
ОСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ
Ілсаз У овнзи*ол$з’изку <>ри нНК 

УСРР З 9 УІІІ;ЗЗ .р. N1^)2).

20910.

Пролетарі всіх хр&Тя, «дяв&тесяі

З В І Р ^ Ш К

ЇДКСШІВ ТА  РОЗПОРЯ АЖВМЕа
ЮБІТЯИЧОСЕАЯМСЬКОГО УРЯЬЦ УКРАІНИ

№ І 5 січня 1934 року № І

ЗМІСТ '

зстаксва Всеукраїнського Центрального виконазчого «смітєту І Ради
Ка£С£Кг1Х КС?ЛІС2рІ9 УСРР.

1. На. дапогі̂ ь Шродиого комісара гаетицн та Генеральною їгронут)ора 
Республіки.

ставова Президії Всеукраїнського центральне го' вкнонасчзго немітсту.
2. Про «тая сніравії охорони еаерез’я ш УСгР.

' Псстчшби Ради нгредкпх кокісгріз УСРР.

3. Про «абеслсченіия ^Діїатерїа'.'ашя пускозш об'састі© вдично^саш- 
тарного будоищтвн.

4. Про аастанкшепна тов. Бесараба Я. І. ш заотрпп'ка кишачого
сплав РИК та УБіі.і  « і

'Постанови Кокісії Б:г.геканкя гри РИК УСРР.
5. Про впшіуіЧііііі зісстаиоз РИК УСРР і ЦК іІШ(б)У ®ід 4-ХІІ 1932 }>. 

«Про стан ккнШїого иегллівїя та шро заходи його розвитку» ті 
РНК УСРР від 29 ©ершгя 1933 фоку «Про тіілтслпя коняр
ства».

0. Про ївшяіа.іш шелшоз оцоао ©шусну зтггла.
Псптаиоса Нарсдкші комісаріате комунального господарства УСРР.

7. Про кшір'шшту з «псрсолатьтаїх пеншіїор^в.

А*рхч*к* ПуОлічиа
Ь^ЛЮТБКА _УРСР

|цгІ



■во-

ПОСТАКСЗА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИНОНАЗЧа __ 
КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР. (й

1. На доповідь Народного комісара юстиції та Генерального прокуй и
Республіки. ле-

Но зважаюча на рцд важливіших партійлях ауіря*овя-х директк 
яайсуворїше додержаша ршшоадйи<й замшості, © окремих г 
вітлено обурливі ткліош вішоришешя реишіоційиої закоїщк, 
грі’бо /порушують Ьггереои трудящих (мас а, перш за все, коли ̂  
ммшгства. іНЯ

У ряді випадав агі лаашш й пероіфучушіїйяя рошюісійпої 
ності сталися в наслідок шаднщвкої діяльності «мітрршикщйни? 
гвардійських, петлюрівських, ашиошжих іі кереіроджсяішшх еае 
ио пролізли до -деяких лавок низового радянського апарату та •* 
гоепів.

Зоі̂ >ема, такі іпртбІ порушити ір еволюційної законності надо ,юх 
Оіесшй обсгас.ті—в районах (Бо&ршецмсом-у, Гаїрбузігаськоиу, Нов ,.х « 
еьікоогу; їв Черяійвшоій області—їв Ташаіїівськооду, їїїжеагоьком _ ' 
шиїському та ® Дшещьікшй о&лаот—-у 'Волтаовахсвісаму ІІ Маріуполі* ти *

В цих районах у яасладк штеутлості партійної й класової тіі 
у кершиків низових органів ©лади, зокрема шьірад, балмповшць -V- 
со?о-ортайітдійна /робота чаото мдапюшілась голим адшіструванц

В окремих селах цих районів до остатнього часу мали місце та' 
кошті арешти та обшуки в коогосялиімв а трудящих одноосібників, дг 
того їж их провадячи особи Й оргапшшї. шо ©є маля т ще буїдьігког** 
тра/ва.

У -штрафній практипд місцевих оргаяш влааи в окремих випадках при
пускалися /грубі аіер&кртатваїпітгя—штрафи розглядалися, лише- ж; декодедг» 
збільшення прибутків мЕсдаого бюджету. В окремих -вгкадоїах по ,свла  ̂
викривлення штрафної практики пріте ля до нозакон-лдго вилучи  ̂
ссилі, будівель та майна у катгоснн'нкщв і трудящих одаїоосібшив. ї

У Бобрияецшнгу, Гарбуз міському районах на Одсщші та іШжезіш  ̂
й Таладаївсьноюу районах па Чернігіотігш було шияшепо випадки оЦ 
л квото 'знущання в трудящих з 'біжу керівних праїцілшяш сільрад. ̂

У практиці вдикраа і житлових оргаїнів ряду міст (Одеса, Киї®, Йга- 
ліно, Чернігів) прадшлші вшадаїи гсезашшш ахшнктратптишх внсо 
день, лвдбрания приміщень, свавільних ясреселепь і ущільнень, що грубо 
порушували права, трудящих а навіть державних -установ і організацік.

По аояікнх промислових тщпркемствах, /зокрема на цукрових заводах, 
а також но (радгоспах досі е випадки незаконної -іі безіщсгавиої затриу^х 
видачі зарплати, общитувань робітників, незаконних утримань і вира-"'' 
ваиь із зарплати.



Неодноразові директиви уряду щодо ностачаппя окремо татегоріял 
дящвх, зокрема працівникам соціально-культурних ус-тааов на селі, в 

Іі районів і си не виконуються.
) її органах робітішчо-го постачання, н торговельній ‘мгрела споживчої 
і̂терації Й дсржашгої торгівлі трапляються Ншьцкіт бездушного 8 нод- 
і̂ливого стаїмеїшн до вимог трудящих.
До того ж деякі 'місцеві радп й органи прокуратури те звергають 
ежної уваїи т оправданні скарги робітників лцедо нсзакеїгішх чип- 

< сії у юшерації та держторгівлі й. замість нещадно іткчЧратп бюро- 
і гів та шкідників робітничого постачання, виявляють формалізм з баії- 

■ість.
> Чо азаж-аючи ша неодноразові (категоричні апрекішш уряду про поря- 

оргаїнізації прийому скарг трудящих та розслідування й розв’&заііш 
и^до цього ^аеу, зокрема на селах аїлрееажчоТ біишості районів, 
'• Іон скаржників та розв'язання гк.трі украй ие^ліоігілш.
'• 'розіиіп БУЦИК та РИК УСРР •вдапають. що всі такі гріубі нору- 

ч й шгьрілисиші інволюційної за кони ості могли мсти місце лито в 
~ ч того, -що:

* радянські оргалн областей та районів до цього часл но 0]туміла, 
дмгосчТниЗ ляд вкеаіас в.чиючної уваги до смічнелня революційної 

' . носії;
•у обав»коняш цих сйЗ.іач хей, послабивши свою увагу до шнтань 

димиш рйоноціШгєї законності, но завини систематично, опера тип по 
увіряли діяльність сільрад, їх зв’язок <?з масами, но слухали доповідей 

сільрад її облвиконкомах і по провадили достатньої боротьби за очистку 
окремих сільрад від куркул^ьких, петлюрівських та іішпгх контрреволю
цій’их елеченіів;

п) облвиконкоми, міськради. ірайшшошіомп сами © своїй ‘дшлінзггі 
нртскають порушення-—‘нколи видають обов'язкові постанови, іщо роз
ішлються з іпостаногічя уряд}, не рсагшгь па а. заьоаіпі постанови пл
оєних сргь'ИІп, >го бюрократичному ставляться д> прогс/тів прокуратури 
«а незаконні вимаж г»и та задовольняють ці протести чаї.то тоді, коли 
''•всування нс\иішгні:ч сюсталоз втрачає всяку актуальність;

г) обдлии та дільничі прорурєрл не івияшш потрібної більш >впцької 
іистирлквосгі © борогіюі з порушниками революційні законності, посла- 
біпи стаю 'Непрпмгрсішість у боротьбі за суворо вдержання революцій^ ї 
мкоіпіостц по завжди рїшую р^^вали та незаконні вчинки, не сияналі- 
епв.ш центрові про факти ‘перекручувань, но завжди забезпечували 
іітвцко й рішучо реагування на-злочинні факти ід яп.ща;

‘.■ОоблаелІ (й дільничі (прокурори, обласні іі народні суди не зміцнили 
нїч слід ст.го ев'ету з масами, те організували систематичної звітності 
і 'і ох робітками іі колгоснпньачп, не зв'язалися достатньо з оргзпамк



иросн та робселькорами, не використовували -повністю у боротьбі за рею- 
людійву зашткть матеріале преси;

є) облвиконкоми подає пть приділяли (уваги роботі орду та лроиуратрп 
й не ■завжди забезпечували <ш поміч районних радянських 
зокрема не слухали авітсіях доповідей органів юстиції, по забезпеч}али 
■дільничих прокурорів потрібними умовами роботи ('постачання, засоби с- 
•реоутшя).

ж) о&гогатшш, райовкноЕкони, органи прокуратури й народці ери 
не забезпечували належної популяризації закоптв радянської влади в ви- 
рисих масах робітників і колгоспників.

Президія БУ.ЦСК та ВИК УСРР, (воддааючи незадовільну роботу Ор
ського, Черпігтеького та Донецького облвиконкомів у галузі зміниш я 
революційної вашишеті, пропонують:

1. їВсіш облівикошшм, зважнівши -на «випадки грубого дамашгл ром 
актіЬооі законності, що мали міецо в названих районах Одещини, Черії- 
їОшцшш та Доиечтпш, повести нещадну боротьбу з «орушшшги реіе- 
люцШної •закопнос.ті.

2. Генеральному ‘Шрокуїророві Республіки терміново перевірити, ча всіх 
особ, винних у ладтиі решллшщ&поа оаасоьгпоютї в районах, шначешс у 
цій постанова, притягнуто до судової вадтдтаалшос.ті.

3. Прокурорам областей та дільничнім прокурорам неухильно притягати 
до едподгі дальності всіх порушиш® революційної (законності.

Президій ВУЦВК та РЛК УОРР попереджають так 'дільничих проку
рорів, т і голів райвішш, що за припущенім надалі порушення .ровшіг 
ціїіЗшой закошості, ’Н притягатиметься до івдаовідальпості нарівні з тими, 
хто припустив ці лорушешгя.

і. Облвиконкомам посилити своє безпосереднє керівництво раївімїаоп 
та сільрадами, забезпечити сиогематичпу перевірку діяльності сілі рад, 
слухаючи па засщтш: облвиконкомів іі ірайшьки, а сільради.

б. Зобов'язати голів раїґзвшв Суворіпш наглядати за додержанням ре 
волкщйпої еажшгоста при об’їзді «, з'ясовувати етап роботи «сільрад у 
цілому, досконало виявляючи факти ламання ревомюішйігої законності, 
особисто приймати скарги від кажюп-шгків та трудящих ототабникі-з. 
Скарги ці (розбирати терміново, доводячи -стгоаву до кінця й погагдашгочі* 
скаржпжга лддгоїш чи па словак про наслідки розгляду скарги. Зобов'я 
вати голів райвиків плести прийомні дпі для розгляду скарг литая особист

6. Зобов'язати всі органи прокуратури налагодити розслідували 
старт, установити точпий порядок прийому, папразлешт-я й розгляду ецар 
налагодити вдачу довідок тю скаргах, організувати гиютомдтгшу пер 
варку виконавші пропозицій прокуратури.

•Зобов’язати обласних і дільничих прокурорів систематично об'шжатн 
райони й села та колгоспи для безпосереднього прийому 8 оосгляду 
скарг пз міста.



7. .Категорично оабороянти с&сім місцевим органам і, особливо, органам 
прокуратура, надсилати скарги, що дочіних «ааійшли, на роешяд тя* 
установ і тіш, лцо саме іна їхні дії «подано скарги.

8. (Прокурорам посилити догляд за лоотановааш й рсзаюряджопнямм 
сільрад, раівшсі©, міськрад, апротоставуючи позакошт 'постанови іі реале- 
рЯДЖСВШ. Ю&ШІЖЮНКОМИ повинні розглядати лротестн ше «пізніш Я& (Про
тягом трьох пень шіоля ах внеоешшя.

Президія іВУЦВК та іРІІК УСРР попереджають прокурора що еа нс- 
апротестуваїш позаконяш постате, і розпоряджень, їх буде притягнуте 
до вдповгдальїності

9. (Президія ВУЦВК та іРЙК УСРР попереджать усі облвшкоигіосиїц 
райвиконкоми, -всі місцеві органи влади, що шайоуїворіше цодержлшгя рево
люційної (законності за сучасних умов е найважливіше політичне зав
дання й, що отри найменшому (послабленні ними своєї уткати по ціні 
справи, уряд ставитиме (питання тро їх -сувору вщовщажзкть.

Харків. 26 (грудня 1933 року.
Голова ВУЦВК Г. Петршсьний.

Голова РИК В. Чубар, 
Секретар ВУ'ДВК Ю. Войцехіссьнил.

Оголошено в сЕісті ВУЦВК» з 28 грудня 1933 року № 294.

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

2. Про стан справи охорски здоров'я в УСРР.

(Президія ‘Всеукраїнського центральною ївшюнаївчого комітету від- 
зватае великі зрушсшм, що їх остачиніх 5 років досягнуто в полкішоді̂  
справи охорони здоров’я «робітників, колгосігижгв та всієї трудящої люї- 
пості УСРР.

■Набагато поширено сітку стаціонарних іиедпздю-санітарпнд закладів— 
нолкмік '(з 221 1928 року -до 396), амбулаторій (з 2121 до 2705К 

‘пунктів першої допомого <а 432 до 1981), -диспансерів <з 221 до 321V- 
Кільтть ліжок у лікарнях збільшено з 31,4 тис. до 56,8 тис.

ГГабуВШЛ БІЛЬШОЇ ДІЛОВОЇ ГНУЧКОСТІ, ЯІШГОДК-ВШИ ЗВ’ЧГОКИ 9 'ПІЩІрИСЯ*
тая ми, зокрема Донбасу, Плросдай комісаріат охоропи здоров'я У€Р  ̂
значно паблтшв мвдпчпу допомогу до робітників та кзлгхпппкга.

У вугільних районах Донбасу відмфемлею сітку медичіїо-санітарчгпх 
4 закладів спеціалью для рзбітзігків-вутільнвків, пересунеш лікарів з місь
ких медичних закладів до шахтній. На .багатьох заводах орп'.нізоваяо № 
Явчно-салптарпі ноти та пункти аля обсаутовгвашія робітників без ва
риву н від Фліробшщтва.



N

і радгоспах, МІ С та колгоспах на час ‘с.-г. робіт щороку розгортали 
ліі більшу сітку сезонних медустапов (1933 р. 294 ачьиаторії та 6803 
V хунт) і тслопнел дитячих ясел (1933 р. иа 1800 тис.).

Зшбуто иші .дооггиеаігя *в охороні 'материнства та дитиисгва—чмпл' 
ь-щтьтацій збільшено в ІУз ра»и—до 760, постійних ігс<м о 226 /о 
17(Н, більшість Кі іі в.\ .на солі. Кількість ліжок у -яслах 8,3 тис. дове-

до 84,5 тис.: ч'нітадо кілмйість ліжок для порох'льппг Значно 
абільшопо охопленим д:тс,1 та підлітків оздорованчи з.шді.чи (1931 р.— 
900 :ітс., 1932 р—І750 тне., 1933 р.—мили охопиш- 1700  це)

Збільшено санаторно-курортну догомогу, передусім робітникам (1928 р. 
ко; дісталися а курортів 1І> тне., у т. ч. 35% робітшгків, 1932 р.—6<м 
тиг, у т. ч. 54 8% іроитппхів). Поширено існуючі курорти Й оевши 
кілька нових курортних місцевостей (Бормінадп| -Кнрплівіп, Шепетівка>.

Ці ізрушешн супроводжувалЕсь дальшім зростанням 'виробничої актіп- 
Чїчсті .чодіїчнвх працівників, дальшим розвитком науково-медичної робеш 
ч більшим едпорядкуза'шіям -її орактичшпі шмогам, розвитком сітки -мс- 
!и:тшіх па'зчальигех закладів, поширенім 'виробництва шод. гнетрумепта- 
рмо, апаратури та. медикаментів, розгортанням цопомічиої с.-г. бази.

Досягнення -ці е паслїдок успішного івикеїгания иуршо! більшовицької 
іГяі№р>чкя. що, зокрема, дозволяло набагато збільшити птиишіия на: 
охорону здоров'я (1933 р. по всіх джерелах поаад пізмільярдл крб.).

Післядія БУДБК едзналає, що мри всіх >Дігх зрушенім треба ще 
багато докласти сил, іщоб чгіїнестн справу охорони-здоров'я на рівень рд- 
(.тучях культурних вимог робітників та колгоспи яків. Поширюючи далі 
сі;ку, наближаючої мод. са-н. обслуговування до робітників.та колгосп- 
инш, основну увагу треба зосерсапти т поліпшенні якості робота сітки 
та її господарській забешіечеіюсті, иа санітарному оздоровленні міста іі 
села, на -широкому запровадженні (профілактичних заходів, попередженні 
п<>шогшгх хвороб, забезпечуючи ■цим аальшо «зменшений захоруваиь я 
діньте оздоровлення умов праці та побуту.

Місцеві радянські й господарські органи повпшіі опачао б'льаіе при і- 
,7:пч уваги -потребам медичних упщіов : потішнеиню 
гліх умов модичпж» -персоналу, рай дані інспектори охордіп здоров'я шм 
;.д:ім] .давкій більше ініціативи та наполегливості у ви..о:і - 
них можливостей илн поліпшений якості роботи лікарень та ачбгллтор'І-

•Цревдія ВУЦВК у х в а л ю є :
І. У галузі забезпеченая робітництва іледично-санітаргкм сбслугсеу-

" 1. Доручити РПВ УСІ'Р передбачити в іпрод:іого:подарськ»чу плай. 
1934 р.: •забезгочити иаблгжонті медичного обмуровування Д» і̂ Оіти-г- 
у. |.а іх'їх основних промислових підприємств УСРР; оабезпечсиия постій- 
у.щ медичними зат.шами всіх осиоїшх радгоспів УСРР; орга-шаціїО



нових моділіізакладів на сода, иородусіи для обслупт:ш ЛІТО та відда
лених від 'райцентрів колгоспів.

2. Зобов'язати ИКОЗ пошиттю застосувати протягом кварталу зз Кри
ворізькому рудіючу батом.методи ішлпжечтя гмедобслугсшші-пя до ро* 
бігишв-вугктмгтав, «здійснені <в Донбасі.

3. Схвалити -заходи ІІГСОЗ та .БУК спілки медсанчшаці щодо орган* заіи 
шефства ‘Міських медсачкшладмі тіад сільськими, що яомшпо злібеїге-чиг.: 
перебудову роботи сільських медсапзакладів 'відповідно до івиробшчял вь- 
№ї радгоспів, <лІТС та колгоспів.

ІІ. Щодо іпсліпшоккя якості роботи медкчно-санІтарких закладів.
1. Л-ЇЇОЗ посилити нагляд за роботою модустаиов. домогті"* ки'.мціг' 

торг хорнх ш прийомі. «ращігто аопяіу хор як у лікарні. *і:о:і щ*.. * ■ -»1ї- 
допомоги хорнм удома, забешечуючя першочергове дбелугдвувзния ярдвід- 
шіх груп робітників та ударнігдів-кчигосппякіл. Зпдчло ширше розгор
нути сирішу ‘Швидкої допомоги.

2. НїШоета-чаяня інячлашйти безперебійне постачашіа мєлїгчїю м'*- 
тарним лак.тдом, які перебувають па централізованому пзстлчаціїі. — 
мяса жирів, білого борошна та дієтпродуктів;'забезпечити додаїковій 
'відпуск •протягом кварталу потрібної кількості текстиля та -ковдр.

3. ШЇОЗ вабозюечятя .максимальне розгортання вігробннціт хімфарч- 
«пепаратічі піл знадах «Червона •зірка» та і>м. Ломідасоза. СЬммт - 
Ь.іілі/іі, ШиШ ча іВушіромрадою іні рад шаги 'питання орган йадії о 
УСРР нових «Елробіїпцтв інструментарію, медикаментів та- марзіячтого 
обладаиня

4. Категорично ‘заборонити місцевим органам влади та промисловим 
організаціям передавати для буиьяішх інших -потреб приміщення, шкі на
ложать практичним, науковим та навчальним закладам охорони здоров'я.

НКОЗ подати до Секретаріату ВУЦБД описок відібраних приміщень, 
щоб ірозз’язатп питання про їх повернення.

Щоб ношгритн іїіаяоня'Й 'фопд 'приміщень заіс.тааів охорони здоров'я,— 
облвиконкомам, -міськрадам та РВЕ ‘передати у постійне користування 
органів оюроїш здоров'я потрібні їм приміщення з числа т*ҐХ» в яках 
дьог-о року були тимчасові медеанзаклади, разом з їхнім обладнавшім.

•Міськрадам та РВК (порядком, передбаченим у чинному законодавств, 
до і липня 1934 р. шиселати -з приміщень медустаиов -всіх сторонніх 
мешканців /

5. УчювНШІ, НКЛП, БКПостачаяяя, УлговНКРадіхюпів та- ІШС орга
нізувати матеріальну допомогу своїх об'єднань та лішіршемсгв—у ремонту- 
•ванні, постачанні транспортних засобів, палива та фуражу—тим медупа- 
тювам, що безпосередньо обслуговують підприємства, а також житлоплощу 
та шшоедуги для їхнього медперсоналу.



НІ. Щодо санітарного оздоровлення, профілактичної та санітарно-епідо* 
«ічної роботи.

1. Вішати, що одним ьз лершорвдм завдань радянських та тггедьр- 
зьки-х органів, громадський організацій і цілої радянської грачатськосгі с 
^озгортапігя боротьба за найпізнішо санітарне оздоровлення взлщнет 
гуа&тю УСРР. -Міста й села повинні піднес-тн хвалю соціалістична лма- 
ичшя *за краще <саінігга.рп<исульт)рне .утршташиї вулиць, майдіши, іда- 
лееь, закладе громадського користування. жптлокооііев, хат та дворів на 
«елі.

Схвалити шціати-ву <НЮ03 щодо конкурсу міст, робітничих селищ, рад
госпів, колчххшів та шдаршжпв яа кращий салі гарний стан.

2. йІКОЗ та кацеиш органам .влади забезпечити дальший розвиток 
и;яфілактичи0Ї та санітарпо-еаідояшої роботи, (притягнувша до активам 
участі <в лій всі «тподароькі, профспілкова і громадська організації, пшро- 
4.1Й робтіпчжй та клигосялій актив і вето масу медичних ітобітлиш.

3. УаґНКВП, ний, ПШ\ ПКЗС. УашНГСРГ та ЮШжг ч пня передба- 
чвта в планах 1934 р. далше поширення заходів до псліігшеїшя санітарно- 
сО&утовш'о о&сауішуЕШшя робітників іРрашшриом'Сїв та колгоспи; і ь лі
тників,—схедалвгідь 'погодивши ці заходи з ІЖШ

4. НИЮЗ орга^шу-вати суворий контроль над .вчасним вішпш-шгм надаі 
чалого урядом плану синодів зо юштгмш саіьтаріш-шбутозса» оСслу- 
«туївашгя ярдапрх <шостаінова котсії РГО № 14 з 23-У 1933 р., Лз 15 
в 31-У 1933 р.. иостаяоюа ИИК УСРР з 29 ішш п. р.). Ш Ш чгтгатп 
органам ВКОЗ щопайдійовішу шдх.рпжу в цьому. Міським та селищгпа 
радам організувати робітничий контроль над здшіеншші цих •заходів на 
чгїсщірх.

5. УіпойіИВДлшіів ашішіїнтн санітарний стан вокжшв та шїзоіа, от* 
тшачпівши твердий шшкішіум для пдх та юрішїізуттй контроль цзд Його 
адгйошммм.

6. ИКОЗ 1934 р. поширити щроюедешгя запобіжних щеплень, ШШ ’̂та- 
чаигя иошистю забезпечити сан. бак. інститути НКЮЗ сировиною, а 
ШИП—склом.

, 7. УювЧКВП, ІІІШостаніїя. Вукоопхарчу, Доилархарчу спільна з
•ЙКШ ітрогигом декада опрацювати заходи до хщоривлоіьн «ішрииичі 
харчової промисловості та закладав громадського ■харчування.

8. Паливному комітету шріт РИК УСГР забезпечити безперебійно по- 
угачашя палива водогонам та лазням

9. Ї1К03 та ШгЗС УОРР шротятом місяця спільно ошопачпти порядок 
ебслу-говалшя кшгоспамн переданих 'їм саїїітаїрпо-гігіеігічпїа закладів (лаз- 
зі, іфалілгї, аезннсекггорії).

10. УпокИйМ добитим цілковитої реалізації програми виробництва 
$<укад!ер па Маїргутодкськогоу «апшвоаі та дезвпсекторів па Ромспськомз 
ва-вода,—значно аготиіршшга програму виробництва цих установ 1934 р



11. ІІІГЗС УігоііИйРГ та облдасоБкамам оршшушгн з весни 1934 р. 
широке ирошдшія .мелзоратБйіш робіт та шземиоло хягилиташіл бо- 
дойомпщ. в (першу чергу ш значніших вогнищах малярії.

IV. Щодо поліпшення санаторно-курортного обслуговувана робітників 
та колгоспників.

1 Дсрнятиові передбачити в шані 1934 р. реконструкцію олоп’ян- 
сьш'о та бердянського курортів а будування 2-то селянського санаторія 
у ііачалгоці ІЧшшсьшх) району.

2. Облішпкопкомаді та мкькрадам широко розгорнути впорядкувальні 
роботи в ршташжштт на їхаій території курортах.

3. Бсін облліиіоикоіш забезпечити 1934 р. дальший розвиток санат>- 
ріїи і а курортів місцевого значення і юшу буди«в вїдночімкл.

4. Укрголшшяпраясові, за спеціальним договором з Н'КОЗ, розгор
нути 1934 р. шляхові роботи на курортах.

V. Щодо охорони материнства та дитинства.

1. УіпонІЖШІ, ШьЛП та іііпіші ащооістваоі повністю реалізувати ве^ь 
план ясельного •буетпщгва тіоточлт> року.

■2. Облвиконкомам до 1 -січня 1934 р. забезпечити заміщення штатлих 
петлі мите-; горі з охматдату по раиопп.

3. ііІКЗС та оюлвишікошам закріпити за сезонними -дитячими закла
дами на толі весь кадр ясельних робітників, що їх підготовлено для цізї 
роботи з числа колтосаииць.

VI. Щодо лікарняного будівництва.
Відзначати забарність у проведенні нового лікарняного будівництва 

ц. рм особливо сшиею УповІЮШ. Зобов'язати ШЇОЗ, УповІІКШІ, ІШЛИ та 
облвиконкомн вчасно готуванням до настінного будівельного сезону Й 
кращою організацією будробіт забсолечитн нчасше й повне виконання пла
нів лікарняного будівництва 1934 р.

VII. Щодо дспомічної с.-г. бази.

1. {Міськрадам та ВВК повністю забезпечити земелшвді ділянками 
розвиток с.-г. закладів у системі НКОЗ за планом 1934 р.

2. Облвиконкомам організувати для доішічнпх с.-г. закладів ПКОЗ під 
час с.-г. робіт допомогу жинш та механічная тяглом.

3. РПК розв’язати справу про віпглення певної кількості тракторів.

VIII. Щодо поліпшення матеріалькя-побутових умов медпрацівників.

1. МКСоцзабозу спільно з ’ІШОЗ переглянути корал пенсійного забез
печення родімт медлраці'впггків. що загинули на протиепідемічній роботі : 
подати па розгляд РИК свої міркування щодо їх збільшення.



2. БКНостачапня спільно з «ІІКОЗ-
а) встановити сталі диференційовані норми постачання 'медлрацжил- 

кал, що працюють па лереферії та їхнім утриманцям;
б) протягом декади ©ішачити ті .педсанзакладп, що »їх працівників 

палена гь прикріпити до ВРП;
в) зстглютти норми поліпшепого постачання шліф юваннч іпуі о* 

во-ж-ідичішм працівникам.
3. РВК та міськрадам у тих вкладках, коли модпращішшїозк *шо тра- 

цю8 па селі, безплатну квартиру натурою падати по можн і, силачі пати 
фактичну вартість ‘квартири та комунальних послуг коштом місцевого 
бюджету....

4. Зобов'язати всі господарські організації надавати/ квартири й кцч- 
послугд тим лікарям, то безпосередньо обслуговують підпрпязгтвз.

5. Потвердити до неухильного викопаная, що дітей ладічиішпшв на 
лсжпть приймати до всіх (навчальних закладіз, 'зокрема до восьмих «груп 
шш, парїрпі з дітьми робітників.

6. І1КФ НЕПостачакші ті ИКОЗ опрацювати підзпщош ставки з;.р біг
кої плати та збільшені норми постачання постійному й тимчасовому е г- 
деоиччнт персоналові.

7. ЛКОЗ подати на'розгляд Президії ІШЩі матеріали па кращих мід- 
працшпшв. то їх треба іщзиачпти иагородамт від уряду. IX.

IX. Щсйо карт:?, грггїТїіськсго кс^трслм та єдкзсті глгкуЕєкня сгдтовгих
заходів.

1. ПШ ло.тінгшптн якість готувашш шодаюго персоналу па оснолі 
здійсненая постанови (Президії -ЦІЖ СРСР про літальні плани та режим 
у вищій і середній школа; збільшити охоплення мсдпрацшикїв каюшим 
без відриву юід роботи; організувати країна постачання медпрацівникам 
медичної літератури.

2. Віазна-чики недостатнє -прсгягшш до участі ® поліпшенні справ»! 
охорони здоров'я огаосізого «робітігичо-колгооппого активу й -лсаосгатнє за- 
яровадекеин'Я громадського контролю над -роботою медсанзаалада. Зокрема 
міські, селйішп та сільські ради й *евні масові органи дуже мало працюють 
на цій ділянці. Запропонувати:

а) Радам та РВК систематично ставиш ага обговороют президій і пле
нумів доповіді органів охорони здоров'я та кепівжшв медсаизаісладів про 
їх оінльпість, організуючи практичну допомогу їм -у поліпшенні мсдш- 
обСчілтойрвачгїїя трудящих.

Щоб забег ечиги бісшпе залучення радаського активу до роботи па 
ділянці охорони здоров'я, організувати в складі культурно-соцшьиих сек
цій рад спешіальні постійні бригади охорони здолав’я. -ШШЗ спільно .* 
Оршадізол ВУЦВК розробити й спустити -на місця інструкцію про лслоту 
бригад



.6) ИКОЗ, МР іа РБК вжити заходів до пожвавлення роботи санітар
них комісій та громадських санітарних 'уповноважених.

в) «ІШОЗ переглянути (положенім про шітехрадн в (бік поширення їх 
кдмпетеац/ї; проект иового положення подати на розгляд уряду за дві 
декади

3, Визнати за недостатня розгортання р-^оти товариства оздоров
лення яірааді та побуту. Доручити раді республіканських громадських орга 
иізацтй протягом місяця перевірити діяльність товариства і иааіітнти 
практичні заходи до її оожвашешш.

4. ‘Підкреслити, оцо ті величезні завдання, які «стоять у галузі 
дальшого поліпшення оісдано-саттарпого обслугованая трудящих ножна 
здійснити лише па основі ділового координування роботи на цій ділянці 
всіх ювдозгств та закладів. Заигроікшушгй НЙОЗ, ївсшг наркоматам цен
тральним усташвам * та підприємствам забезпечити іцілкоштв додержанп е 
засад єдності планування оздоровиих заходів.

Харків, 1 грудня 1933 ір.
В. об. Голови БУЦЖ КЗ. Войцехівський.
За секретаря ВУЩЖ В. Поляков* 

Оголошено в «Вісті ВУіЦВК» з 14 грудня 1933 р. ЛЬ 282.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

3. Про забезпечення будматеріалами пускових об’єктів кедичко-сакі-
тарксго будівництва.

Рада Народшгх комісарів УОРР постановила:
1. На виконання постанови РИК ОРСР з 11-XI—1933 -р. «Еро закін

чення та здачу до експлуатації 1933 р. ■пускових об'єктів недично-сапі- 
а ар ного будівництва*:

а) зобов'язати УлИКВааспроху, УшїїКЛіс, НКЛсгарзд УСРР за .залеж*
вістю виділити в грудні поточного року з-фондів УСРР: труб газових 
02 тонни, заліза дахового—10 тонн, скла—10.000 кв. метр., ліса пи.н- 
■ного 1.500 кубометрів;

б) зобов'язати УпІШИляхів т. ЛАВРНЩЕВА на Начальника. ПізденпЛ 
і Іїшешю-західагої залшиць забезпечити до 26 грудня ц. р. подачу м 
ст. Крюків Південної задшиці та ст. Дарниця Піївденшьзахідпої залп 
ниці щодня по 5 вашгізв на кожну станцію для щ-вантазшшя ізісохате 
ріалів, занаряджених для ударного медично-санітарного будішицгва;

•в) зобов’язати паркомати-впробникіт та збутові організації забеапа- 
чяти ‘відвантаження в грудні* будматеріалів, виділених для медично-сані
тарного будівництва й сшітарно-тшітоого будішіицтва та санітари >- 
технічного обладнання.

2. Зобов'язати УпНКВажіром, НИсиїром, УлІІКЛіс та ПІШостачаппя,



для закінчення 1-го кварталу 1934 року будівництва переидних луско
вих об'єктів медитае-еанітарного будавництва, забезпечити за планами 
1-го кварталу 1934 року догрібшу кількість будматеріалів та сажгех- 
уггатковаттї.

3. Зобовіязати ЕКЗаоровя до передачі в експлуатацію пускових 
об'єктів, забезпечити їх потрібними шрами медичного персоналу, інвен
тарем та ■кедотаткопа-н.пям.

Харків, 21 грудня 1933 року.
За ст. Голови РИК УОРіР В ПорамХо.

Керівн-мЙ справ РПК і ЕЕ УСРР Л. Ахиатов.

4. Про настановлення тов. БЕСДРАБА Я. *. на заступника Керівничото
справ РНК та секретаря УЕН.

Рада народах комісарі® УОРР п о с т а н о в и л а :
Настаповатн тов. БНЮАРіАБА Якова Івановича на заступника Керів- 

иичого справ РІЖ та секретаря Економічної наради УСРР.
Харкав, 26 грудня 1933 року.

Голова РЇІК УОРР В. Чубар. 
Керівними# справ РНК й ЕП УСРР Л. Ахматсв.

ПОСТАНОВИ КОМІСІЇ ВИКОНАННЯ ПРИ РНК УСРР.
5. Про виконаная постанов РНК УСРР і ЦК КП(б)У від 4-ХИІ—32 р. «Про 
стан кінського поголів'я та про заходи його розвитку», та РНК УСРР від 

29 вересня 1933 р. «Про поліпшення конярства».
Не зважаюча на постанови партії та уряду про охорону й подальший 

розвиток ‘конярства в республіці, якісний стан кінського поголів’я в рай 
[•айонів явно незадовільний.

Заходи до відтворепші та подальшого розпитку кішюголів'я республіка 
провадяться незадовільно, а в деякій районах не провадяться зовсім.

Значна кількість покритих у минулому роді маток проабортувала в 
наслідок:

недбайливого даляду, хижацького використання, перевантажентаті, 
лохттдих ушкадшіь, яеправщадоа годавлі, або лишилася пезаплідиеиою 
через неорганізованість парувальної кампанії.

План парувальної кампанії цього року но викопано
Крім цього в рад'районі® уже помічається значно абзртуватшя спаро

ваних у цьому році маток, що загрожує звести на швець наслідки па
рування.

Звільнення жеребних маток від робіт за два місяці ожерсбшвя і на 
лип місяїіь після ожеребінїгя в псртажітій більшості колгоспі® і районів



йе провадиться, як но провадиться і утриманця її в окремих стайнях.
Молодняк вад 2 до 3 років (важках «робіт во звільнявся, а в Добро* 

неаи’швському районі його почали використовувати з 1 У% років.
Оплата праці конюхів та 'їздових побудована майже скрізь за прища • 

пими карельської зрівнялівки, нарахувалигя трудоднів провадиться вихо
дячи з шькості відроблених комохамп на стайні днів або з кількості 
обслуговуваних коней, а їздовим від 'зпроблепої втрата, без пов'язання 
нього з якісним станом коней.

В деяких колгоспах СИ.-Український район «аіртіл> К. Маркса—«ольо* 
вод Діделко Петро, аргозь «ііеремога» ДоО]гаівелввоакоіго району—брига
дир Кучерміко), забороняли під час перерва на обід «адуваапш коней, ви
ходячи нібито з потреби збільшити їх підробіток.

Засшіка фуражних фондів провадиться неорганізовано, схоронення їх 
та охорона незадовільні.

Повний і вчасний облік стану кінського поголів'я і в районах і в 
іІКЗС відсутній. . .

Встерицарио-сапітарне обслугоауіюигай кнгсьтсото складу колгоспів зов- 
оам незадовільно. Систематітзй самії ардюй огляд коней ветиерсоналоч 
по провадиться, лікування хорах коней -йе налагоджено, а по Добровелігь 
ківсіжому та Н.-Укражькіогу районах майже відсутнє. Загиблих коней 
ветперсопал по оглядає, не встановлює причини загибелі та пе оформлює 
вадповідніпш актами, а коли акти і складається, то вони не відповідають 
дійсності.

В артілі «12 ріння Жовтня» кінь загшгув від перелому поти, а в акті 
значиться «■залигую від метишу», або такі діагнози «загинув вад га
рячки». «здурів» і т. іптп.

Трапляються вішадщ, коди веггса'ПІтарп т-а конюхи мають т себе 
стримі у розчииі для огрушня ілібито евгаш коней (радгосп «Черво: п 
Поляна» та артіль «ім. 15-1 Сиватшки дивізії»), 

їїетсаштари е не по всіх колігшш.
Такий стан кінського поголів'я стався ® наслідок того, що НКЗСі 

ОіЖ, РРЛЇ, МТС та Еравліян-я колгосош по виконали поста*яов партзтзд) 
і уряду про «береженая таї розвиток кінського поголів'я, особливі в ча
стіші організації догляду та утримання новоі закріалшвд коней за вп- 
робтгчимя бригадами, виділєїшія па конюхів та їздових сумліннях коо- 
гшгїтата-ударпїіків, еастосувапия заходів баохучуванпя бригадирів коню
хів та їздових до кращого догляду та збереження коней, палагатженоп» 
вагобслугавуваїїпя; но яртадпли масово-впховаїзчої «роботи серед широких 
під колгоспиіікз та пе ампул ярязузага постанов про охорону коня і 
•.•окрема постанови РИК УСРР від 29-ІХ—1933 р.

Комісія виконання у х в а л ю є :
1. За відсутність належного керївпвптва та' контролю над роботою 

райзсгирадшв та МТС у частині реалізації постанов партії та уряду про 
•іхорочгу і вдальшпй розпиток конярства отідулзчу Одеським цб.тзомшзї-
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лом^тов. «ЗЇ01ІНУ і кол. заст. зав. Харківського облземвідділу тоз Д0- 
ИАЕА—оголосити догану.

2. Доручити Генеральному прокуророві Республіки—тов. ’МІІХЛііЛЧКУ 
притягти^ до судової вшовіцальності керівних працівників Ноко-Укра'їнсь 
кого І ВІЇ (Одеської області), Сахногіцанського РВК (Харківської області), 
винних *у відсутності керівництва та контролю аад роботою сільрад та 
правлінь колгоспів у галузі коаепродукуваная, припущенні масової заги
белі коней, незначному процентові ожеребіиня, зриві парувальної кампа
нії, масовім абортувапні маток, знеособленому та хижацькому використанні 
коней у колгоспах, куркульській зриви ялівці в оплаті праці та відсут
ності МаСОВО-ШИ'ХОВПОЇ робото серед колгоспників.

3. Директору Плгічиянської МТС тов. ІОр'єву за опортуністично став
лення до охорона коней в обслуговуваних МІС колгоспах (артіль «Іию:і 
націонал» Н. Українського району)—оголосити догану.

4. Запропонувати райвиконкомам Тростин ецького, Красно;?) тськогщ 
Красноградського та Сахновщанського районів Харківської області три- 
тягнути до судової відповідальності осіб, •вишшх у наложу, висцажснисгі, 
каліцтві та абортувапці кінського поголів'я.

5. Взяти до відома, що’ївших у безгосподарному оташешіі до коней 
тю Добровелнчшському району РаШЇ-РСІ шжтягнут) до відпавідаль* 
пості.

6. Попередять' голів РВК. директорів МТС, готів сільрад та правлінь 
колгоспів, .що в разі пегорітшидая виходів кінського- поголів'я, припу
щення знеособленого догляду та хижацького використання чеоной, абдрту* 
ваш маток та бильного процента оокеребінігя, зривів парувальної нам* 
ТШІ’ЇЇ—винні будуть при-тягнені до суворої кримншьііої відповіаальиості.

7. Звернути увагу ИКЮста то®. ьМНХАЙЛІГГСД на випадки тяганини та 
посвоечасиого розгляду на мгецяд оправ про вдход коней та абортуваяил 
патах.

■8. Доручити ОблРСІ протягом двох декад перевірити стан конярства в 
області, підготовку поголів’я до зимівлі, забезпечення кормами іі т. ііші. 
та повідомити Комісію викопаная при РИК про вжиті заходи.

Харків. 7 грудня 1933 року

Заступник Голови 'Комісії виконання при РИК УСРГ
К. Сухомлін.

Секретар Комісії виконання при РИК УСР-Р
Є. Олдаковсьиий.



6. Про виконання постанов щодо випуску кила

Заслухавша доповіді ксрівнігка тресту Укррасжирмасло (топ. БАТЬ).
1 го Держмилзаводу (т. ХАШІАЦЬКОГО), 2-го Дерлсмішаводу (т. ЧЕР- 
ИИЦЬКОГО), ’Вукоііромраді! (т. ПОРЯТУЙ), Вукопшради (тои. ШУВА- 
Л)йА), та ІДО РСї (тоз. ГОДЗІЄВСЬКОГО), їомісі-я впконашія встаповлюс:

В зв'язку з ведичелиш ростом ікультуріимюбутовпк запитів робітиіпнч 
ті колгоспних мас, «перед миловарною промисловістю України було по
ставлено завдання впустити 1933 року 48.892 тонна мала підприєм
ствами держпромисловості, 10.000 топа системою Пукопромрадн та 2.280 
тони одігривмствами інвалідної кооперації.

За станом па 20 листопада 1933і року республікаисьхса держпроивсло- 
вість -виконала річний с-корсгованай план ляше на 52,4%, яри чому в 
IV' кварталі за Г> декад вк’конаігпя становить лігше 23,1% квартального 
плану. По Вукоиромраді-нза 10 міс. -виконавші становить 65,30/*), а по 
Вукопіира.и—за 9 міс. ляше 34,6% річного плану.

Таке вкрай незадовільне -виконання пла-м е наслідок того, що:
•Постанови УЕІІ від 8-УІІ 1933 року про безперебійне постачання ма 

ловариій промисловості сировини йе тільки не було виконано, але .в П 
півріччі, особливо <в IV* кваріалі, ще більше погіршало, а саме: по еала- 
масу (постачальник ШШоотачанпя СРСР) за 9 иіс. виконано лише на 
49% від установлених фондів, а за 5 декад IV’ кварталу лише на 2 3 % ;  
салоутильне та технічне (Укр-м'ясо та Союзкожа) за 9 міс.—45,6%, а 
в IVі кварталі на 11,4%; по каоліну за 9 ж. {Союзкаолш) виконало 
66%, а в IV кварталі—30%. Крім того особливо погіршало постачання 
п IV яезарт. 'каніфолю—4% (Каніфолідтрест), «каустичної соди—<14% та 
кадьцшоваяої соди—11% (Укрхімзбут).

Укррибзбут, УіїІІКРадгосша та СоодкаолСн ше ©вкопали (постанови 
Ш1 про ліквідацію заборгованості ІІ кварталу по постачанню миловар
ній промисловості жирів та інших матеріалів. УпМВажлром но проробпз 
питання 'Про можливість заміни техяічігоя» сала «(дая змащувавша машин) 
іншими продуктами. НКЛсгпром но виконав постанови щодо організації 
виробництва тгєшукового осмолу та но організував лейровловних устав па 
стічних водах 4 в місцях громадського харчування.

1-й милзавод у Харкові, що е найбільше підприємство по випуску 
господарського мила па Україні, працював надто незадовільно, а само: 
при добовій видатності в 140 тонн, виконавші програми становить в 
1-му кварталі—70,8%, -в Ії-му кв,—08,8%, © III—41,7% та в жовтні-- 
77.5% планових завдань у наслідок надзвичайно незадовільного поста
чання слроашіп протягом усіх 10 місяців. Поруч цього завод не під- 
готунаші до здійснення поширеної програми випуску мила в IV’ кварталі, 
кваліфікованою робочою силою завод по забезпечений, на заводі велика 
п.шпіоть робсилп. Дирекція заводу до останнього часу пе забезпечила



належного обслуговуваная матеріально-побутових потреб робітників™ 
власної продовольчої бази не утворюй). Так» городиною їм зіа*у роеітш.яи 
не забезпечені, гургоаснтла достатньою дірою не устатковані.

Надзвичайно важливий агрегат (вакуул-аларах) для витопу гліцери
нових вод зараз не використовується, в наслідок чого розщеплення жирів 
на заводі повністю не провадиться. Плац зшгжотія собівартості завод не 
накопує.

держмішавод по вішуоку туалетного мила за 9 місяців програну 
виконав лише на 59,3% і тільки в лсовтні па 113,3%. Якість туалотиого 
мила, особливо щодо пахучості, консистенції мила та зшшшіьаго оформ
лення етикетки—івезадош-льиа. План счги-лїошія собівартості то викопується 
—за 9 ніс. собівартість підвищилась аа 14,9% проти 1932 року.

Щроаїшзаційшій завод у Слов'янську ідо цього часу «а повну по
тужність йе працює, випускаючи лише 15 тонн па добу, замість 60 тонн, 
з наслідок водопостачання йому водшо заводом «Красний хямик*.

Миловарні 'підприємства Вукопроаградп та Вуташіради в більшості ви
падків випускають продукцію іглзьішї якості, належного контролю пад 
якістю вироблюваної продукції в миловарних артілях не забезпечено. 11р*>- 
дажпі ціїни на яйло щ$ падго висока, всіх можливостей до зниження цін 
'промислова кооперація пе використала. Децзаготівлі с-ировшп розгорнуто 
і: одесити.

Вукопремрада но виша закотів до належного івпікористатшя жпрошов- 
ніїкіз на стічних водах і ® місцях громадського ха^зуваагня, не забезпе
чила 'належної роботи евоїх салотопок па місцях і фактично не знає яз 
вони шшозгукхгь завдання но мобілізації місцозях жирових ресурсів.

Вагонами для вивозу готової ігродукгцй мила та відвантаження шр> 
впіга для -митводів промисловість не забезпечена. З харківських мета
нолів на 27-ХІ через иелодяч'у ворожішу в« вивезено 67 вагоні® готов >ї 
продукції.

Комісія виконання у х - в а л ю є :
1. За невиконання постанов про постачання сировини миловарній про

мисловості, кертнпіку Уодиґбзбуту т. ЕПТИІУ оголосити догану, УигіїКРаг- 
госїїів тов. 'ПіУїРІТГОРЛ.-керівника ‘Укркюнтори €оюзкаол*іну т. ШЕЙІШІА, 
'ерівяпка У^рхЬгзбггу топ. ФИШЕЛЬШТЕЙШ. Укрч’ясо то®. ТЕБЕ,!її. 
Гоюзкож—тов. РАВКГИА та: УпІІКЛка тов. СЕМЕПОВА—попередити, шо 
п разі якати і:е ячжопшгь у IV кпартті планів зтостачаїлшї сировини 
миловарній проктсловості до 20-ХП п р.—їх буде притягнуто до відпо
відальності.

2. Відзначити незадовільну роботу миловарних заводі® реоаублікал- 
ської промисловості системи тресту Укррасжврмасло, ч по юплепанню кіль
кісних заїдань програми і по якості туалетного мила та прального по
рошка, то вони випускають.

Зобов’язати коряаика Улррасжнрмасло то®. ВЖЛЕРА еаошнечнтя



цілковите виконання програми IV кварталу та забезпечити луск в експлу
атацію 21-го заводу а «Києві до 1-ХІІ ц. р., а вдювої станції при 
Слов'янському гідрогсиізаційітяу аавода до 25-ХІІ ц. р.

Директорам 1-го ішза®оау т. Хайнацькому та 2-го ішзаводу тов. 
ШепшшевЕчу протягом 2чх декад усунути наявні хйби в організації ви
робництва іна заводах, забезпечити підвищення кваліфікації робітників та 
лоногшіся цілковитого івиконалягя ‘Програми IV кварталу по кількості і. 
особливо, аю якості та -асортшігу продукції, що *їа напускають.

3. Відзначити, що Вуїколромрада (т. Порятуй) та Вукомраца (тез. 
Шулалов) не боролися в достатній мірі за (використання місцевім ресур
сів жирової дровини, «о використали всіх можливостей щодо знижеш нд 
віааушвях цін та вдвлацсння дкос-ті -продукції, яку випускають промар
тілі. Зобов'язати тов. Порятуй та тов. Шувалова рішуче посилити робочу 
своїх гаіщіришсств по утилізації відадав тваринництва, рибароивслі® та 
їшровлошшшв 1 ишетти боротьбу за одшпдіешпя якості продукції, при
тягаючи до віда>відашості тих корчвшшв «лошрігах підприємств, щ-> 
шгускають недоброякісне мило.

Зобов’язати НШостачашія неухильно виконувати постанову Комітету 
товарних фоедз про -напуск промкоолеряції фузі® за цінами їх фактич
ної якості.

4. Відзначаючи, що з боку ШШсстачаиігя УОРР пе вжито н&леллих 
заходів до розгортати риболовних промислів -по влову скатів та делгфййз 
—зобов'язати ШШоагаяшш (тов. Берлніа) протягом IV кварталу забез
печити розгортання роботи утилшційппх заводів та збільшення випуску 
ними жпрі>в для миловарної проегпсловості.

5. Зобов’язати Харківську міськраду забезпечити безперебійну почату 
©оди 1-агу «мтшаздові для охолодження мила.

6. Зобо’язагги ИНШІ ляхів тов. «1ШГИЩБВЛ забезпечити безпере
бійну подачу вагонів та цистерн для відвантаження сировини шшаводл* 
та вивозу готової продукції з шша*воді.в.

Директору Південних залізниць тов. ЛВМШЩЮ протягом 3-х цвів за
безпечити подачу вагонів для розвантаження харківськім милза.водів віз 
готової продукції.

Харків. ЗО листопада 1933 року.
Заст. Голови Комісії виконання при РПК УОРР

Сухішій.
Секретар Комісії виконання Оїдексгський.

ПОСТАНОВА НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УСРР.

7. Про квартплату з персональних пенсіонерів.
З мстою збереження -для иорешшмда пенсіонерів пільг щодо кварт

плати 'встаповле-инх для них постановою ВУІШК і ГНЕ з 5-У—193 і р.
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<ЇІ[ю по^со-нальві пенсів оєоСіч, що мають івіпіяткові заслуги перед рес- 
ьублікою та яро йшла Я ілуеваги для персональних пенсіонерів» (збіря. 
закон. УСРР 1931 р. Лз 17 *дріг. 147) та 'згідно з арт. 12 засопу про 
квартплату з 29-ЇІ 1928 р. ПлЬТ іісяс-іиос: що «олн разом з персональ
ній! пенсіонером дошкахнь члени йото іродита, що мають самостійний за
робіток та епктьно провадять з тим господарство, квартплата вираховують
ся з 50% загального прибутку всіх членів родини, включаючи і персо
нального пенсіонера; при чому випадкові заробітки персонального пексм- 
нера по враховується.

Харків, 29 листопада 1933 року.

Зли. Наркома комунального господарстві УСРР Федотов.
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Пролетарі всіх країв, влва&ТФССІ

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ Щ-РОЗПИСКУ
(Наказ Упоанаркомзв’нзну при ННК 

УСРР з 9*У1І!-33 р. N2 242).

ЗАК02ЧІВ  ТА  РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТМИЧО СЕДЯМСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

ЗБІР

№ 2 16 січня 1934 року № 2

з з м о т

Постанови VI сесії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету
XII скликання.

8. На доповідь 1ЇЗД.Ш Ради народних кгатарів УСРР тж Чубаря В. Я. 
та сшвдкгаоадь Гшош Дераашіру тов. Кшщ&тьжоло 10. М. оро 
коїшгроаіпі тала народного господарства УСРР аіа 1934 рік.

9. На дошшіда ’РНК УСРР що державний 6кдаоет УСРР ота 1934 р.
10. йро затвердження ашстаніш, ушваїлешх <у іпергся шж V і VI сесіями 

•ВУіЦВК, що ах, «Из ладстаоаі чцр-т. 35 іКошгиту’ції УОРіР, мас затверд 
снаги сесія ВУДВК.

11. На доповідь Д іі їїїроп етртсшш обласагого шгсошвчого готгегу про 
радянсько, толпояареьюе та сщшшочк}ш>туріге будашщтво в області.

ПОСТАНОВИ
VI СЕСІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ XII СКЛИКАННЯ.

8. На доповідь Голови Ради камедних Комісарів УСРР т, ЧУБАРЯ В. Я. та 
співдоповідь Голови Дсржплану т. КОЦЮБИНСЬКОГО Ю, М. про контрольні 

числа народного господарства УСРР на 1934 рік.

На ості от переможного етсоашшя йегоричтдх надань лерпгоа л*ятяретам 
Українська Оігіадшшнп'а Радянська Республіка, ж игеодеета частина 
великого Союзу РСР, т тзярдтш аепііпштс пропадем ктгутотмзд партії 
домоглася нових величезних перемог у виконанні плану АРУ"
го! п'ятирічка- '



УСРР ©стукає * йругаЗ рід Сфуа'оц п'ятирічки й ротм сгрЯоатштх усан- 
хав.ва фронті побуши^и ■б^окловоіхї содіалісгіпшвіо суспільства.

Дах успіш роб.тничнй колгоспне селянство 6 вса трудящі маси 
УСРР домоглися ш основа «оухкїквосро здійсквшя генеральної ліігй кому- 
кютечної вартії, в пощади і Й боротьбі шроти роїіггш сюоігл-уаггаторсьдид: 
класів у м й па селі, боротьбі проти украііінсьаїня падшалкіп®, що, 
взшдаючнсь з іптерветгами, гуртуючи залишки 'махв>вщиіш, шстлюрівщил 
та інших ворогів пршегаршшї диктатури, іпіашіагаа'йсь вдірвати Україну 
над Соаду 'Ращшськіїга Соідожіичіїод Реслсблік, яцоб перетворити ііі ш 
колегію світового шісрііалізлу.

Велячезшх успіхів «добуто та ‘основі шайтіснішопо братерського союзу 
рооіТй'Иіиїв а еоліт України з російській* іиролстаріатом, з пролетаріатом і 
трудящим сслішствои усього іВздішського Союзу.

У боротьбі за усаішгу реалізапйо величезних іго«іти^-госітщ>сьднх 
задапь першого року яругоі п’ятирічки, п лощасшій боротьбі проти конір* 
революційного троцькшу, (проти опортуністі® усіх вдастсЛ, ваядасга органи 
пролетарської диктатури—рот робітничих, селшоїжпх а чорвшоармійськюх 
депутаті®, що «тій шридо проводом лшшської ко»уикти*шої парті] зуміла 
юутргувати навколо себе *шшгїгЙ актив персаоигх робіташ®, яоаетшішюц 
трудящих одпоооїбникіз і ющеят розтрощили спроби класових ворогів та 
їх агентури зірвати переможне сацпаліїствчне буд'ївзшщгБо.

■В галузі тйалмтнчщої жустршгдшщ 1933 рік ігоотіачїгвся одилмн 
вруїиелням у боротьбі за (вугілля, таетал і гаиштии 1933 року значно оиіц- 
оено 'Власну тшючігу базу &.раї-пт Рад сш шь^рішш-я решістр уводі 
©своїм) поротого тоспоаарства, .©дато ® екешуаташю ряд нових шахт, до* 
юояшх и 'мартеаівешиа ночей.- ттутщвпо першу чергу тамгх одепгав соиіялії- 
етичної промисловості як Краматорський .і ДіггорО'вешгЙ комбінати. Луган
ський іпаровюзпйуїд-іппіРЙ, Харкодсшйі турб'шиїй і «шш заводи. 1933 рід 
позначився серйозними успіхами в ог,в денні створеної пролетаріат™ пової 
соїралктп'чіюї техчши *й нових ©иробшщтв, що овїлмгяе пас в:а техніка 
екопомичпої адлеж-пості ©зд ашіттстичплх країні, рішучим поворотом у 
хпгконапні тгайважлипішіті галузини важкої індустрії якісних показників, 
подолані сезонності в кам’япозугідшгй прумпсл шості, толшшоїгияш роботи 
металургії.

Збільшено також івиробягацггво а лоста'штоя трудящим масам речей яиь- 
рокого отггку—одягу, шауття тощо.

Першого роду другої п’иггпрі'ш загайний розмір продукції поржяшиої 
промисловості УСРР а^йшов 5.1 млрд. юрб.. сшпга приріст проти 1932 року, 
останнього року першої п’ятирічки, та 9%, в тіа числі шо -важкій тро- 
ірюсловості—ііа 13,7%.

Історична шостаяева >ЦК іШІ(б) з 24 «тая 1933 ,р/ку і мудрий лепіл 
ськай провід іешш партія та світового пролетаріату то®. Оталмна, омід 
штл проводу коміньстачзшї партії ■(биьаишків) України і перебудова



робота всієї скстемв радянських, тподароькіИ'Х та промадськш ^гая-шп$І, 
сполучені з широкою .натуральною допомогою, яку надали Україні ЦК 
ВїШ(б) а уряд Союзу, були 'вирішальним 'важелем у видаєш «сільської* 
господарства УСРР з того ганебного прориву, в якому шно було 1931— 
1932 р.р.

Посиливши Шьшоштеу пильність, (розтрощившії клатово-шрожі, кур
кульські б бурасуазио-віадіошсистятаі елемента, аргашлу-ваштв лояітвдилд 
сіра АіТС і радгоспах, шотіківшл систему органів пролетарської диктатура 
«а селі 'штробуданиня загартованими більшовиками, етуртуївашш багато- 
титяяй -акти-в оередсшх робітників, колгошшав г трудящих селян— 
одноосібників, УСРР домоглася 1933 р. •шрішальшітх перемог іу ліквідації 
відставання шьського господарства.

Вперше са свого Історію УСРР до роковин Жовтневої іреводквд достро
ково івтртялА річний план хлібоздачі, щодо» ашихп-ааа ота 15 день ра
ніше ‘н-нв торік ншп осінньої «юбл, заиігаиа утворення насіїшп; фондів 
до весняної сіївби 1934 ір.

■ Бруптошо «ієно матеріальто-тешітігу базу сільського господарства 
Потузкйбсть тракторного огарку зросла з 450 тис. механічних кінських еяь: 
на кінець 1932 ір. сю 635 тис. па к-іпець 1933 р.

Знатно із&іиьшіен© троікайакть соціллістітирх ладзїв Украйни, підви
щено ‘вартість коогос-тглого трудащія і тим створено змовклі заможного 
культурного КОЛГОСШИСП) ЖИЇГТЯ.

«Ці нокагітпкн «вдать ліро те, оцо Україна вийшли з прориву 
1933-32 р., подалала ■в'ідатаадня свого сільського господарства і 
створила міцпий фундамент для перетворення ©сіх колгоспів па Йль- 
шоспцш, ^сіх колгоспників па заможних».

<3 розоо гаш дгетопагозого плен-рму ЦК а іЦКК КїІ(б)У—«а 
доповідь тов. В. Я. ЧУБАРЯ):

ТІ а базі загального зростання .продрщійппх сил УСРР полошено І мате- 
ріальпонпобутопе об-с.трговрва-шш трудящих, утворено ївса рюш для тото, 
щоб 1933 ір. дійсно був останню* роком трудоопрв.

Перемога Україна е перемога ©сього іРадатиського Союзу, торзсество ге
неральної ашї {партії, паслідак (неухильного оапрсваджония ішзівок те©. 
Стадмга.

На основі більшовицької вдустріалшціа і соціалістичної реконструкції 
сільського господарства Україна домоглася 1933 р. аговігх еначнит досяг
нень у, па-ігіопальпсмкультуїрпоміу 6)швящти. Українські школи 1933 р. 
охопім 4.200 тис. дітей,’або близько 100% всіх «дітей пікаьного віку 
української тцііспал-ілїос.ті; школами шадгіаяаїлютх (меншостей охоплено 
700 тис. дітей. Розгорнуто (широку сктюу щр&тнтутів, техшкрш і робфакі» 
з українською мовою теладаня, да охопили 1933 року 350 тис. мої., 
о игпх 1Ь% я?га робітників і селян. Небувалого розмаху дійшов розваг.* 
української преси, літератури, мистецтва.
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Ц* величезні згосягпеїпгя в (розвитку *рграТгігськоТ раггятсьмч -кльттртг 
я ввдгетгі тара Тікшої рааиисьхої гержаглннті. закогозадо ьтічї ніра- 
здшлюту ;8 теуха лі/почіу гдгй-счпсптіїо л<мі.*ггм*ої ра’гоігальїии шиїгиіси, рі- 
сгрчі.а їгоїіриМ'Прои'.ьій боротьбі проти Фотоае-р-н\т-;іх ро-'іііеьтіх ш«юіп- 
стгв, -що намагалася зфжітп баїьшошіїць'К'у українізацію. а крота україн- 
сьтеї націоналістів та їхньої «тітурщ що мритнули реставруйте і:л 
У«£Шгі владу капіталістів га пстлвдлв.

«Дати чнщййгу вїсгеіч <усйм с-иробач росртву або ошбаотін 
зз4ту Уь^аіия з 'Радімгсигіад Союзна, укріпляти аітй «в'язок, тео- 
втти уираїзіті шродпі маси їв а усі штерширошилчу і уьрітшги 
Мову рОВОТВДІЗну вДПХТЬ ТруДіШЦІХ 'і!тс *\чїх радянських ЧССИ^ЛІК 
проти ашлгаїратного >т;;ер:ял;:зду і шгу гріши ьої піиолгік* гичної та 
хгпо-ї іншої коитр-^олкщ'л—таке тепер <іп Уьшмиі іі* .Зіхииіїшшв 
вато'ит шартії».

<3 реззлюц-ї тататщозого идаг^чу ЦЧ і ЦІЖ ГЛ1(б)У па допо
відь тои. С. В. ІГооіора).

'Беютоті ое*еж*гя с<л‘чТ.тктіппоіх> #у$шп*чтиа, що-їх здобули на 
чіїтеха першого реву другої п'ятирічки рл&гдпчо-ііхіпапгі жюк Га^ьтпісжо! 
Укдеши, треба закріпити і (позвану ти.

І^тормндпй іттраліь,гг-*П гг'тояігигії комітет хп -пячас, тло т <рі*п 
дтеттях буауп'гтта сТдцїалІтіїу доведеться ще пітрмлята1 на имлспнії 
оігір ■жгобятв роаіу'-очлеіі’гх кччгта'тбстіїдагх -клас'із, догодеться то ще- 
бортопащ «вдалі труднощі а хгбл.

«Завдання гашггало, насамперед, у гм, щоб росиліпіг шиьпчггь 
бшлімвшв Укря-їюи, вякрігрі і ■віттнрти -порога Із зах'чпрпнх ним 
ДІЛЬПІРЦЬ СОЦІаЛСТїННОГО буд'впицтпа та реп'ромптп Його.

За мдшултіі час Іи'!{б)У добилась сепйоскпх уг^х^ у щ ї̂х ш- 
гряангу- Вп знаєте, що наші сланні ортатг охорони «нгрпла зт остап- 
ній час і розгромила ря-д пащоналіститіях, шклнпп^мх оо'?.!Г'\ї*нй.

... За бсшосяроп-'м проводом і ьа иркмгмп яьазчвкалпї ПК ШШ Го) 
і особиста тои. Опмізїа ош розгромили у гїипжу «пап^чіилх’ ггадьу 
«оптррозотощю. Це по златать, що з укра:чісь«км иадїоішізм'мг уже 
цілком по-Іїлеїто- Аж ігяк*.

(З іттрогіонп тоз. П. П- Посталена на листопадовому пленумі ЦІЇ 
і ЦІІК ЙП(б)У).

Тому дальше тооплеїшя рсзолгсщТшш стлілих:ті, (дальша СорогьСа о: роти 
тпїраТпското нафталану, ж; г^-чіої лс€іт,е;иг т дінигочу етапі па 
Україні, ще більше вдесеїша . .л\л<п актишо-лгі та бпі'Л,о>і і̂таня'гва- 
оо-уп еилгїіошрял -мас рх7тшінЧ< і почпитек'т—є чїі./шальпліі кісі.оьок 
усиідлшто ро.мі’їиаппя и.Дзда>дгдалмііі іих завдать аарлдн^адтд.іі̂ иио 
плану 1934 -року.

Тіюрдо пач’ятаїоми, що пг.рпе^т пос.Гсмщрі-З ч р'гпу^й політиці игру, 
яву соухил-но ирсеадять коїгуиігтнтна тпрт.м і [.л-'тімічО-сє г.іт и:ь1 уряд,



країні бТлатшюго сот&й.тізму «віражує стояк# статей шпора і а тїій іі торвея - 
т-в,—робішакя і .колучк пішки 'Ра^ копкої У<іф&иіп конюші вважати за я.аЗ* 
актуоьиіпго а паЯшж ш мне даодпия та,]кдаоі\>и і ода ] с ш; ог о плану та 
19Ц р. да тмігу шо&їсодію бойової і'отопос.ті а нижчої акишпості ©сіі 
тіу.мі'їдих ‘ичта Я сс.іа іа і>:сбічле змїцчі-ецил сборопосщюишіяоґгі УСРР— 
форпосту Соь зу Радшісит Содшісттнх 4\*п)&м.

'І^апошдмо ю д’їх ссторіічігігт завдань ируччиго року другої більтадгац'ььо* 
п'ятачки Рсе/і раінеьклії цоитралшій іркисопавчаЗ комітет уявадюе:

Хірц! аїслсвість.

1. Оїязначіггп зтгаииіьЛ розмір продукції стек;! державної ироігнслоігост» 
347? на 1934 рк; (у лезчтшпх «Гша 1926—27 р.) -в ста '6.602 оя. серб, 
(приріст проти 1933 р. тга 28,4 %), в тої 'числі <їг> лргатсл шості сокиш* и:> 
леглогті 4 979 «тяг. стрґь, або па '28,2% Га.тіпге кроти 1933 р. і по грооглс- 
іяодгсті іресіру&іікдііпаюї підлеглості 1.823 жш. крб. або па 2 8 / ' ° / о  більше 
кроти 1933 р.

2 Затвердіти тата тагдшш з шпусяу кроянслової продукції сто основ- 
кл-х мрйшішіїх таркомотах:

а) сто ■нром-нмїгог гі НКВаетрочу—3.894 н.тп. крб. /стрмрі-ст на 27,9% 
проти 1933 *р.). в тім чилі по ііртличківості ролт'нііпиісі/кої та йгісцяФоа 
лйюглооп 249 імли. К]8. кга 30,8% бітьте строга 1933 року;

б) по реопуФрІоисшЗ та шягміііЙ іфопґтлловості Пархомлсгп'рому—830 
яш. крб. а*бо ста 16,9% більше проти 1933 р.;

©) по шрош^-тотті 4Цм;оиігосіачдівіпя 1 204 мли. тгрб, або на 33,2% 
більше їйіоіи 1933 р-, в тіи числі і о стірооігс.'овості рсчаїуцдц^ишии під
легла ті ї>30 лгла. стрб., або піа 50,С°/о Фльшо строга 1933 року;

г) гурту тр'П'уігцмо іик}мі0ни'пд кооперації в цінах 1932 р- їв суп* 
1.403 цист. чсрб., або та і28 о% бч.мі.о г]Отч 1933 рм—в тлу ічпслі про- 
дук цію в сут 1.139 мли. крб.;

ст) ятре&кяггпо речеі широкого мльїу по росстублігатгській та згіоцдай 
яержастстШ промічеловог-гі—.в сумі 1.040 огж крб./або зіа 32,9% більш* 
«рота 1933 р., а го аоо'юраттііа гроігмш?сті--® сулі 1.049 імли, яро., 
або па 31.2°/о білі ню тротп 1933 р. 1

3. ВіробньчІ сткіміи па 1934 р. ою пайтглслЕпішіх видах биропвсло- 
воі продукції івош'іюапгп такі:

В У Г І Л Л Я ...............................................  .  .  .
к о к с  . . .  . . .
з .  л и н а  руда . .
«■ЧЧ'Н . . . , . . .
сталь...................................................................
взльцьовачня...................... . . . .
ЬИріОн» ЦТ*0 ЄЛЄКТрОСИ**рГІТ рт°0гі *ГХ СТ ицій
кзли».оГ>уі п н . ’ З  г и  н е ( в  щеа\ 192о-27р.) 
В ТІМ числі рсчпуол. ИІД1ЄГЛОСТІ ,
трактори • • .......................................... ....

53 4С0 тис. тонн 
10.700 , ,
12.610 , „
6.2?6 . .
4 663 . .
3./63 . .
4.0о1 мш. ьдв *год. 
1 510 мит. кр5.

191 мін. кр5. 
43.0^0 »«.тук



комбайни зернові......................................  7 500 штук
заР>бн! машини .........................................  475 .
сода кальцинована............... ... . ... 305 тис. юна
сУверфосфат....................................... ...  . 400 „ »
Цемент . . ......................................................  800 » »
Цегла............................................................ 1.050 мли. шт.
Цукор пісок................................................. 10.3 млн. цент.
консерви....................... .............................  122 мли банок

4. Встановити число робітників і службовців у державній і кооиера- 
тагагій промисловості разом—1.475 те. осіб, або «а 3 .6%  більше проти 
1933 року.

б. ■Затвердити така завдашш щодо збільшення продуктивності прав# в 
верасавшій реоігубл каяськ і й промисловості:

по Наркомважпрому..............................
по Нар омлегпрому............................ ..  .
по Нарьомпостачанню . . . . . . . . . .
по Ннркомлісу ... . . ..........................

6. Затвердити такі завдання щодо зменшення 
промисловості республіканської шаддарлосгі:

по Наркомважпрому ..... .................................. на 5,0Н
по Наркомлегпрому    , 3,0Н
по Наркомпостачання.....................................    и 2,5Н
по Наїжомлісу .................................................... . 11,2Н

Затвердиш змештаигя вартості буиовшицтва ®а 15°/о крота 1933 р,
7. іВстановити загальний обсяг шпталовкладаь у всю державну про- 

*тт<тсть і шробшггу кооперацію їв юумі 2.220.5 шл. «рб., в тіш числі 
кая*га лавішцення © державну промисловість решубаікакеши підлеглості 
затвердити їв сулі 133 аш. юрб., а (виробничу кооперацію в ерш 17 илп.

Счяьшїє господарство,

1. іБішатак чшальїну засівну плющу іго/ УСРР т 1934 рік ш 26.452 
тис. та, з шіх 3-353 те. га по радгоспах 19.120 те. га по колгоспах І 
3.979 те. га по індивідуальному сеаглру, в тону мислі * садниш оаслвм 
авдлтчюшипй®.

2. Визначити засувну ©'.гощу під зерновими культурам в 19675 те. 
у», з «них по -радгоспах 2.143 тис. га, коліооїш—45.286 те. га і ілданм- 
руадоюому «тору—2.146 тис. га; під техвотишн культурам—2,242 тне. 
га, в тім числі по радгоспах 215 тис. га, «шлюпах—1.759 тие, га і 
вдиодуальпому сектору 268 тис. га; лщ кормовими культурами—2.364 
те. га, з шях тю (радгоспах 716. те. га, колгоспах—1.37*8 те. га і іооди- 
евдуалшону сектору 270 тис., га!

3. Визначити засівшу площу шд «грі засіви 1934 року в 16.432 те. га,

на 12,5Н 
- . 10,0Н

. 18.2 Н 

. 18,0Н

собівартосте; продукції



в і:ях по радгоспах 2.434 тис. га, (колгоспах 10.958 час. та і иіцішщалі- 
їхнсу контору—3.040 “і йе. га.

Схвалити прларал/ чА'ралнього вашу 1934 року в 1 лин. га і засіку 
яроіялишнї насінням в 250 тис. га.

їВшілаянти площу ©йняття чистих шарів у 1934 роц: в 3 015 тисяч і <* 
з лих по селянський/ сектору 2.258 тис. га.

4 ІА.таио>внти, як їіяізшьну, врожайність юловинх зернових культур 
га 1934 рік що Україні в 9,5 цент, з та, а кшенщі—в 10,5 вшт. з га. 

Пересічну по Уьраш врожайність цугроного бур ку їм 1934 рік ©ст: 
яориіи я 120 цнт. з га

5. Попачанн^ сільському господарству 1934 ро.л нгайголовшпшх а 
•обів виробництва встановити з таких розмірах:

а) траітгорів для МТС—18 тис. штук і -для рвдгшгів о тігс. ипук;
б) антоміаиад хтя МТС—3900 шт. і для раагоств 2С00 штук;
в) ковдншв аля МТС—4500 шт. і для радгоспів—1.000 штук 
Додоїти число МТС на кімць 1934 р і гу  д> 809, так пплхоім ебуд*

вапі'Я повчх, як .і рооукрупшоашн юолик.гх МТС.
0. Довести чиліо голів худоби в радгоспах та іігшігх органь лци «.оія*ч* 

воіч* сектор па кішець 1934 р.:
а) коней до 192 тис. гол.© <лішів по радгоспах);
б) великої ротатої худоби до 632 тюс. галіц у тім чисн «<рхв ,о 30 

гис голів;
в) свиней до 1238 тис- голів, у тім числі ош номп . до 186 ті. гаде
і) овець до 431 тис. г о ї в ,  у г<м числі маток до 297 чиє. т'в
7. ІІіголів'я худоби со ссшгілочу сектору па ік нень 19І4 рльу 

цоісстя.
а) коней—по 2.407 тис. гоаз, © тшм числі у гол гаслах—до 1.759 тя* 

голів;
б) (великої ря-атої т\тобн— о 4.СС0 ти. тот в » шг чг лі яо МТФ— 

Ю 749 тис. голів;
з) овігаой—д> 2.585 тис. голів, у тії числі ©о СТФ дл 869 т»-. і+ил
г) овець до 1.426 тіс. гал в, в тле числі по ІЇТФ—до 728 тис. гот» 
Поголів'я волів довести ©о Україні реш до 182.700 тоїів. $ ті* чнс*і

оо рчтгопш до 47.500 гал1© і з йа,тослах^до 124 тіх. го. мі.
8 Затвор дати кшіта «вгладеяня в сільсько господарство лінією Па* 

кочзечеправ у сухі 367 700 тге крб ї Птркочрддпоо^в—96.980 пс. 
у Тім числі по орггтп чт їїл/.^яеітправ |м ■тру^гкппгької п! .ечимч 
51.3^0 тне. к|іб. ї Шркит адгоспів росігуилікапської лтогіхг 11.010 ти 
і̂ рбгоіпів.

Транспорт і зв'язок.

1. Затвердити такі ословгі показники роботи •писіитт УСГР на
19о4 р.\ 1 •



а) псресЬно-добозе наваїггажепші для залізничного тоансіїсрту вилка* 
Ш в 20.000 ватинів;

б) річний івантажбо&г того водного тртспорту визначити з росм;рі
13,2 чг,щ. тонн, з них оо морських портах 9,3 іглд. тони І річкових пор
тах—3,9 -ют. тонн.

2. Загальний с*осяг капіталовкладень у залшзяиіій транспорт
>їптн в сумі 455 мли. юрб., у ааврсілі порт—11,2 шя. юро., у річковий 
траїшюрг—23,7 клх крб., з них лінією місцевого бюджету па «.босніія 
малих річок—5.2 млн. юрб.. у безрейково шляхове^ будівящш—134,8 мдн. 
ирб., з них лінією ірсчмп блгкаяськогі) і «икщіівийХ) бюджету 33,4 хш. юрб., 
уруаова і тяглова участь людності—43 аш. юрб.

3. Загальний обсяг будування «доекопалеашх та полишеного тилу шля
хта іваталита хшізшьаіо в 6.100 клм.

4. Затвердиш обсяг кашталогаїдадшь у ттародпігй зв’язок у супі 39,1 
НЛЯ. Грб., з ПІЇХ ЛІНІЄЮ МЇСЦОВ01» (бвдюету 9 хни. крб.

Сєцшько-культурке буй'шздтво.

1. Визначити шгїишмітіі учнів політехнтшої школи іга. 1934 рік по 
рястах у 1.196,3 тисячі і по селах—4.263,7 тис. дітей, а разом 5.460 
тисяч, що дає ебільшешія проти 1933 року па 11%.

По першому кодаптру 'титло учнів вігапотииг в 3.770 тис., по другому 
аоиіцеятру—1.630 тисяч, і третьому—60.000.

2. Вішатптй ‘коптнагшти дитячих садінів па 1934 щ по містах у 200 
кис. дітей, оцо дає збільшення проти 1933 роту па 23°/о, і по селу—172 
тне., або юз 56% більше проти 1933 р., а разом 372 тис., або на 37% 
бчіїїше, гас 1933 року.

3. Встановити ш-ігуск кваліфікованих спеціалістів з інститутів респуб- 
лкаппхкої підлеглості 1934 року їв 5.549 осіб і з тсхя:*ку*і;в 13.715 осіб. 
іВязїгачігти контечггшгп? прийому до пистптутів рссиублікаисшім підлеглості 
в 18.825 осіб а до тегокупвв 59.070 осіб.

4. КмталоБоадоіиі'Я в культурне бр'зшщтго росптжагської игд.таг- 
яо'ті вішячптв на 1934 рік розміром 163.910 тне. крб.. «бо на 82% 
ібіллпо проти 1933 року, в тіи числі капіїтасговклаавігітя паукіїпо-аослідаї 
•установ республіканської підлеглості віхшлитп в сумі 11.110 тис. крб.

5. Лілією охорони здоров'я донести число ляж в лікарнях до 67 тис., 
из> дає збільшеній л проти 1933 року па 10%, у тім числі <в смшламгу 
акторі до 30 тис. (зростання на 14%) і з омському секторі—до 37 тес. 
(ароогїиічгя па 6,7%).

Число шж у постійних яслах визначити .в 129,5 то. (зростання на 
23%). з ашх у міському сеюгері-нв 57 то. {зростаїш проти 1933 року 
па 34%).



6- ЗаТ,У[-дїгпс я.щіта.тгснггіяяви «а «илпочу здоров'я з -с™ 85.73 хла. 
грб., в тіи числі лї'ШСіо І1а->чоїзцорців'я УСРР 62,65 чмі. крб.

Гвіанська торгівля і лсстач&мгя.

1. Зітвердитп и.% 1934 рк розмір чнщрібааг) тж-рообороту дерзкаткю- 
гошераіигіїоі торі аіі с сіма 9 Ь 2 і  мгн. кро., у тім ч.тслі по сігстеои ссо- 
йсшїчої -кооперація 3.941 мли. гро., по слетоі Укртсргу—2.596 мла. крб. 
і во чяддчид рооіаиячогл постачання 1.536 аш. про.

2. З'їтсгрцити «ширсьнл рої-ріблої торговельної сітки на 4.8%, з 
шн го місту чіа 3,8% : по ес.;у на 5,6%; до шлем споживчої коопера
ції—яга 3.8% і по Укрторгу—игчі 8%.

3. Збільшити кількість підприємств л»іпдп.к>го харчування яа 2,5%, 
шх даозу перепускну опромониіііть па 9.5% з розмір продукції— 
На 228%.

Зочьиг&ти 1934 року ш-ро^укцію 4 хлібопекарської Еромколаоості на 
26,2% 'проти 1933 року.

4. Затвердити загальний обсяг капїптоЕ-’іадеяь 1934 року по системі 
торгівлі 8 шостаташі в огні 104.563 тис. грб

Кииуиаллгс й жигг.єс гссгсдарство.

1. Затвердити 3,'ігльи :Іі обсяг капіталом ллдепь у комунальне госпо- 
еаі»ство та ши^ядкузаїтя в 232,4 мли. про., що «пвое переипцуа вала* 
аглия 1933 року.

2. Зпьерд'тч пагаїшіЙ оіт.тг качїталогхладень у міське житлове бу- 
ркшицтво усуспільненої'.) сектора дар«лноіч> гоочогз.рстоа в 380.4 млн. 
«І»3., що па 85% більше проти вкладень 1933 року.

Б*л.гсе*'пя п гопеїьііе будіпліцтго °атпердгти в спц 6 5 кля. п45
3. Р а - і  'р л:"лло’иії площі, ото -Іі треба зьтпг до експлуатації 1934 

року, сат^їдпгп в 1840 тис. ьв. мтр. гроги 1200 тис-, кв. іпр. 1933 року.

К^шталссклалсі̂ л і бюджет.

1. ПлЗішьгіі загальний оГсяг капГталшкл\ісш> у народне господарство 
1934 )Ш) у су чі 3.955,7 мій. ьрб. .у тілі Числі *в господарство рес-пубді- 
ьачеької і чісіутої підлеглості—823 мліг. гро.

^2. Злтсерлнлі де;жлапі:і1 бкгжл- ІОРР іга 1934 рЧ нетто в сумі 
705 441 т \ крб. Ви та а чктіг розмір місцевого бвдігсту та 1934 рік в сумі 
1.397 780 тіго. крб.

•Доручити Прозтої ВНЦіК остаточно удосконалити папе-депі показктгш 
Н.г мпммг.г0ді|>ського зп.пгу 310 1934 р. Тіа шдстазі впр.щень IV сесії 
цві; СРСР

Для іг\ік<чжтої реал:зац'ї нлротнгочк тохарського п.ту УОРР та 1931 
Всеукраїнський цсмтральньЯ віжосгавчий комітет зооошпзуе всі рлцян-



ські, іхюподарські # громадські організацій Україні 'мобілізувати иайштіріш 
іхжлишчі й колгошигсєляїгські масм та йпгоїшзя основних завдань, що 
виповзають з постанов XVII ко^ере&шпБКД^). шпеваго пленуму ЦЬ та 
ЦШЇ ВІЇЇЇ(б) і лпгстоаааового пленуму ЦІЇ та ЦІЇІЇ КП(б)У. ЦІ основні зав* 
цаїм такі:

А. Б г а л у з і  п р о м и с л о в о с т і

Дальш швсякцеїана більшовицька боротьба за перильне шровасданяй 
6 історнчнщ вказівок тав. Стадда. зокрема за оовоокня створеної першої 
п'ятиржн і шршаго року другої п'ятирічки нової тахти, збудованих 
нових вавсаЧ за 'вчасний пуск шприоміга, цехів «і окремій агрегатів, 
що їх треба здати в ешглуатаїЦіію 1934 року, за оіцн-еоенщ продуктшв- 
їгості праці 8 зменшення собівартості продукції.

ІБхгіпшешія якості ®е&х ©вдів продукції, неушльпо проведення -в життя 
кочлшгоіви урїкіу 01*0? еро вдвовідальтігсть (господарських ергжбацій за 
шість продукції.

Повне ваярозаджешія в усіх галузях народного (господарства основних 
аасад, накреслених у иосталовах ЦІЇ БКЛ(б) і РНК Союзу про реоргапт- 
цдю иерувашш (вугільною прощелодшгю Доибаса # про роботу транспорту, 
рішуча боротьба б формальн'іпт «атаїашршсо-бюроісраФнчнпм методами 
керування, пбдріцжепщ основної вгаси кращих шецаалістїв, організаторів 
і аджшстраторіїв безпосередньо на виробництво.

Дальше розгортання сотлластичіпрх йетоеш праці—соцігжтїгачлого зма
гання й ударництва, поглиблення боротий із звессібкою, зрішшіяшо та 
ішопнктю робіпжів; дальше ©себічно 'тшпішяш матеріально-побутового 
і культурного обслугоюувадгїгя робітництва.

Рішуче збшлташтя ©иробяюцтва і постачаїння трудящим речей широ
кого вжитку.

Різнуте ©порядгсушпія та шосшолтгя зашивать сільськогосподарської 
«яровини для (Промисловості.

Б. В г а л у з і  с і л ь с ь к о г о  г о с я о д а р с г в а

Па ослові івеликих ушіхіїв 1933 року забезпечити дальшу невтомну бо
ротьбу оа нові досягнення *в организаііхїгЬ:іо-(Господаїреьтїоті'у ЇІ чголітп'їпочу 
вміцнешп колгоспів, за повне освооїнія тежчної бази радгоспі©, МТС і кол- 
гоошв на ссно-ві розукрупнення ряду МТС, радгоспів і колгоспів.

Негайно зайчата правильний розподіл наслідкі© господарювання в 
колгоспах за 19.33 с-т- рік, рішуче усуваючи «всі перекрученпіл та хиби 
в нарахувати, обліку та записуванні трудоднів і забезпечуючи високий 
повноцінний трудодень.

Утворити найсїїркатлшищ умови для зїгмші худоба ® радгоспах, кал-



гоогш, тзарипшщькйх фермах і одноосібних госакідарскш, по аїрипускаючи 
бодай иайшшшх втрат сотш'я та забвзіючіїтп (належний рі'кснь ©іяходу 
товарної продукції.

йо-Сиьнїооиїді/коїу оаходітюя коло всіїх кооияретних завдань підгогу- 
ікітпія до ©осяяної засівної ка-шшії, ©чадного <вігзііачоапя заоіївннх заадаь 
і доведеная 'їх до окремих сіл, колгоспів та колгоспних бригад і запрова
дженії Я ІфаДИЛІЛШ сівозміни.

Особливу увагу ащдатв складанню шалів МТС і окреопгх колгоспів та 
ваагроваоизенніо їх у життя на основі правильніше договірних взаохозобе- 
в'язань шоміж МТС і колгоспами.

Організувати схорону та очищення иасмічнтх і страхових фондів для 
еабезпототШ'Я доО]юякіснкм насіняям поемо! ошбн 1934 року.

Зміцнити склад востїііігжу колгосяитх бригад і підапцлти роль трад- 
тчр}рої брига.ш, краще організувати інормува'шія праці в колгоспах.

Забезпечити підвищення ефективності щикорие;і?шн,я тракторного парку 
ке :ж*шіго т т 25% проти фатмпого стану 1933 року, здійсняти по- 
трЕбні агротехнічні заходи, віііппщитїг буряті та птвдмік>ів і тим утворити 
належні умови для далш.'Жо збимпеїшя ©;к>ішї пості іі забеокешшя ста
дні високих урожшш.

Оідечтіпаги надійні тишіфмїоь-ші кадри аги МТС, раагоеїГю і колгоспів.
Бїлшовіщштші темпами вігдиовідио до ївстапавлешьх плшшв, відремон- 

туч&гя трактори, автожтшпн й усе с. іг. злдріщя, забезпечу'іота високу 
вькіоаь цього ремопту; ретельно відгогувати агаво тягло до вешлпої с. г. 
качіншнй Й оргагнічуівл/ги оощалі-ститу' допомогу іп і̂гшуальитгм господар
ствам бідняків та середи яків.

«...найбільш чгобоспошім був би тепер тЙмешлпй прояв сам<.»- 
заспокосшіп. благодушності, шпайства, запаморочення від дошчгу- 
тигх уопіх в...

Колгоспне буліпнттво Україтгп треба тшіести тепер на повий 
що витай ступінь. Якщо на (попиту боротьби за лдіавіцапію ярартшу 
я сільському господарстві 'Укріпи основне залдашя полягало в пере
будуванні лав партійної організації, розтрощенні саботажу, що його- 
о^сгаїн зізвали куркульсьм елемента, розгромі класового ворога й -тік- 
«наді прямих нлелїжв шадннвдої діяльності, то тепер більшовик л 
і країни повинні перон ести центр (ваг,? па будітагїггу творчу роботу 
ш всіх ошшклх соціал-стичного. лв тім чгтч’л і н а і і і о і ш ьн о -к у л ьту р - 
него будїідшист».

(З резолюції лпгстоттахового пленуму ЦІЇ і ПЕК ЇШ(б)У па допо
відь тез. В. Я. ЧУБАРЯ).

В. ^ ко м у п а л мно-ж я т л о в ом у гос.п,одз<рст.в,і.
Звернути увагу ©сіх облвиконкомів, кіських рад і райвиконкомів та 

гь'нодарсьпих органів па доконечну потребу рілл чс поліпшити жнтлцео- 
комупальне обслуговування .трудящих кас.



Поставити як бокове завданім ціпотто, вчасно та ефективне за- 
сгоеіет «а’зіталогллааень у житлозо-кому'нал'міо будглшнцтво. ширшеє за- 
ївро&аашіи досвід ІорлііЗлії щодо шкорлстаїншя сатодіклшікгі труадашгх 
м:№ у покращенні! їх л;итло&о-.поо\т*о2К'х умов •} впорядкуванні міст та (Є- 
лщ. Забезпечити пошвдсіш-у ‘Допомогу Оуцівгонм орган'лацікм -у боротьбі 
й.і аежти, височу якість та жжонля -юргос-ті будуїшии.

Розгорнута широким фронтом падгосговш «роботи ідо Жування 1934 р. 
з тшія, щоб ошс-нічальпо 'вьїкарястати перший квартал дли ііідгєтошя робіГ 
(вдаод зетчьнш ділїикж, шноххгов'пення ©рое-кті®, завезеш! бугдчатершгв, 
організована вербовка робітнші®), <як і для розгортання оаїчгн'х будівельних 
робіт.

За&шеччтга 'всебічну допомогу йсйт.тойій кооперації в її роботі.
&бегдгочігпі вїїоМ темшг та кращу якість ношо ^Етлобудувімшя й до

могтися рішучого яолшішші експлуатації та ремонту наявного житловою 
фоніту, повждш ушорту боротьбу за впоряджено, ‘чіис-то, культурне жшгло.

Рпігучо ЯОЛШШШТИ 'роботу кумупальнах аіідприжтв, .домолгнея зниження 
соб!©,»ртості і іпаїіпшлтя обсауіхлвутіїя трудящих мас.

Значне оростаніня добробуту широких колгоспних ма-с, зросташя вк- 
їмог щодо дальшого иссширешія їх нуїльтурпо^нобутовою обс^тоучйлня 
«шмагає рішучого полмішєн-ня шості роботи всіх /закладі®, що обслуго
вують побутові потреби колгоспних мас.

Г. ТІ о в а я ї т а д ь я о м ' у  6т д Ь р  в я щ о 1-в-у.

Забездаштіт макглі-малміу кондеитрачшо людських Г 'матеріальних ре- 
гурш па ударних івирмішмиїх і пускових об'єктах нового будіяннігш, 
рішуче борючись шроти розпорошення цяіх реоуїрсі-в і проти ііша-плажлвогл 
будешицтва.

Забезпечити грунтовне ЙОЛІІШеНИЯ ЯКОСТІ будІВН'ИХ робіт, ефекТГПГгіе 
«їжорюсташгя таиша®, ощадне внтра-та.кнл будматеріалів, правильну 
о;лштза-цііо араді, Фідащоння її продуктишмості, зменшення вартості бу- 
ялшгссгва і краще задоволення ку льтурпо-яг*)утопих иотреб роб.тннкїн- 
^ТдЛз^ЬШ’КІїВ.

Д. В г а л у з і  н а . ц і о и а л ь н о - К ' у я і . т у р и о г о
б у д і в н и ц т в а .

Дальше неухильне строведакш більшовкцьосої україя.зацїї, рішуча бо 
ротьба на щва фронти—чіроги ваткадорясашкло і
гроти тзошої небезшеки на даному етапі па Україні—гіоцевого утераїн- 
смямх) да^онияаду, що змикається з шіеріадастичлішн нітсреюяггаяга.

Всебічне забсчшечхзнчгя дальшого зростання }хщтьш школи, «луки, 
літератури, мітоїщшза та одночасне шсіилош* «^иаль'ію-юультуряоте бу
дівництва серед віаїціопалїлїИ'Х мекішостчаг



•Рішуче з\іі-ц:їїєоїхя і иошрепігн культурного будівництва на сша . 
груві гчзііііє ні і чесання якості роботи на всіх дільницях «аціоїшьио-куяьгур- 
«оі» будлшцгва.

Е. В г а л у з і  р а д я н с ь к о ї  т д  р г к  в д і:

І'озмутл колгоспну торгівлю хаФбом, -пе пряюуокаючи пдаіїш радог- 
ськч'І торгіші іі-а солі методами примусових заготівель.

Забезпечити дальше розгортаная і якісно підпссепия радянські держав
ної га кооперативно'! торгівлі, поллшіепня і пожвавлення товарообороту діл ж 
ч птом і солом, віддавши особливу увагу доіоодшо иішйої лалиси—сіл-ьСІ, 
ідоящі .рішуче іпритивяшч'и оудмжо чмткулятнвпе • посередництво між 
і.о.ігоошшки'Ми та трудовими епожяютми.

Заходитись воло зміцненню натерлиьно-то\>шчш>ї базі? радянської тор- 
г‘в.іі й орган'яації зразкових .шладів культурно* радянської торгівлі.

Дамі зміцнити та пошпрлгіг роботу шлишв робітничого шостачаянія Й 
лргчкмопх господарств воог/ргціч, промисловості й транспорту.

Ж. її т а л*у з і ч т р а ч г с п  о  р т и  о  г о  г о с п о д а р с т в а .

■Па основі рішучої перебудови мегомів керування, на основі иеухшдь 
и< го заяроваияссшія б.мілнопкщьїкоі онера.тпівїіооті, кращої оргашмадії працц 
ндиееешні ‘Персональної юдаовдальпосгі за кожну ділянку роботи*—домог
тися неодм’яніП) виконання кільккіт і ‘якіонгх іішсазпшмв траінофін- 
л.шу па 1931 рік, зокрема яр покорити, обіг і апдпссги <*|юк.ті:!вікс*ть шжо- 
рі/таяпя паровозів та ва-гонла, ліквіїтоати загичіжи знеосібки па транс
порті. закріпити досягнення паристої їет, тідрщгти на роботу безно-ароД' 
кі.0 «а залізничних вузлах (депо) і дільницях кращих перевірених ске- 
ціалк-гів та адміністратор їв.

Залучати широку -вроіетарську громадськість до боротьби за пісше* 
сешія роботі залізничного транспорту, що досі е вузьким місцем у мароч
ному господарстві, вог-ремд з.г охайне стаздеїшя до паровозів і ©агопік. 
ичсне и;іза-;ітажеи!ш і рл^н.ттадаліїя вагонів промжловими іпідприем- 
п:тги.

Заходитись комо цілковитого вн:орис/гаіш;я перевізної спроможності річ
кового транспорту й ссшзшя малих річоя. Забезпечити цілковите & крапіе 
■гисорпстаашя ростучого парку каптажного автотрапслорту, добравши ква- 
ліф'іковані ьалрн й посилн-вшії громадський контроль над’ роботою автомо
більної» трагспорту.

Мгочтжватц всі А\періальяо-техшчш, людські та фшпсокі ресурси і 
їмскоркстати творчу гнсдіатшву «аікшірших аійо тдаяшдох для рішучого 
перелому я ліквідації беодор.жжя па і'ьраїпі; залучати області і ра- 
І’мжл ЗОРР до участі о соціаліегичноку змлравві на оргапіізацно зразкові ге 
шал\озх>і» л\>:ледарства Й сполучити добрими вйорцдяоїшич'я шл,я\ел''ц



в&аізшгш стааігіа. МТС, радгооіга, колгоспи,'райосга і дончрк, сед<*. міщені 
іщіфиемства і культурні заклади.

Відбувається оІлілпоштмирЛ наступ, спрям і̂шій на дальше перамесглго 
розгортання сощалістичного будівництва і збудування безкласового су- 
оальства. Йародноіоаііодарсшій шая 1934 року знаменує собою новий 
аметенськай _коок у господарському і нащшалькочяультурішму будоництні 
с<кйалнугичдої України, іш: невід'ємної ■частини Радянського Союзу.

Баконаш-я народногосподарського плану 1934 року потребує дальшої 
«ощадної боротьби за остаточну ліквідацію всіх недобитків розгромлених 
куркульських, бід отрдійсьлих, дох<повсіьіш, петлюрівських, націоналі
стичний елементів, що прагнуть в'дірватп Україну від Радянської') Союзу 
і перетворила її па колоною іішергадзетчіш хижаків. -Цю боротьбу треба 
провадити- ‘неьтоігио, зміцнюючи уасрашроьку пролетарську державність, 
органи пролетарської диктатури—рад робтвютх, селяисьміх та червово- 
армійських депутатів.

>Всбуараї.пськіі:й центральний шиковаїв'шй комітет зобов'язує всі судові 
органи, прокуратуру, області і районні виконавчі комітет, міські, селищні 
та сільські ради таеуивдміо забезпечувати додержання суворої соціалістич
ної закоштості, нещадно викорінювати .всілякі зазіхання па недоторканість 
державної та громадської власності, пильно охороняти бітьшовицшм 
урожай від спроб класового ворога а його агентів розкрасти, розтягти дер
жавне, громадське та калгокміпе добро і розхитати основи соціалістичною 
ладу.

Нещадна боротьба дроти фєриадшодекл аратншіих методів роботи / 
норуївапшл, бюрократичної тигашш, іаапсишлміс посилення повсякденного 
опера гізвиогч) проводу і постійна ретельна 'перевірка виконаная—такі в 
■е.іршшьш засишкн удашдіої реалізації плану другого роду дат п'яти
річки.

Обласні- виконавчі комітет, місі-Яі ради, райвиконкоми і сільрад, ви
вчаючи & поширюючи аосв-д передових рад, підприємств, радгоспів, МТС < 
колгоспів, пошті через свої секції й депутатські групи виховувати Й 
згуртовувати зднвй радянський актив, «обшзуючк нільНоши маси робіт- 
ад-ИС-ІВ і' колгоспників па дальшу боротьбу 03 •ХЖЮІШК НОВОІ ТСХИІ«И, по
силення трудової діисциплвви, шгльн-у охорону соціалістичної власності, по- 
спієійіря відповідальності кожного еа доручену йому справу.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет особливо шкрссдюе 
лоьонечву потребу вперто й щапослабно боротися за дальше піднесення 
Цодрббу.ту трудящих ‘М-іста й села, за розвиток иульггурио-шобуїгового будів
ництва на* селі Й рішуче поліпшеная якості рлбял шх закладів, що об
слуговують культурно-побутові потреби трудящих «ас, за чуйне й уважне 
ставлення до юультурпо-лобутогж вимог трудящих і насамперед передо- 
игх ударнигів "заводів, фабрик, шахт, тракшорту, радгоспів, МТС, кол
госпів і установ



Ікеу-враїїішпгй центральний вшшав'шй «іомітєт закликає оті ро&т- 
никгв, колгосяпшків, і трудящий іюлш УСРР яів я&шмгао згуртувати свої 
лагаг навколо камункатгадої партії і рад, проб па основі неухильного про
веденая генеральної лізі її партія, більшовицької щсучярвадшції і колек
тивізації, дальшого розквіту української радянської культури, в братер
ській щпое/гі всіх націопадшостей УШР і ОРСР цілком еизсшати народно- 
іхюедарськпй план 1934 року Я ти* зробити Радянську Україну, як ие- 
кід’идау частину (ТОР зразковою, штупою радянською рес-пубяйимо ро* 
їтиккьв і селян.

Іарків, 25 грудна 1933 року.
Голова ВУЦВК Г. Сетровськкй.

Секретар ВУ'ЦЕК Ю. Всйцехівськкй.
Оголошено в «Віот ВУЦВК > з 29 грудам 1933, року Лв 295.

9. На аопсєійь РШ УСРР гро державний бюджет УСРР «а 1334 р.

1. Усипся виконання першої п'ятирічки і плану першого ржу друг)! 
п’ятирічка, волячшо зроеташпя та аміцпешвд усуспільненого господарства 
на всіх 'його діляпох, апівдю зростання добробуту пгерошс робтдошх 
та колгоспних нас і підсшєі.ня «згромаджень в усуспільненому гхподар- 
стзі міста Й села створили умови для інтенсивного зроставші державної» 
та місцевого бюджете УСРР.

Іклукрмшпгй дамрашльй вдсоїодчвй комгітет констатує, що дер
жавшій бюджет УСРР па 1934 р., що його Рада паредшч комісарів УСРР 
подала на і*#гл»д VI сесії, складено зддошедво до настанов иародпогоепо- 
ааргикого плану на 1934 рік.

Фінансова нроірама УСРіР па 1934 рік відбиває настанови па дальше 
їитопсшіо зростатш шіройшцтва та капіталоішадеш'ь, збільшення вігроб-' 
нпцтва речей широкого вжитку, иа далше розгорта-шгя «о»увадьно-жит- 
лового будівництва й ікхмптоїтя июрядашш-я міста та села, ва дальший 
розвиток української радянської культури—ш#агшілк>ї за формою, со
ціалістичної за очготом.

2. БмукрашсьшіІ центральний міоіюівчігй комітет ухвалює ззтвеп- 
днтя звдошія з прибутків та видатків державного бюджету УСРР па 1934 
1«к у таких сумах: ., , , ■ ■

П Р И Б У Т К И
Д*?жа»«а Публічна-
БІБЛІОТЕКА У?С?

І. Прибутки з усуспільненого сектора 

А. П о д а т к и :
1. Відрахований від податку а обороту та бюджи-

них націнок........................................................  6£>8.672.000
2. Податок з обороту кіно ...... ...........................  16.070.000



3. Спеціальні відрахований від податку з обороту 
по бавовні . .................. ......................

4. Спеціальні відрахований від податку з обороту 
по тютюну . ............................................

5. Відрахований від податку з нетоварних операцій
6. Податок з радгоспи .........................................
7. СИь'Оспподаток з колгоспів ........ .................
8. Прибутковий лопаток з кооперативних організа

цій республіканського значення .

550.000

300.000 
34.500.100

4.333.000
$9.000.000

10.500.000
Р а з о м  . . 813.925.000

Б. В і д р а х о в а н и й  в і д  п р н б у т к і
9. Підприємств важкої промисловості *  ... ......

10. легкої „ . . . . . .
11. „ харчової , ...............................................
12. КІнопромиеловостІ..........................................
13. Підприємств сільського господарства .* . ...
14. Торговельних підприємств та акційних то арнств
15. Підприємств НКФ СРСР (каргомонопоЛя) . .

в
920.000

42.740.000
77.016.000 

90.000
500.0 0 

3,000.< 00 
3.650.000

« \
Р а з о м  .  .127.916 С00

Р з м від усуспільненого 
* сектора /................................. 941.841.000

ІІ. Мобілізацій коштів людності
16. Відрахований ви масових позик ...................
17. Збір на культжитлобудівшштоо в міст» . . . . .  
1 ч. Збір на культжитюбудівчпцтво на селі . . . » 
19. Сільгоспподаюч в колгоспників та однюсібшх

господарств . . • ..................................... ... •

170.400.000 
90.8(000)

130.303.000
112.100.000

Разом від мобілізації коштів . 503.600.000

НІ. Інші прибутки
20. Різні прибутки . . . . . .  •  -  . . . . . . 5.000.000

Разом інших прибутків . __ 5.000.003

Р а з о м  п р и б у т к і в  . 1.450441.000
мільярд чотириста п'ятдесят міл«-йсп*в чотириста сорок одна тисяча

ка| бованців).

В И Д А Т К И

1. Народне господарство
1. Важка промисловість ......................................
2. Легка промисловість..................................   •
3. Кінопромисловість .......................................*
Л .  Харчова промисловість .................................
5. Електрифікація   . . . . . .
6. Сільське господарство....................................

39.420 000 
99 610.000 

3.200.000 
18.766000 

: 000.000 
45.260.СШ



У тому числі:
с. г. трести НКРадгоспів...........
с. г. трести та захоаи НКЗемсправ

7. Водне господарство . . . . . . .
8; Комунальне господарство . . . .
9. Шосейні та грунтові шляхи , ._

13210.000
32.050.000 
З.ЗС0000 
6 2 0.000

16.150.000

Р а з о м . . .  234.9С6.000

И. Соц ально-культурні заходи
'ЛО. Освіта................................. ... ..............................

11. Охорона здоров'я.............................................
12. Фізична культура ...........................
13. Соціальне забезпечення та охорона праці. . . .

299.555.000
33.550.000
3.630.000

23.880.0с0

Р а з о м »  . . 360.615.009

III. Керування
14. Загальне керування . . . .  . . . . . . . .  9.382.000
15. Регулювання народного господарства . . . . . .  6.756.000
16. Адміністрування соціально-культурної роботи . , 2.682000
17. Охорона громалсьчог^ ладу ......................... 48.000.000
18. Судові установи . .... .................................................10.400.000

Р а з о м . . »  77.220.000

IV. Інші витрати
10. Резервний фонд РНК............................................. 5.000.000
20. Інші ф шаи .................................................. *. . 4.1о0.СС0
21. Витрати за позиками ...........................................  10.600.000
22. Соистрахування робітників та службовців . .___ІЗ.ООО/ЮО

Р а з о м . . .  3:.700.000

Р а з о м  в и т р а т  нетто . 705.441X09
V Відрахування від дсржприбутків до> місцево

го бюджегу............................... . 745.000.0С9

Р а з о м  в и т р а т  б р у т т о  1.450.441.000
(Один мільярд чотириста п'ятдесят мільйонів чотириста сорок одна тися*

кгрбованціь).

3. Бюджет АЗІСРР, як складову частину бюджету УСРР, за'пьср.еятл:
а) гю прибутках: сумою трвдятн мілуйопн д'ятсот шість тесдч 

кар-Зованців (32.506.000);

б) по видатках: сумою тридцять два ігідьіїонгя п’ятсот шість твсач 
ка^кшиїш (32.506.000); <в тому івос^жі адраховань від деріЖГфЕбутків до
/ ' а  1">юд^ГІ В - 1 ’  а  м^Уйолт вісімсот ійсвдосят тес;и
(5.о50.000\



4- Схвалити д^птро.тьві числа згіешших бюджетів УСТ? на 1934 р'к IV 
прибутках та видатках сушо 1.397.730 000 зфб

5. Відзначаючи, ідо основні прибути ідержаяшого бюджету УСРР на 
1934 рій базуються на. нагромадженнях усу'тгільноиого сгкгора народи >го 
господарства, Всеукраїнський центральний внкшшгай комітет зобов'я
зує всі відомства, ради, вдосонааяі комітети та господарські ортагізацй 
забезпечити чк«шо й своєчасне виконання господарськими с̂ аадзаціяма 
зобов’язань перед державним бюджетом па ослові цілковитого чткопаоїян 
їнпш всіх кількісних та якісних завдать нромфшілаїгу.

' 6. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет звертав увагу обл- 
шконкозпв, райвиконзіожв, міських, селищних та сільських рад па по
требу іфиділитп особливу увагу цілковитому виконанню клану іюбмтаїп 
коштів населення по кожному платежу окремо, рішуче борючгсь з будь- 
яквмя перекрученнями та ешерявлеиними революційної зашиюсь й по
тягати вішнжх у цьому до сувйрої відішвіиалкносяч.

7. Відзначаючи значні асигнування за бюдагом 1934 р. та капіта- 
лошдадешія в галузі господарського та соціадьно--йульту|шого 6уаіа*н«- 
цдщз, -Всеукраїнський центральний {внкооіакч-ий комітет ставить перед всіма 
наркоматами, мщеввд оргаяізаціяжг та господарськими органам зав
дання своєчасно підготуватись до освоєння передбачених на 1934 р. вкла
день забезпечити найбільш ефектпвпз та економічне їх ■ використання, 
бозумшно виконати визначені в планах строки закінчення попого та перс- 
хід:р:я\) бучівиицтім, повести рипучу боротьбу до змошяєішя вартості 6у 
дівнзаітва.

8. Констатуючи великий приріст бщжствш асигнувань па соціально- 
культурні доходи, що одночасно з ккаи і̂сишм зростанням аібесзиечуіоть рі
шучо -відвищшяя якості роботи іоуда^о-ошітпіх, у(юо»их та наукових 
закладі®, Всеукрааінський центральний виконавчий комітет зобов'язує всі 
наркомати та установи забезпечити пайефеїсшшїще віікориетания щчі- 
значених до, бюджет»! ііга ці заходи коштів.

9. {караїмський центральний ©шсопавчий комітет идвлачас подосить 
задовільний стан організація фіна псового господарства в радгоспах та кол- 
госош 8 ціпком ‘незадовільний стан обліку ©киьористазшя ними власник 
гюпгив і бюджетних аежтувт. В:еукраїігський центральний виконавчий 
аоюітег доручає НКЗеогоіграїв* УСРР УиовШ^Радгооніп і їх ніоцеввм орга
нам усунути хиби в -цій оправі з тим, щоб забезпечіті правильну, органі
зацію) фінансового господарства о радгоспах та колгоспах.

Зобов’язати ШЗемсирзв забезпечити своєчасне складання фінансових 
плашв на 1934 рік з кожному колгоспі, залучивши до ці»го найшнршї 
маси колгоспників, а та:.о;к ^авізувати шїльннй наглад за вишшшяім 
фіпапчухитх планів.

10. Констатуючи, поруч стеетгпх досягнень у зміщенні фшалсосо-біод- 
жегпгої дисциплін її, ряд фактів пайгрубшіого порушення норм адігіяістра- 
тнвпо-господарсшіх витрат оаіремиопі госпорганами, раГишміїшмами,



шсшшг, сеншвїизд та сгліпжїши радам». їВсеуюрашсіжий ц«втрадь&ий 
оиіуміаггіий доміггбг зобов'язує Шь ГСІ та <І1іВФ УОРР і їхні місцоеі орта»» 
иродовжувати роботу по •рашучиму саюроадшто управлтьких видатків, т. 
ао бвдгсвтігах, так в по господарських організаціях, притягаючи до суве- 
рл вІ'.шьлїгдаліаДості винних у порушенні встаїшленнх іі№№В та копі'
ТФрКШ.

11. Відзначаючи 'ььлчпющ роль Ладового бюджету в здійоговві «►- 
ціаллкнгулідтуріпоіо і татарського будтешщтва, Всб^аїншскй цент- 
оальняії юнкгчшияй іятітст пропонує вмсоїисоаш та радам, асладак»*» 
п{>Л яісцеиі бюдсшгк, забішотити пивну їх сталити., спрямовуючи зш^ 
:шїшош прибуток джерела передусім ігз утворення бадвстіїтга резерв®, 
не 'припускати будаких відхилень сгд лідитів, вкзішеюгх коптрол-умімаг 
чпслалт па адмізгктраттшо^ідравлжькі погреби, по фол-дах заралатга Й 
ьа ішталадїклааошя.

12. 'Вцзвачакни волюто зрушення в .комунальному будгсоицтві на 
1031 рм кати па кадолтиоткладеіши » комунальне т£.о<і*.рс'пво сиря-ио- 
вутсн 232.2 чш. крб., егрети 131,4 яз», щ& 1933 р-, Есеужрашо.клй 
цбппраллшЛ виконавчий «омітст вимагав 'зід усіх обласних та райоюаих ямг 
коїшом, міських рад від усіх оідеммш належною оргаяівіщкао будушіпугва- 
сабезпотатк ломів слосчисіго \ 'Еайофектиікі-їпо освоєння ядегетвавж кош
тів, В’ратяїгііувтя д> цн:ї оправи кола робітвіпої лвдпсгк

13. ЕгеупраТігалніій центральний википаючий шихгегг зобов'язує ЇІароя- 
їійІі комісаріат фш.игст УСІ'Р і його місцем орвтцги, а також соецтиі 
біти дтпгострокоіїих вкладепь гсхнлатк систематичний та вообгиімй яоігг 
роль над ті|*пвчг.т^іги-м та иі.тмгГ'Ні шрчщстатршгм к'гпіТгів, відрущотш :а 
доржачтігм і місцевим бюджетом ті фніаиотодшія кародеіого тетодарс/гво, 
па соціально-культурні оахоц-н та ла управаіяігя, видаючи кошти, асихо
вані за бюджетам», тільки залчшіо ©їд виконання планових ооздоль, і.«- 
]юдбл тестях у затверджених кошторисах.

14. Котачаит гакіадовідші-й стан прийому та доканаяуї отрадачя 
кошгї-в, що надходять від людності та вгштедки шхшопжя’о вигратанна 
сільрадами коштів, ню належить шгпшї бвдкетам—зобов'язати облік ні 
виконавчі комітети йеумовпо шерядкуватк цю «праву вдвомояо до оа- 
копу уряду (ТОР з 17 .шпя 1933 р. «Про таюрацкувашія роботи «иь- 
шил* ]пд щодо збиранм державних прибутків*.

15. Іїсухнлшо аСкЛьїішнпія ролі сільського бюджету вимагає ві« інбл- 
пвкошїомів, міісі*ктгх рад та райшгкооиіомїів погаїїхгово заСеліечмтв
Тхпі бнмахпіі права, як у процесі складання, так і ос-облігво в прості 
ііияолаппл моцоїшх бюсикотів, рішучої бо^жьби з б>тіЬ!жот*з
адиіпктратгішого тручай па і порутшония бюджеттгх прав сільській рчгд.

Длі цього тр«5ба максшальпо агспсш^та д^язьяйггь фжкпгошіх сод- 
іїій сільрад, п-мквлвята роботу «ільсіжлх ремзіЛних комкШ, утв^>атй всі 
яврімувлви для ■звявлоїшя ?о:і:<тіЛ}к-ької іігащтнвн гільськях рсд, дія



залучення найцгирчотгх «мао колгошигкю та трудових одноосі&мм до 
активної участі їв соцшктчиому брмиїицтіві.

16. Всеукр&шїькіРЙ центральний вігксжчі'зтай ко.иітот зобов'язує місцеві 
рада та вдшяком провадити всю свою фшаїгсадо-Скуяямщу роботу лц 
ШШ.ОМ рішеної* боротьби за л>ожиім економи та ва дальше зм/цнолн.я ф'па.с* 
<Ч№*-бЮД'ЖЄТЙОЇ ЇЩС-ЦЕПЛ'І'ІШ.

Харків, 25 груда 1933 ролу.
Голова ВУЦШ£ Г. Лсгрдасьсетй. 

Секретар ВУ>ЦВК Н). Войцехізський. 
Оголошено о «іВ&стях ВУДВІЇ» з ЗО трудоя 1933 р. Лі 296.

/0. Про затвердження постанов, ухвалених у період між V і VI сесіями 
ВУЦВЧ. ідо їх, на підставі арт. 35 Конститушї УСРР мас затвердити

сесія ЗУЦВІ1.

Вооук]їаїіііськай центральний виконавчий комітет ХП скликаная, вит-ду- 
хашя доповідь про постанови, уявалоиі між ’Т і Уі сесіями Ноеукраш- 
гсого цеатрялшого внкоіиавчюго комітету, що їх, на пздетаю арт. 35 Коп- 
<»гтччш УОРР «ав затвердила Всеу-краївсш-нй ■цоігг|\ілмгірй шіоиавчші 
льоне гот и о е т а я о я н і в :

1, Затвердити такі зміни й доповнення кодексів згіхнів УСРР:
К о д е к с  з а к о н і в  п р о  п р а ц ю  У С Р Р :

1. Про аміни й доаовасивдя Іїоаеасу ешшв про працю (3. 3., 1933 р. 
Лй 38, арг. 423).

К о д е к с  з а к о н і ®  п р о  н а р о д н у  о с в і т у  У С Р Р .

3. Про а&шрактуїру (*3. 3. 1933 р. Лі 20, арт. 245).
Ця в і л ь ц<ні р о < ц о с у  а л ь п и й  к о д е к с  У  С Р Р .

і .  Про тану арт. 32і Цивільного і̂ еюуаяміого кодексу УСРР (3. 3. 
19» р. Хі 14 арг. 157).

%  Про доповнеші арг. 209і Цивільного ороїцв&уаллїого кодексу УСРі 
<3. 1. 1933 р. Лі 27, арт. 343).

Кркміяальняй кодекс УСРР.
1. Про дотговяемгя аргг. 29 Крпдашь-кого кодексу УСРР (3. 3. 1933 і>.

>•11, «рач 121). „ ^
2 Про сягну арг. 195 та 196 Крамі пального кздеіку УОІР {о. о.

І933‘р. Лі 20, арт. 241). ,гллл
8- Про змтни й ЯСШЗН0ШЇЯ шшодтогива УОІлР у ивдаку л заїрові 

ддаегандч паспортної система (3. 3. 1933 р. Л* 33, арт. 427).



Кр « н і п е л ь  н о-лір о д е о у а ль н п.Й к о д е к с  У С Р Р .

1. ІІро зиі'ну отрмсш оодаїшл касаиьйіі-ьх скарг і протестів у крвгиі* 
вальних справах (З- З- 1933 ;р. Хз 14, арт. 156).

2. Л-ро дотопиш арт. 93 І&ргшнвшнодіроцдоудоіівгв кодексу УСРР 
(3. 3. 1933 р. Л'Ь 26, арт. -333).

3. Пру яш\' орт. 335 Крнміналья о- нроцесуал ь ного кодексу УСРР 
(3. 3. 1933 р. Л» 43,'арт. 616).

А д н і ш і е т р а т « в и и й  к о д е к с  У С Р Р .

1 .  Про «миру й дошвіюшіл Адмішстратнвнуго кодексу та Щукулт&ші* 
кодеїну УОРР у зз’язку з лоткового ЦВК і РИК Союзу РОР з 9 синя 
1933 р- «Про едтоідальпіеть за віамашя трави л обліку ®кИ>ш>о зобо
в'язаних і військових службовці®» (3. 3. 1933 р. № 14, арт. 155).

2. 'Про аміни >в сакоподавсгві УСРР у зв'язку з уетановленвкм сбов'яз-
кового нестачам жа.вї зерна, картоплі Й соняшника колгосашикамк і
одігоосібя,їгм’!і пошода і̂шмд (3. 3. 1933 р. Хе 18, арт,- 216).

3. (Про боротьбу з руйнац'ею житлового фонду (3. 3. 1933 р. й 29, 
арт. 378).

4. Про зміни в зздо!ГО"Ш”Рш УОРР у зіГноюу з обнюкезш#* зйотт- 
оашгя тяглового віфугку {3. З, 1933 р. Ха 33, аргг. 422).

5 Про зміну я. я, 5 та 6 арт. 47і і арт. ОС АдяміетратіРіадого кодекс? 
УСРР та про скасування увага 2 до арт, 474 дьзгз <ю>дексу (3. 3. 1923 і», 
їй 33, арт. 424).

6. Про оігїгу арт. арт. 223, 224, 227, 223, 229 і 230 Лдммтстрмгав* 
його кодексу УОРР (3^3. 1933 р. & 33, «рт. 425).

П о п р а ® и о - . г р у д о  в  п  Й  к о д е к с  У СіРР.

1 Про змінуї арг. 187 Потравне-трудового кодексу УОРР (3. 3. 1932 р. 
X* 10, арг. 105).

2. Про зміїну1 арт. орт. 187 і 190 Поправно-тоудевого кодекс/ УСРР 
03 3. 193 3 р. Лг 34, орт. 436).

ІІ. Затвердити такі окремі постанови:

У г а л у з і  р а д я н с ь к о г о  б у д і в н и ц т в а .

1. \Про утворення Софі"1 сілого району на території Дмтропетровсміо? 
обметі та про зміни в території Запорізької міської ради (3. 3. 4933 р. 
Уз 5, арт. 48).

2. Про утворення Саирянського району на території Одеської обмет 
(3. 3. 1933 р. X* 7, арг. 70).

3. Про утворення Марійського, ОгароЛктасмкяч), Амврооїїзського та 
0іексаид]ііяськчч’о районів ДоиедьшІ області <3. 3. 1933 р- Хі 7, арт. 71).



4. Яро -перечислення Георгіївської, Гоївшим та ЙакошгнлтаЕгоської 
сільських рад Сталінської міськради Донецької .області ос «кладу ііар’їн- 
ськсто району тієї ж області (3. 3. 1933 р. Аз 3, арг. 82).

5. Про реора’аигзаїцію структури апарату Бсе^раГнськаго центрального 
виконавчого комітету (3. 3. 1933 р. А'з 8, арт. 86).

6. Про оргашг, які провадять реєстрацій) статутів товариств і спілок 
що діють не для зиююу (3. 3. 1933 р. А* 11, арт. 123).

7. Про оклад Комісії мшшдая при РНК УОРР (3. 3. 1933 р. Аз 13 
арт. 147).

3. Про .тікадацтю Тершяшлаго району та часткові зміни ю адміш- 
страгпшіо-те-рнторшьноит -подалі Д ншрокетровеької області (3. 3. 1933 р. 
Аз 26, арт. 334).

■9. Про утворення Штшеького та Онтковецького районів .на території 
Вінницької області (3. З- 1933 р- Аз 27, арт. 351).

10. Про участь у Всесокшомт іоткурсі па «раяцу сільраду <3. 3. 
1933 р. Аз 29, арт. 3*81).

11. Про гпосилеїші (роботи рад у галузі зв'язку (3. 3. 1933 р. Аз Зі, 
арт. 399).

12. Про розформував! Тирашадьськото району Й перетворення Тирас
польської міськрада на -міську раду, аішорядкова-ну безпосередньо мтрові 
(3. 3. 1933 р. Яї 34, арт. 437).

13. Про утворення йготепапіжького та Ріишнгсьосаго районів на тери
торія Одеської області {3. 3. 1933 р. Аз 36, арт. 456).

14. Про зміну постанови Всеукраїнського {центрального ялисошотоге 
комітету а Ради народаих комісарів УОРР «Про оргаашаїц-ао Управи ларод- 
иаїхюиодарського облаву УОРР та її ашецшиіх органів» (3. 3. 1933 р. 
Аз 38, арт. 489).

15. Про аміни в території Залгорівької міськради Дііішршетроік'.ької об
ласті (3. 3. 1933 $>. Аз 45, аірт. 667).

16. Про -зміни їв території Краматорської міської рада Донецької області 
(3. 3. 1933 р. Уг 48, .арт. 618).

17. Про утворення в складі Донецької області СтарзбїльсьиЛ округи 
(3. 3. 1933 р. Уз 51, арт. 662).

У г а л у з і  п р о м и с л о в о с т і  і  м і с ц е в о г о  г о с п о д а р с т в а .

1. Про закріплення за органами мілвд житлової площі, яка звіль
няється 8 будшкаїх, що е .у нісша і міських і селищних рад, через -ввазц 
працівників робітмчо-селяаішіСії ашіцїї та членів їхніх роцин (3. З 
1933 р. Аз 13, арт. 144).

2. Пр^> зміну постанови ВУДВІІ а і№К УОРР «Про арендау плату за 
будинки, що штібн вдають міські та сотодні рада» <3. 3. 1933 р. Аг 27, 
арт. 342Л



3. Піро ьал<ли до зборвжоипя аеігщ'ішалмдааного житлового 4і

(3. 3. 4933 р. Хе 29, арт. 375). . .
4. ‘П]>о пцдшіїошш житлових умов наукових робітникю (3. 3. 1933 р.

Лі 20, арт, 370).
5. Па дзштдь іІШЇомгоопу УСРР «ро яикоютня «постаті>зп 3-ї сесії 

ВУ<ЦВК XII склшаття оро коогпшьіно -господарство УСРР <3. 3. 1933 р. 
№ 29. арт. 379).

€. Про рвгулкташя умов иідайму житлової вдоїш *(3. 3. 1933 р. 
Лі 35, арт. 444).

7. Про отая та роботу місцевої лети «промисловості і роль рад в 
орган ізаігії допомоги сщш штробяішцттва та реалізада товарів широкого 
вжитку (3. 3. 1933 р. Лі 41, арт. 528),

8. Про породаашя всієї системи Управління державного контролю вад 
будиш їщ-твом УШР «від Держилаягу до ІНаркомтошу УСРР <3. 3. 1933 р. 
Лі 48. арт. 617).

У г а л у з і  с і л ь с ь к о г о  г о с п о д а р с т в а .

1. Про «перебіг готувашш до весняної апбн: 1933 рчіс (3. 3. 1933 р. 
Лі 11, арт. 135).

2. Про заборону місцсанга органам влади* іншим державним органам та 
громадським оргалїзаці;Рм сватально розпоряджатися майном, продукцією 
та грошевг-ми к«.шташ колгоспів <3. 3. 1933 -р. Лі 28, арт. 304).

3. -Про готування Й іграредел'Ші збиральної кампанії та молотьби 
1933 р. (3. 3. 1933 р. У* ЗІ, арт. 401).

4 Про персшднМ Червоний праяюр уряду УОРР для області за пер
шість у 'хлШшСжрашіі та 'Хліб^гшаїпт '(3. 3 . 1 9 3 3  р. Лі 35. агкг. 445).

5. Про перебіг абігральїгої каяпанп та хтібоздашапня (3. 3. 1933 р. 
ЛІ 38, арт. 490).

У г а л у з і  к у л ь т у р  я  о ч  о ц і а л  і .  н о г о  б у д і в н и ц т в » .

1. -Про посилення вшоїгдальпееті за порушення правил охорона на
родного здороз^я (3. 3. 1933 р. Лі 10. арт. 103).

2. Про школи радгоспного, машіліограікторного й колгоспного учени
цтва {3. 3. 1933 р. Лі 10, арт. 104).

3. Про цідила для осіб, що портаон громадського паза ита тонші сязсте- 
іматпчно проза тять івійс-ьково-ггдвча.іипу роботу з иі-дгогувашия трудящих до 
оборони (3. 3. 1933 р. Лі 11,' арт. 120).

4. Про цонтральпігії, обласні, міські й районні будинки колективіста 
<3. 3. 1933 р. Лі 11, арт. 124).

5. Про ипквгдацію -комітегіїв шсзаможних селян (3. 3. 1933 р. Лі 14, 
арт. 154).

С. Про проведення міжнародного жіночого дня 8 березня 1933 р. (3. 3. 
1933 р. Лі 14, арт. 158).



7. На доповідь1 ИШосвітя УСРР пр> шгіхпе будїшшп'З} 1933 *?> й З 
1933 р. Ае 19, арт. 230).

в. Про затвердження Устави про каси ігзаамного СФрзхтдоія та взає
модопомоги коопі̂ ади швалад* '(З. 3. .1933 р. Уз 22, арт. 281).

9. Пр:> скасува-ння обов’ст.ікової безплатної участі внсьмєн'ііої людності 
« роботі по лтаіцаіїігі тієгвігсьмзігнооті я малописьменності <3. 3. 1933 і>. 
X* 23, арг. 296).

10. Про закон? УОРР, що втратили чшигбть і змінені у зв'язку з ао- 
становою ВУ'КПК з 8 бечишя 1933 р. «Про л^свіданію комїгєтІів шкшож- 
«гихчеляп» (3. 3. 1933 р. Лв 27, арт. 344).

11. Про Кошституг раглчсьшю буи'віпрттва та права (3. 3. 1933 *>. 
Хі ЗО, арт. 387).

12. Про Всеу'ша'їїкько товариство слктх 1 Всеукраїнське товариство 
глухонімих (3. 3. 1933 р. У? 32, арт. 41ОУ

13. Про будзнгдартюо що великих се чах УСРР кінотеатрів (3. 3. 1933 р. 
У? 40, арт. 512).

14. -Про вмілу законодавства УОРР в зв'язку-з (постановою ДВК і РНЧ 
УСРР в 17 лплия 1933 р. «Про учошцтво в 'Промисловій коол^ш і̂л, а 
також -у пехоопероїш'ях кустарів і ремклнк&в» (3. 3. 1933 р. Хз 49, 
арт. -627).

С у д о у с т р і й .
4. Про реоіргакзвдїю державного нотаріату (3. 3. 1933 о. Хк 29, 

арт. 377).

У г а л у з і  ф і н а н с і в .

1. Про лигну Устави пр} 'Місцеві фїнг.шси УСРР та нрз дштв'їсшя 
Устави про мтецові фшоси АМСРР (3. 3. 1933 р. Хз 11, арт. 122).

2. Про «ірсшозіщїї пленуму Бюджетної комісії іВУПІЖ щодо виконавша 
сержаїзного й місцевого бюджете УОРР на 1933 р. (3. 3. 1933 р. А* 29, 
арт. 380).

3. Про самоолодаткуваотія сільською людності в 1933 *р. на задоволенім 
її громадських потреб (3. 3. 1933 р. Хе 31, арт. 400).

4. Лро розподіл штрафів, то їх накладають за пегяжопп'Шія на-турапь- 
іі’йх державних зобов'язань (3. 3. 1933 р. Ха 33, арт. 428).

5. Про порядок затвврджолш правил примусового шракгаиня податків 
і нвпедатшюгх ллатоймв (3. 3. 1933 р. Хз 39, арт. 497).

Н а с т а н о в л е н і ї  я.

1. Піро яаютаїжшеїигя т. Баяицьного іВ. А. на Голову ДПУ УСРР та 
Повповалсиочу дю^адгавника СДПУ СРОР на Украіїмі (3. 3. 1933 р. № 8, 
арт 85). *



2. Про ііягга-ноірлШї’Я т. Затоиськсгв В. П. на Народного комара ''«та
ти УОРГ (3. 3. 1933 і>. Уї Іі, й|і! 127).

3. ІІра «шамовлсіиия тов. Сухомл :а К. В. я а іїа>ро.5пого г*пра РСІ 
УОРР тя чій застшиюа ітзош ВШ£ УоРР (3. 3. 1933 р. Аз 11, арт. 131).

4. Про наста-ішіиеніш т. Г&мкова 0. С, на ІійКавдісп'у УОї’Р (З 3. 
1933 р. № 27, арт. 345).

5. П'ю яастаьаіиеніш т. Ккхаїшкка ГЛ. В. на НКЮ УСРР та ЇТ1Р 
(З. 3. 1933 р. Аз 27, арт. 348).

6. Про иьгтлтумиш т. Кузсятсеа Ф. П на Пачалшйка Годшиллх- 
трашоу при 'РЬії УОЇ^Р (3. 3. 1933 р. А* 32, арг* 411)*

7. * Про ватагрджопш т* ї/ак.ек«а М. М. Удошмаодаи» НЙВоду п}-н 
урята УШ* (3. 3. 1933 р. У* 39, арт. 501).

8. Про лаотаноімеїиіл т. Кс'дюбяьськсго Ю. М. на Головну Де-р^талу 
УСРР та заюгуннгжа Гліоми РІЦІ УСРР (3. 3. 1933 р. А? 40 арт. М8).

Харків, 25 грудня 1933 року.
•Голова ВУ'ЦІЖ Г. Леїревський.

Сои-рогар ВУДОК Ю. Воде>'іш:ький.

11, На доповїль Днлтрч/я-тревсьиого обласного вячонавчого котгітету про 
радянське, гшлгарсьяе та ицлліь^о-иутмурна будІікід;7во в області.

Неухильно здІҐаіюючи ггп«]іалміу лпнію партії, «щонуквд історачіп 
вш&ки ведіи партії та м'скніродіклю пролетаріату т. Сталіна, робіттпаіл, 
колгтишикії та шірокі трудоші маси ^торапетроюсммм області, оголював 
радами і шш-комалт. під проводом оартд домоглися агелігчеенїг.х успкгш 
■п отавній галуда соціабіотичного бушіиштва.

За почухано коропкий час йнінробуа «іереіпворсяся на Дншірогос, г*а^- 
гюло икоіо вьрост.їс новий величезний юронксловиїй датр чорної і кольо
рової мтлурт. Б\ідуюгься йот •встєтні юромпследюсті в Кривому Роги, 
« Кач’ши-ькому, 11 дао->Москоксїжу, Нікополі, розгортається ноке 'велике *а- 
Дпі<ш>6\ душная в Дїшр&ісгролсь'ку, реконструюються старі металургійні 
"авдч. Позі заиішіі й маяггаяосі русин посилюють емрокянігі ресурси шчві 

чїдєішоі металурги. ІІа базі ссціїьяої кліоктивіоад-ц й ве.іп«к?онаї мавпи 
иоозбросності кляп спів (107 31 ТС) та радгоспів — сільське госпсдаре'іч.л 
<*5.шгі твердо й рипуче стало на ишос паднєшшія.

Історична постанова Ції ВІШ(б) з 24 січня 1933 ір., ідо стала велі**я- 
і &м знайда п-дешешін класової пкльиоиті, бойової мо&д:ооваяосгі та 
озброєння -всього робітничого класу й широкім колшмшв-х мас, ксаитевпя 
V ітер’алміа й тохшчла допомога області від віартіч та уряду, зміідтісілья 
« шсиого. райошого та сільського керікгсіцтва, коріша Ьеребщова мето
дів і форм керуншия шьсьшм господарством, утворення педопаддавд 
МІС та рдітогіїов—сте до забезпечило рошром бідсюзардтйсьшх, '.махяев- 
смиц, истлоріїіських. пгщіоиалктвдпих і ішшьх куршузшлах контр*ль*'



ЛКЛЗ^ЙТГЯХ  ̂$ПГСКуЧІ уИКХЯ області В ЛІКШ^й.̂ * ̂ ГОГО ІфОрЙВу, Б
лшуиу оігапглося мтатулого рогу смьшсо гожцарютно.

Потзіяагочй з восшшої сйгби й до саюшки наоіпмкх фондів да 1934 р., 
Димфопеїтх/впцігва дав найкращі показники в шротьбі за мзвідаціію тор&ш- 
іка>іч> вік-ташга. Веоняяу сшз5у розпочато яа 20 даь раніш, ніж міпгу- 
лого року. іВаершс проведено надранню ащ (140 тис. га). Вперше на 
чт столову скуту проведено в області масозс шллтл пера- )і>ш куль- 
тур (іна 15 трашря пропололи близько 1 Уо мли. га). Обдасть раніш, ніж
і.шя області, що з пою змагалися, заглгчіт (косовицю.

В наслідок праїшьшто більшовицького квршш-дтва, чесяої праці код- 
іоашткір та штлмюТ охорони соціадіютичноТ власності, обдасть подвоїла 
ирикайпкть, передусім зернових культур. Першу свою заповідь—хлібопо- 
чжішгу яержаюі, ял; і (натуроплату МТС, Дшпропетровппппі но юевх секто- 
рал їшшіала достр/.шо — 5 листопада 1933 року.

Из 2Ю донь ралиш, ніж (минулого року, закінчила оокгшо сівбу. Шд- 
ії®пч> едюе бившу проти 1932 р. площу па зяб. Иа 4 грудня пошотою 
ишпатіо насінні та страхові фонди али ©осяяної сшби 1934 р.

і&штолвдки одержали шреслпо 7—8 кпр. на трудодень, проти 1—1У2 
гар. минулого року, забезпечивши крім задоватеїш адої-х потреб, чимале 
лишки хліба -для кшіОсішої торпші

Дніпропетровщина з найвідсталішої ‘минулого ро»у в сільському госпо- 
глретві області, лясунулась до шереги передових областей України й пі- 
лхжо Рацяттсьїкого Союзу.

-Всоупзраїпський цеїттралілшй тгкопаяиий комітет охтсілтое постанову 
З Сревщії ВУДІ5К про нагородження • Дніпропетровської області яка в кіж- 
•облакжому омагата па Уйраїаз вийшла в найісрашілки показниками у вншо- 
ігаївні сільськогосподарсиких робіт 1933 р.—иерохідаїгн Червопим прапо
ром уроду УСВР.

Лігавідуїоти ирзртав у сільському господарстві -збласть добилась серйоз
них зрушень і в боротьбі за виконаним виробничої програми промисловості, 
.«а шиолашвя ів&дстава-шш на окремих ді-.тянках промисловості. Ряд цехи : 
апрогатз-пшетнш чорної металу-рліїї (домоїтегігії, босоморі-вськніі, старий 
маїргвігївський цех оаззду їм. Дзвржйгського, ніч № С заводу ім. Ното-И- 

шуло) дають зразки більшовицької роботи, систематично перевп'Шілчочи 
пиробничу пропрану, уоніїшіо сасвогоючя виробництво но:юї продукції, ш > 
«гшітсо ввозилася ’зза кордону. Помітно збільшується видобуток дай в 
іцр»ворізько;їу басейні.

Гооподарські успіхи області заібеаие'іилй значні томіш сот^ально-тоуль- 
туриого будівництва. Загальним навчаютм охоїглено ч*'іх дітей шкільного 
віку. В основному ліквідовано пшпсьмешпість серед дарчої людності (до 
35 р.) Широко роогорнуто плутаная кваліфіншвапих кадрів пролетарської 
інтелігенції Й вауіо>во-дон>лідну роботу, широке розвішаться ру-ляаш^ 
лсизстецтво.



'Розшиваючи українську радянську культуру нащішальїну за форюю : 
ітшктти^ за змістом, область рішучо ©к’ііржтле ті аащонаїістачм не 
реюрутешя, ‘Що їх було лрдоущсно на оеороаїірх дтіжах культурнсв-с бу
дівництва.

о.ото пооуиіушя ©перед наагопальпі райони області, як а оргааіга 
ай'йно-гошодарськиму та лолітиадошу зміщенні колгоспів, так ч ;в рілнл* 
тати культурного буш’влящта (па* 33% йбілшооіо ер от я минулого року 
ашчіучшігя па соп^ультпотреби пацрайош», пересічні витрати ва зщ>> 
аоохорону е нацрайонах знатно більші іза пересічно облаші нокаїзникя).

'Бслиілу роль у вдолаїші ездетавання сільського господарства Дніа^о- 
петропщшгя, © боротьбі за більшовігцш колгоші та перенпорешїя котосп- 
ятеав на замолених—®даіра.ти ради, як органи пролетарської сгаутатурі*, 
що дійшли значних уопідп у перебудові овоої роботи. Бій шість ссігцїй та 
депутатських груш рад обросли чтмеппгги активом, спираючись ил ш і 
вона організували згаси рооіпікссів та колгоспників аа боротьбу в... про'ь 
фінплан та орішьдііЦійііотюсюдарськв зміцнення колгоспі о. ііроз^дспаг 
&:есоюзиого кошку-рсу на крапку по робоїі сільраду, До я-.; іі о ©ключаачег 
80% усіх сільрад області,—'допомогло змдаїти лпгаовкїї радяче мші аяа 
ух:гг, сгдал'щмти його працездатність, влести в робзту елементи конкрет
ності, оцера'Півносгі і імасошигі, що ечршло іЩ'несочпк) авіориіету рад

Відзначаючи ці ватері досягнення Дпшронегровсьг.оі області Ь е- 
український центральний шшіашпій комітет зазначає, що досїьпікні успі
хи не лов инші] бути за підставу для будаякого заспокоєння, благодуа-аості 
та найменишп детобі'Лізаїці’йнж натер ошв.

'Наявність ряду хпб у ПРОМИСЛОВОСТІ (ЛОВШ-НПСТЬ ТЄМПоі; .у ОЮребуПСФ 
роб-отн1, -хиби в організації праці та технічному плануванні, значне иедовя 
конання якісних покасшіїнв), як і в сільському господарстві {©ітставада 
твартііщт, недостатнє використаний жш>ї й механічної тяглової силв 
хиби їв сргаякізації й обліку прані в ко.тгосіш, недооцінка базонняда 
районів), недостатня участь рад У перебудові й потілшеяш роботи етіз- 
иншого транспорту,—псе це вніма-гає в:д рад Днрпр<итетрозщипн ще біль 
того натржщгая енергії, сил та більшовицької волі, щоб і на цих д< 
ляпках домогтися рішучого пе-рехиму, найшвидшого пщесенил І забеїле- 
чптл ц‘лч;<шіто вілїгсшия плачу 1934 року.

Бе.шеоиі молслнвості, що їх дай промисловість і сільське господарство 
області, треба використати ттйповшше для дальшого виробничого під 
ігессппя області Й піднесення на вищий щабель оболуговувасін'я побутових 
та культурний потреб широких робітна™ і колгоспних мас.

Треба рішучо гккзійшхігтп етап, прискорити редонттрукцію й дальше ров- 
горненш комупа і̂лїого іюслоцарства, особливо © Дністроііетршюмсу, Кра 
шому Голі та Іиіч'жьшму, яке аіе зважаючи -на чиїмааі успіхи за пергот 
п’ятирічку, досі зіасне від пр ніклозогз рхшту області чз від і̂ зт.^ьх 
кудьт\рно-псбутог>;гх іку^еб трудящих.



Есоїираїїгсмпгй центральний виконавчий комігег ставить ьт.-хц облаь- 
олмя та районним а ввкоівдчиая ксиітотала 8 радами Дишпадотвекмй 
області такі основні завдання: *

§ галузі протгсясвссті

1. Забезпечити постійну і дійову практичну участь та допомогу в бо 
ропЛй за цілковите і регулярне викопаная вї'роиішчгсх завдань промисле 
кості, особливо шоталурвійної та зал&о-рудцої, бігші аіитя п]юграми кеші- 
тйРимто бущшіщтва соційлтствчиої йїРлустріТ, по.піьшеашя н&терталмк*- 
побутового І соціадшо-шльтурного обслуговуваїші робгтишг®, поїш-хтіо 
ііїворисговутотя призначені на до планет кошти і ипгроісо розгортаюча 
СШ)Я*ЯЛЬНЇСТЬ робітшшв.

2. Більше уваги првд.тпти промисловості будматеріалів. Биконапш 
Є-^>5питЛ «гроїраш забезпечити на основі повного викорнетаїш устиг 
гнання, ощввдоііня технічної ооЗрошоеті, ■яоиоізацї трудомістких про-

поліпні ятя якість будматеріалі® і домогтись заялакоішої собівар
тості.

3. Поставити, як особливо важте завдання, широко росгортапяя пн- 
рябішггва речоЛ широкого вжитку на бзді віяхорїхтаяші відході® великої 
*сржпромислоаості, повіїого жоріїстжя шдсфіфшіої сировина та шнр- 
«■•л’о застосувавші нових видів спрозікш.

Облвиконкому переглянути обсяг та азеор. шепт продукти промислової 
ьоовераяггї і бмьшо пристосувати їіоі» до потреб робітників та кшгоад-
СЯ2ІВ

Гішуче ШЯТІГСЯ ДО ПОЛЙНШОШГЯ ЯКОСТІ, іПрОДрКЦІЇ широкого вжитку.
4. Зважаючи на ваявигсть великих норозшианігх природам ресурсів 

фздГяпе .вугілля, природні гази, руда, вогнетривкі глігші) облвиконкому 
поштаряти І9М року геологічні розвідки; иореабачнга погрібні для цього 
ьеггнувапня за планом робіт УйргеолоірозвідЕИ*

Б галузі сільського госпсдгрства.
1. Найближче й найважливіше завдання, навколо якого зараз треба 

їо6гДіт)'ватя увагу цілого радянського апарату, всю ласу колгоспигакі® і 
іруддщггх одігоосібіпиіііз, е піихугошіа до ваютушіої 'весни. Зважшпп досвід 
вбшзігої еззбн цього року, виконавчі комітети й ради повпрігї організувати 
і$гаовптв здТсяеігая тих конкретних заходів, шо їх поставив лнетопаао- 
шй об'єднаний пленум ЦК і ЩКК ІШ(б)У, перетреш вчасне та високо- 
яг?спе ремонтування тракторів і сільгосії реманенту, проходішшя^ тракто
ристами техмшмуау (Й готування возах с. г. ■ ютт.тіфжозашгх кадрів, зміц- 
пехшя виробничих бригад, підготовка тягла, шдвшцеаш продуктивності 
праці.

Поліалігуючп далі організацію тхптацарювіагля, відносячи рівень викорп- 
с-т»/ яя технічної озброєності, широко запроваджуючи агротехнічні заходи



еибетпечітт дальше" зростання врожайності Й п-ідащсяті на цій ося ^ 
їїрйбу гкокості колгоспів та радгоспів.

2. Ліквідувати відстаїш-ия на ділянці технічних культур, зок^а ба
вовни, пришлигн більше уваги просаншім культурам та вирощуванлло 
ПиїїИХ культур.

З Опрацювати конкретні заходи до підсилегші розвитку тваршпгицгва. 
забезпечити безутратну зимівлю поголів'я, вирощування всього Еаяня’тлч» 
моюдаку та ефективне прсяхдагіїя парувальної кампанії 1934 ржу. Лїк- 
віїгувати .глегдгібіїу в догіжді тварин та зргвн-ялівку в оіпаті праці Органі- 
вуь^гп по.'я’ішенниій громадіхи:Я контроль за доглядом, жорстоко прику
пу кт спроби клаошг.) ворога завдати шкоди соціалістичному твар’їг
ІН'ЦТВу.

ОсоблігвоІ ваги падати зборежешпо та дальшому вярощуваншо його- 
лчУя коней І волів.

Зґульшитн п-ракттгчну доношу катгосшгикам у розведенні худоба для 
власного корнетуваші, оокрема в обслуговуванні іноусу<шілин(ш;<го ноги* 
ліз'и коїгооіішиктв продуцентами колгоеїш.

Зміцнити іцюігід т,і нагляд рад за етапом труототцшд^ігя в колгоспах, 
ца обіікоч траці та матеріальних ішптостсй, за своечаипш заліком ввро- 
Сітчу та правильніш варах'уїшіт трудоцігв і за розподілом наслідків гос
подарювання.

5. Зважати на те, що Дніпропетровська область має виняток; мо«- 
лірвогті ззсгосупти едехт^хуіергіїо в сільсько іу госпоаарствг й набула 
вже нього року широкого досаду злстостігмшя електр.ч-нергії на молопгб» 
е ко-поспах та радгоспах, доручити облвиконкому забезіечгтн 1934 р. 
плрц максима іьного пошпрегця олемрочолотьбя, вчк^йстаняя електро
енергії і в гпш'кх процесах с.-т. виробництва.

6. Розгорнути ширше робочу по ачродісомс.порацл, об гашен ню, насад
женню полезли'он.н смуг, в:тішвлєпй'о існуючій' та побцд^їі нових етал- 
к'п. До зд’йсиеіі'пя цих заході* крім бюджетних атіггпуваїпь. крелгтів с-оц- 
сем.балкл та учаслі господл.|>ет,М'л оргаишцІ-Й, залучити і засоби коогосїгіа, 
організуюча їхню участь робс .лою, тяглом, і місцевиміг матеріалам*

В галузі тракспсрту і зв'язну.

1. Рііппче ігоснлгтп допомогу залізниці у виконанні тратге-фішлавчв, 
домогтись пцориткуханігі еоредіазгодського транспорту, що досі що заважає 
нормальній роботі чзалізііш (дагр:аш;а вагоіпз, втрата рухомого складу 
тощо).

2 Щоб розвантаж іти залілппцю від частини масових вантажів обдси- 
Кігю'.озі проробити і влести па розгляд уря.'їу заходи, що''забезпечать 
сідтопіГіКу технічної бази для збільшення перевезень Дні ром (заводські 
^пгчаля, наЬгопірігшії, на|>тоеудна) і іїНготозку до спорудження в Дпі-



пролетровеьку суояобдаельної верфі для будування орден, погрібних для 
«Доповнення танажу Дністра та дрібних рачок.

3. Шьішшйтн і впорядкувати шляхове господарство області, зокрема 
«ід'їстні шляхи, організувати активну участь у шляховому будівництві шя- 
рсіких мас колгосиляк-І-в та олшосіаників, стимулюючі! самодіяльність та 
кращу роботу районів та сіл.

Закінчити 1934 р. буїдувавля шосе—ДикіршетроЕськ—За-поріїжжя.
4 Не обмелгтючесь здШсліеяаіам плану телефоніш-ції області, Покрес

леного ЛІНІЄЮ 51КЗ(В'ЯЗПУ, ЇІрОШУГИ коштом -місцевих ресурсів додатком 
вахоця, постававши заданая телефонізувала 1934 р. 100% сільрад та 
50% коагоглж

5. ІІолдшгаятн поштовий овязш з глибинним сільськими пунктам, 
збільшити кількість кільцевих поштових маршрутів; піднести якхть обслу- 
гоаувадня трудящих поштовим зв'язком.

В галузі комунальнім та житловій.

1. Зважаючи на ощстшвання комунального та житлового господарства 
від росгугцих потреб і вимог робітництва,—збільшити капіталовкладення 
в комунальне і житлове будівництво області на 1934 рак до таких розмірі®: 
на житлово буетаяцтво—34,4 млп. юрб. проти 63,5 мли. крб. ва плазом 
3-933 року, па комунальне буїдшшцтво (без новобудов) 39.2 млн. крб. 
проти 17 мли. крб. »а пластом 1933 р.; в таму числі шо м. Дніпропетров
ську 25,7 млп. крб. шроти 10 шн. крб. минулого року-

2. Поставити як найважливішу вимогу ао облвиконкому, міських рад 
та комунальних орган ге області, забезпечити повне освоєння цих'капіта
ловкладень, негайно розгорнувши на весь обсяг підготовку до будівельного 
сезону.

Облвшошому та УйоаЖВП забезпечити засвоєння капіталовкладень 
у комунальне та житлове будшшц’гоо та па ігаоряіддеувашя робітничих 
селищ лінією промисловості.

3. Зважаючи на надто незадовільний стан житлового господарства, 
особливо м. Детростетроаська.—полиппкгв експлуатацію житлового фонду, 
забезпечити вчасне ремоятувашя Його, повністю використовуючи місцеві 
можливості щодо буввельпчпх матеріале.

4. Змішати будівельні оршгоації, зокрема жнтлокоостератипші, допо
могти їм придбати трашпартні засоби, механізми, видоити потрібні обігові 
кошти.

5. Поашітити провеа роботою житлової кооперації, більше розвинути 
жтаксоїіератиівве будівництво. Систематичним наглядом за діяльністю 
жятлокоопів та всебічною іповеякдалною допомогою житлакооперацй до- 
бипгсь культурного утримання будня».

■Господарським оргашзвдм всебічно сприяти дальшому розвиткові жпт- 
локооператистиого будівництва:



0. На основі самодіяльності трудящих розгорнути боротьбу за впоряд
кування міст та селищ області, зокрема нош яри гя .зааолененіна міст, 
влаштування паркі-в, стад, пляжів, використовую чи багаті кожлквасах 
облиті для організації культурного відпочинку робітників.

7. Організувати справжню боротьбу за високі тонни, гарну якість та 
зштженн’я вартості житло-чіожнального будзівніщтва, за цілковито вико
нання планів, мобі.шуючя навколо іцього ввесь оклаа комунально-житлових 
секцій та депутатських груп міськрад, широкий актив робітників, зокрема 
маси пайовиків житлової кооперації.

8. Більше розвинути вдіагшву та самодіяльність в організації кому- 
вального обслуговування колгосюшшв (лазш, водопостачання, пожежна 
охорона, впорядкування й санітарне оздоровлення села та центрів МТС), 
передбачавши потрібні асигнування в райоїгиах та шьеьких бюджетах.

В галузі заготівель, торгівлі та робіткичсго шттачгккя.

1. З їілнїпг керіівпщтво рсогортаїніям радянської і колтосшіої торгівлі 
еокрена хлібом та заготівель смьюькогошодарської слровнни. На основі 
децснтралізоваліи* заготівель та самозакупок торговельних організацій і 
хгдпшрсігня власної продовольчої баси ВР.ІІ та коміерації поліпшити робіт
ниче 'іюетдчадая.

2. Щоб зміцнити матеріально-технічну базу с. г. заготівель, торгаш та 
робітничого постачання здійснити таке:

а) облвиконкомові та У<піії<ша<готЬпель забезпечити до початку хлібо
здачі 1934 ржу цілковиту підготовку елеваторяохкладсьКяхі гооаол рогза;

б) будування 1934 р. критого ринку -в Дніпропетровську, хлібозаводу 
в<а Дпіпрокоімбіпаті, холоіильнши в Кривому Ролі, 2-х механізованих їда
лень па заводі «Червоний п[огрес> у В. Токмаку та на рудні «. Чубаря, 
закЬтатп не п'̂ нїшо лютого 1934 р*ку будуваепя хлібозаводу Лх 2 в Право
му Росі і фзбрнкя-кухін’ та рудні їм. Длержапськ-тго.

в) .гібсзїиущтл будування в м. Дніпропетровську миловарного заводу, 
то входять до скшу м'ясом мета г/, і здати йото вже 1934 р. до 
експлуатації.

Забезпечити наглістю сггрстггпото іпглаплриі підприємства харчотресту, 
гроощоотерації та інчп. і максимально забезпечити їхнє внробшипівв, роз
горнувши зокрема зазгогіїплю ддт олійних рослин.

11 аркоч п остач а пня забезпечити шгловзрпі чгідізркомства Дяісроггетїн/з- 
щпнз подібними хлпяазшгмп.

В галузі кацісиалько-культуркого будівництва.

Розвиваючи далі українську радянську культуру б оащшську культуру 
національних меншостей, викорінюючи націоналістичні ие£>екручувашія. шр- 
конавчі комітети й ради Дніпропетровщини повшші:



1. Забезпеч™ закінчення 1934 ро? т'ього трехдот гошгаго 6у- 
явяигт і збудувавна нових.17 піки.

2. Поліпні ятв якість робити шкіл'; кр:аде забесшпктд їх 
харчуванням для школярів, ремонтом. підрули та* я,

3. Рішуче піди ест я масову кожхжтїїїо роботу та обслші'ішяя ттудл- 
пш редязсьяіга кнсгагпям (театри, к:но радіо/кдуби).

Ссс&игно треба н шостії роботу бутішків кологшмста па селі, набав 
8їїти їх до колгоспнех мас, пвіЮтіуОріітя їх па центри масової кочосвіпіьої 
Р-зоофи, вгропронагаатн та культурного відпочинку кол-гоеапшев.

Забезпечити здійсяепял пакрсслепогз аа 1934 р. тхлаііу будшіпія но* 
вях л4потеатр?в на селі.

4. Розгортаюча далі мережу мсаілппх установ, збільшуючи кількість 
/Ізсож у лікарям, осоСлгсу увагу приділити оргаїьадв ;ччюї дотчи-фіг 
беокомредпьо га падпрнепіствах та в колчк-піпгх бригадах і роботі но охо
роні матержт та дитинства (гягрше розгорнута мережу д.:тяссі, збіаь- 
спот азушерську доїш агу яа селі).

5. Зважаючії на «аязяіїсть в області ©патам заболоченій: вглощ, які 
зумовлюють у шмгох, раїіішах вахвтрулшля па малярію, Єйііієпат.і 
1034 р. широкі ■запобіжне ваїходи до содороккяш -їда 'місцевостей (осушна, 
нзфгувашїя) і ©ргаггізуїктг ‘спеціаліліе яізгушиня тлрпх та малярію. 
ІШОхороня даровя разом з Дтяропетровсіким облвиконкомом 1934 р. пов
нотою ліійБіаувати малярІїМ івоглша -п області.

6. Ширше (роогорврт рачап-с-ькиїй ф!&сулм)ржіій $ліх, (що їв умовах 
Дніпропетровщини, це зосереджено (великі чздріт робїгшгцт, набирав особ- 
іжвого значення. РінглІ'Ш просувати ф-Іокульлуру па село, в маси колгося- 
квкіз, передусім сгоігоиЛлЯ моллдї. Зміїшта матеріальну а :>у фізкультур
ної роботи, притягнувшії- додатка»* до бюджетних асш\гувань, кошти гоїчп- 
хзременх, профотіхікшях та «^юмаясьїкях оргашаї'Мй. Збудувати 1934 р. в 
Запорідж па .Днтагрі Лсеуткрабншзу чздау сталою.

Всеукраїнський центральний ‘викоіютгЛ комітет зобоз'шуе виконавчі 
зооетети та зраоїг ДнїУфопсгровдізчїї і надалі твердо & рішуче адЧкпюсат.а 
ленінську (національну політику, Фгрона.тп рішучу боротьбу і з україн
ським коїттрретюлюційням іпсаііоналілмом, що г головною небезпекою на дан- 
нощу етапі па Ук|шщ, і з ©елшсодср;каоїаиі ресійсьот шовінізмом.

Оїїзалюкгїгг сшйстоігі обсшідкоіксош! 1933 ,р. заходи до зм\іцво..*ня націо- 
ткшунщ районів,—собов'язатп облолкоіют забезпечити оіа 1934 р. дяль- 
ііегй ї'хплі.аргьішЗ та «утьту$Ж'Л роаоптои «ь&іїіаЗоікв, посилоїшя іуюваду 
«іяіщ, плдіїштешя (культурного о(>\т\і*п\'ваі.’ш авдмопіноглей, з суворий 
тадоЕаджшшіїм закону про рІвнотрачі *■ п. мов.

Особливу увагу приділити роботі серед ьіуд^щих Ііілецької національно 
оті.



В гагрі фінале'з,
1. іМотччт вліОітпа с^.уач.і вагр<гасїм<міал в усуспільнено^ 

господарстві па основі повного зд Всиснії* ііоказії.ш&з продуктивності пр&іі*
к-оо^иосп, яааміплх) розп>$гглиіга товарообігу і «Лю’^аіиМ моОїллак** 

тшутршпііх *І о^^уч^сйб усіх гос*цоиарськкх орган ізаідїІІ. 'Особишу увагу 3£С} 
ї ути на 2Жі7Г0ліія соб‘ВЧ'рт*ті каліталмнм» 6уд?ь'Шіц,тва.

2. Домогтися повного к масного впкомашш лис державгого, так і з»' 
т*' > Оюг оту. З* ііігшосати с гсте.татігчіпі іі кхі грсяь за (ватра кі”тз^

коштів, ашііораянх м бюджетом на фііпапсуванця народного гоа.ои*;- 
о,і,а і а ‘оцьілио}иґііпі^пи, ^:«и>уче борють з лорушушіи фіиансияу/
- ЧМРГПЛ^Г. Г'АІІГГЧС СКО.|>П ЇІГГІГ ^ЧГЛ. ЧТрЗіВЛІіІСЬКІ ВГаТраТИ, ЯК у б'КЦ'ЯСГ
»гл устаїтах, так І в гостфолр.і\і\тл:оі>кх одантцгьх. Втпгуеттм д- 
Ч.ІПЇІГЯ(Х ЦЯХМ^І ГУІСЗГСТГСН нерок МІІЧСЩ'Я Прибутків з тліа. щоб оа "К .1 
аг- ш <к утіюрчгпг с сну дати <в другои у -ішрітчі (додаткові ил.(.твузагал 
ччюіичио та сопгІааЬ'НОлкушурне Ібудівппцтьо.

X -Сггоригч ніг і і\ мови для того, щоб сііьгїл.'Еій бюджет 
** 'найкраще, ас ну лгускаючл 'порушень бюдл.ет.г,х нраз сі.тцтд лг гс-гіно 
Ті*ів с.ію*\ бвдкстів, яслтіг ’зулатл* да/юту сі іьтькігх рега"іп»х їіомі-с 1. 
ВіСір/ітя бкчжсгпу ',тїгд-"іплі' -у в сільрадах та рс.к гм скопо и‘іХ

4. Б-с'ез ст.лпі пл ч о «з в сива ртл ї -ні іКоч іліб я р.годіз егобілічі 
м’ «./пілів. Пк*/ пігп у мгу до роботи <чцць«<\ жиітиятя обитуго'уві 

тл яог'іьддрлців.
В г:гузі ргрг. .його бул’глщ-еа.

І. ІїЬрпь /отім;'і;та та ег.ілттіг якість 'оргатізагдІйло-У.і’оіоі уо&еч 
рад зокрема <ч*ед жінок прріу ючп «аок-о.то юеаиії та депутатських груп 
гат^^їі л* т.'П лраілпх утоірпі:''іа та удари т'ь шробппщтва. Ви робо/и 

р**а і чх'ього ірадя’іп/.оіУ) зглі[шу іт*>рху цопігту мас бути просякнута з&а 
сінщмгою чет" р-огіїігтю, юа<фатшіістю. буцузат сь на васалах со.чч:> . 
ст:і"іітх ■метода іі{ а ці

2 іііог.ї^'г боротьбу ст 'сугої;^ дсглу ігатгня в трагт;пи рої та - 
гон:в } ожиоціГно’' гаго’і ості (П-іг;ласги край аїроавхі голої» адміпісгру 
г^ч-ті ґ;шт не іта, віерсг'тп-м у нпрафлій его.гіпщі, я:1
печу СТЯЗ..ОПЇ0 'ДО Т^ШЇДОЇ ЛЮДНОСТІ. ДобїГТЯОЯ, щоб р<ТЛ й ГіГ^О'МЗТІ по. 
ітгоггт то тгльчі! ч амі йе аоптсклть Г'учпопь .раплнсьет тлгоіов, а й 
гаглшгг б за оуторігч т ©тткоиапптч і шрапг'Лїліігм з гдасироро ноімядт 
чхстосувзнїійя, бра б чул.і.пі до потреб та влчог ікюітяяків, всолг'хтінмк^, 
П*р№»$ЇІСС ОДИ^ЇГаОїі.’їХІВ І іВЄі^ДІГЇШЛ ІДО КЛчІСОІ»!» ©ор«га та йоо» лгсату^я, 
льль-ио обер’гаючи ов,'щ<',итуг соїсіалістіпшу вл.іспість..

Я. ЗічНїсїлішьпо зкю:таі}та госіютпрську ші^атасу ред /в очтарізк^
ч.с Є.УІХ гр.ім*\ їв, тіг.ія.\ог»иу будівшдтві, сасгігарзіогиу оадсровлссші та. 
іт іріітутлгпі, йалюд..еигх птиптів, наїідапів. вуліщь. будпнк:з, у роь-^ 
**-г.,:у ке.г.орхітпшігіч заходв тчмцо Б у сгії щіЛ роСоті ратд по тая; спиту" 
лмліги ‘ролалічх» •еамодіальдосгі га міідіапш <\ілс



4 Осібливт увагу звернути на зміі$иЄ'їтя ишловог© ^)ад:яг::.?ькоі'а алара.ту 
чЧ і̂блемм кадрами, »на шапшгзку та перепідготовку жх кадрів. Ла юс поз і 
$::ік>н©ння поста ковн урщу шро ебглшоння ставок зарплати головам та- 
ео кухарям шьрасСіполІ-яшеїіа'Я июстачшнш, оолвїпшісомсйїі закріпяті' 
оклад колотих тгра-цївіншв шарад.

5. йрапгт іробогл рад оа оотлишШ (рік дає талонні ізрпзкн іновпк форм 
жісобої -роботи, справді 'конкретного оперативного. керування гоелодар- 
?ШЕ'М та сОІГШЬ ІІ0-«сультурГ,ИіМ (&уіДІВН«Е1ЦТІ?ОМ (І в 'МІСТІ і на селі. Облшшсон- 
йомові сргаш’зуївати шяроійзії ибвд досвідом (роботи рад, їірозодлчп періо- 

масові огляди роботи рад, секцій, ишутатсьішх груп, ірайонш, кущові 
та обласні зльоти, ноаулярк-зукш пранці зразки роботи <рат п обласній та 
Р&іЬевій «пресі

***

Всеукрайісь-КЕЙ тгетатральтипИ ітштішй комітет закликає вш робіт- 
як&тв та ко.посаЯі!Жіз, іуютх трудялт ДмІпрощетравшжи ло-більшовдіжіом'у 
хсбілізрватв сили, «енергію а іводю па ушите 'вшсон-ам заідо-нь другого 
року друго* п'ятирічки.

4Щльпітш зтупіватт напколо партії та рад, агідшос» ашце- кла
сову чудність, даючи паЙнодшпішу ©дат ібуаь'їшм оазі'хшшям класового 
ворога та його агентури, громовя*?;* (рештки пстлюржьких, ютіовшда, 
бїлогвардпйсшах та яащояадісттагх «елементів,—пролетарі і колгосшгсет 
Дїггороігетройщлп'й шшгйбі цати нові зразки самоадшсД граці і ивпертеї 
•боротьби за здійснення планів сод'галхтїгжого буц'Ііинщтва і добитися того, 
щоб 1934 р. Дпііпршетроощша стала иерюдсоюю областю па (всіх дошмх 
<шрал&тиітш\) будавн'Яїста не ті-льш па Уогра^ти, а Іі у оцілоау СРОР.

Тарків, 25 (Грурдгя 1933 рогсу.
Голова ВУ.ЦВК Г. (Петровський.

Секретар ВУЦВІЇ Ю. Войцєхіеський.

Оголошено *в «Вістях БУДНІЇ* з 4 січня 1934 р. Уз 4.

Видання офіційно НКЮ ЗСРР 
Відлозі гальний редактор Н. Кас’ян

Здано до складу 281, підписано ю  друку І1-П, формат паперу !/,в 4-цошто8 
(62x94). вага м. ст. 37 клгр., папер. іу$ арк* На папер. арк. 112^500 знак,

Техредакто) Н. Ш йдурова 
Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво і право*

~ Головлії 7811 Зам. 2^8-23000
НКЛП—УОРР V УПТ ▼  Гаа.-журн, ф-ка Ім. В. Бяалаїлгаюго.
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приймається  передплата

на всі журнали Видавництва ВУЦВК

„РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО І ПРАВО"
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НАЗВА ВИДАНЬ Мова
Пері
одич
ність 

на рік

пере;

12 міс.

ЩЛАТШ 

6 міс.

і ЦІНА 

3 міг.

Крб.коп.Крб.коп.Крб.пОП.

1 Радянська Україна . . Укр. 12 12 — б — 3 —

2 Революційне право . . т 12 15 — 7 50 3 75

3 Збірник Законів . . . п 60 15 — — — — —

4 Собракие Закоков , . . Рос. 60 15

5 бюлетень НКЮ . . . Укр. ЗЬ 8 — — — — —

б Фізкультурник Украіни * 12 4 80 2 40 1 20

Замовлення надсилайте Видавництву ВУЦВК 
„ Р а д я н с ь к е  б у д і в н и ц т в о  і п р а в о *  
Харків Зі, Спартаківський пров., № 3.

Гроші переказуйте почтою на нашу адресу, або через 
Банк на наш розрахунковий рахунок у Всеукраїн
ській конторі Держбанку в Харкові № 150080.

Видавництво ВУЦВК 
„Радянське будівництво і право11
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ВИДАВНИЦТВО ВУЦВК

„РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО
І ПРАВО"

ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО НА СКЛЕПІ В-ВА Є ТАКІ ВИДАННЯ:
Ц і н а  
Крб. К.

1. А. Семенова—Марксове вчення про робітниче законодавство . — 45
2. С. Булатов—-Кримінальна політика епохи імперіалізму . . . . 3 50
3. Проф. М. Гродзинський— Докази в радянському кримінальному

процесі, ч. 1, . .........................................................  2 80
4. Адміністративно-територіальний поділ УСРР за станом на 1-ХІІ

1933 р. (Офіційне видання) . .  ..................... ...................— $0
5. Житлове законодавство, ч. І. . . .  ........................................ — 75
6. Збірник Законів про обов'язкове постачання державі зерца,

сонячника, картоплі........................................................  — 90
7. Алфаветний показник до Збірника Законів за 1932 р. . . 1 —
8. І. Серебряний—СекиИ міських рад ....................... ... . . — 60
9. Стенографічний звіт та постанови VI сесії ВУЦВК........  4 50

10. Єфіиов—Завдання рад в охороні здоров'я та еонпобуту на селі — 50 
П. Постанови VI сесії ВУЦВК та IV сесії ЦВК СРСР..................— ЗО
12. Неповні комплекти Збірк. Законів за 1933 р., за кожц. нумер по 3 25
13. »  >> і» і» »* 1932 р. ІІ ІІ ІІ м 25
14. „ ,, .СобраниеЗакоиов УССР-за 1933р„ „ „ 25
15. •< » •> іі н 1932 р •И І» ІІ 25
16. .» Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожний нумер . . ............................................... по 25
17. Неновв комплекти Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожний нумер..................* • . ............................. по — І
18. За культурне заможне життя...........................................друкуетьс
19. Брайнін І Розенбліт—Завдання Рад у підготовці до черго

вого призову в РСЧа................................ . . . . . .  ,
20. Сільрада в боротьбі за більшовицькі колгоспи......... ,
21. Кримінальний кодекс ............................................ ... .
22. Цивільно-Процесуальний кодекс........................ . #23. Пільги й переваги червоногвардійцям 1 червоним парти

занам Збірник чинних постанов)........... ...  ,
ЗАМОВЛЕННЯ НАДСИЛАТИ НА ТАКУ АДРЕСУ:

Харків, 31, Спартаківський пров., Кз 3, Вид-во ВУЦВК 
.Радянське будівництво і право*

Позаміським замовцям література надсилається по одер
жанню грошових переказів (поштових» банкових) або наклад
ною платнею.

Розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі 
Держбанку в Харкові № 150080.

Вид-во „Радянське будівництво 1 право"
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209 /0 ,
•ШСТАВЯЯбТЬСЯ ПІД-РОЗПИСКУ

(Ьа:<аз Улопнаоко'лзв'язку - при РНК 
УСРР а &-УІІ1 1833 р. № 242)

Пролетарі »с1х країн, «доВтссвІ

ЗАКОЖВ ТА РОЗПОРЯ АЖ£N§3
РОБІТЕИЧО’СЕЛЯМСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

Нг З 28 січня 1834 рому № З

З М І С Т

Постанова Президії Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету І Ради народних комісарів УСРР.

12. Па доповідь про радянське господарське і культурне будівни
цтво в Київській області.

Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету
12-го скликання.

13. Про обрання до складу Президії ВУЦВК т.‘Балицького В. А.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету.

14. Про настановлення то-в. Кацнельсона 3. Б. на другого заступ
ника Голови ДПУ УСРР.

13 Про увільнення тов. Леплевського 1. М. від обов’язків заступ
ника Гоюви ДПУ УСРР.

Постанови Ради народних комісарів УСРР.
*

ІЗ, Про проведення парувальної кампанії великої рогатої худо
би, свиней та овець у 1934 році.

17. Про порайонні норми поставки молока державі в 1934 році.
18. Про проведення кінської парувальної кампанії в 1934 році.
19. Про розгортання індивідуального робітничого городництва.



ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІ!"

УСРР.
12. На доповідь про радянське, господарське і культурне 

будівництво в Київській області.
1 .

Визнати, ідо обласний провід Київщини з головним своїм 
завданням—подолати відставання сільського господарства, в 
основному впорався. Якщо плани весняної сівби 1932 року було 
виконано на 64,7%, а осінньої на 91,8%, то план весняної сівби 
1933 р., збільшений на 720 тис. га (25%), виконано більш, як на 
95%, а осінньої сівби на 101,1%. Успішно виконано 1933 р. плзн 
засіву основних технічних культур області—цукрового буряку 
(101,2%) та льону (100%) і план зяблевої оранки під засіви 1934 
року (110%).

Скоротивши строки сівби й збирання врожаю, поліпшивши 
якість сівби та обробітку, організувавши боротьбу проти бур'я
нів, шкідників та атрат, область добилася зиачно-го підвищення 
врожайності. Першу заповідь—здати хліб державі, область вико
нала повністю й передстроково.

Підвищено вартість трудодня колгоспників, збільшено при
бутковість колгоспів, створено основні засновки перетворення 
всіх колгоспів на більшовицькі, всіх колгоспників на заможних. 
Цих вирішальних зрушень досягнуто на основі піднесення полі
тичної й виробничої активності мас робітників, колгоспників та 
трудящих одноосібників, розгрому куркульського саботажу, 
значного політичного, організаційного й господарського зміц
нення більшості колгоспів, на основі зміцнення РВК та рад, як 
органів диктатури пролетаріату.

Найважливішою передумовою досягнутих успіхів стала допо
мога області від партії та уряду (харчова, насінНа, фуражна), 
утворення політвідділів МТС, посилення механізації (за рік сітку 
МТС збільшено з 94 до 100, а кількість тракторів з 3.449 до 4.866 
одиниць).

Забезпечено дальший розвиток промисловості області й зро
стання випуску продукції (з 700 млн. крб. в 1931 р. до 1 млрд. 
1932 р.). Питома вага промисловості Києва в усій промисловості 
У-СРР зросла з 7,5% 1929 р. до 10,8% 1933 р.

1933 р. облвиконком добився значно кращого виконання зо
бов'язань області по мобілізації коштів; план цей реалізується з 
перевищенням.

Досягнено нових значних успіхів у здійсненні ленінської на
ціональної політики,, в розвитку української радянської культури



та культури національних меншостей—національної за формою 
і соціалістичної за змістом. Забезпечено Перехід на 7-річне за
гальне навчання, перевиконано план охоплення дітей дошкіль
ними закладами комуністичного виховання, поширено сітку за
кладів охорони здоров'я.

І І .
Поруч цих великих успіхів області на ряді важливих ділянок 

соціалістичного будівництва, через недостатнє керування облас
ного виконавчого комітету та його відділів і недостатнє викори
стання наявних ресурсів та можливостей потрібних зрушень ще 
не досягнуто.

1. В наслідок недостатнього запровадження основних атротех,- 
нічних заходів не забезпечено запланованої врожайності техніч
них та городніх культур і картоплі. Область значно спізнилася 
зі збиранням та припустила втрати по таких культурах як цукро
вий буряк, круп'яні культури, кукурудза, соняшник та льон. При 
деякому зростанні тваринницького поголів'я в колгоспах, досі не 
припинено скорочення поголів'я коней та продуктивної худоби 
загалом по області, не організовано його відпродукуваиня. Рі
вень використання технічної озброєності соціалістичного сіль
ського господарства надто низький. Колгоспи недосить розвива
ють городництво, птахівництво, рибництво. Багато радгоспіз, 
особливо бурякових, відсталі й кепсько господарюють.

2. При загальному зростанні випуску продукції промисловості, 
більшість промпідприємств недовиконує кількісних і якісних по
казників промфінпланів.

Лише деякі підприємства («Більшовик», «Ленкузня», «Точпри- 
ладдя») перевищують виробничу програму, показники продук
тивності праці, зниження собівартості й т. д. Основні причини 
кепської роботи промисловості—середзаводські хиби, скрутний 
стан з енергопостачанням, недостатнє використання місцевих 
паливних ресурсів (торф, буре вугілля).

В незадовільному стані система промкооперації, яка за 9 міся
ців 1933 року виконала лише 44,7% річної програми, недодавши 
•продукції (по більшості товарів широкого вжитку) на 98 млн. 
крб.

3. Житлове господарство області, передусім Києва в досить 
скрутному стані і значно зужитковане. Однак, облвиконком і 
Київська міськрада не забезпечили цілковитого використання 
заверстаних капіталовкладень по лінії житлокооперації і вико* 
рчстання наявних можливостей для культурного утримання міст, 
їхнього санітарного оздоровлення і зменшення тим самим поше- 
стсй. Комунальні підприємства своїх промфінпланів не вико
чують.



4. Через недогляд колишнього проводу НКО та обласних ке
рівних органів, на культурній ділянці довгий час шкодили петлю
рівці і інші контрреволюційні елементи. Політехнізація школи, 
поліпшення якісних показників її роботи, розгортання культур
ного обслуговування мас робітників та колгоспників йшли по
вільно. Виконання програми шкільного будівництва 1933 р. фак 
тичнб зірвано.

Ш .
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 

й Рада народних комісарів УСРР пропонують облвиконкомові;
1. На основі здійснення історичних вказівок тон. Сталіна, бо

ротьби з рештками петлюрівських та інших куркульських еле
ментів, розгортання цілого комплексу організаційних та агротех
нічних заходів, забезпечити дальше політичне й організаційно- 
господарське зміцнення колгоспів, передусім у вирішальних та 
відсталих районах, дальше зростання врожайності зернових та 
особливо технічних культур (цукровий буряк) і збільшення нз 
цій основі прибутковості колгоспів.

Докладно розробити проблему Полісся і практичними захода
ми забезпечити швидкий господарський розвиток цього відста
лого у минулому району.

Якнайефективніше використати зиму 1933-1931 р. для під
готування до весняної сівби. В процесі підготування забезпечити 
кращий добір, підготовку та перепідготовку керівників колгос
пів, бригадирів, масових кваліфікованих с.-г. кадрів, поліпшити 
еередколгоспне планування, розгорнути агротехнічне навчання в 
масах колгоспників, живим оперативним керуванням забезпечити 
здійснення в кожному колгоспі широкої програми агротехнічних 
заходів.

З весни 1934 р. перейти на правильні сівозміни в усіх колгос
пах, провівши відповідні землевпорядні роботи, забезпечити пра
вильне чергування культур надалі і ефективне використання 
добрив/

Добитися різкого збільшення рівня використання технічного 
озброєння сільського господарства, передусім тракторного та 
автоматичного парку, забезпечивши високоякісний капітальний 
його ремонт, вчасний поточний ремонт під час роботи, якісний 
добір і реіельну підготовку та перепідготовку кадрів і закріплен
ня їх на роботі, добір надійного складу керівників тракторних 
бригад.

НКЗС УСРР забезпечити відпуск 1934 р. для МТС області 
найменш 2.500 тракторів та 525 вантажних машин.

Повсякденним натлядом, керуванням і практичною допомо
гою, особливо під час напружених с.-г. робіт, забезпечити ве-



дущу роль радгоспів, зокрема бурякових, у проведенні чергових 
с.-г. виробничих кампаній.

Впорядкувати фінансове господарство МТС І добитись 
справжнього госпрозрахунку в їхній роботі.

2. Добитися перелому у відновленні кінського поголів'я, нала
годивши оперативний провід організацією його догляду та вико
ристання і закупівлю коней колгоспами; організувати по всіх 
колгоспах вирощування волів та бичків.

3. (Рішуче взятися до розвитку тваринництва. Забезпечити по
голів'я кормами до нового врожаю, негайно мобілізувати потріб
ні ресурси, зокрема відходи цукровиробництва. ‘Налагодити зо
отехнічне обслуговування колгоспів. Добитися високої ефектив
ності парувальної кампанії 1934 р.

Допомогти колгоспам, що не мають товарних ферм, в прид
банні худоби або молодняку, для утворення товарних ферм.

Впорядкувати інкубаторно-брудерне господарство, повністю 
освоїти його потужність.

Забезпечити цілковите виконання завдань по ліквідації безко
рисності колгосшійцьких дво-рів, організувати практичну допо
могу колгоспникам та трудящим одноосібникам в розвитку сви
нарства, птахівництва.

Максимально використати сприятливі умови Київщини для 
подальшого поширення й розвитку рибного господарства.

4. На основі поліпшення керування підприємствами з боку 
органів промисловості, викорінення середзаводських хиб, ліквіда
ції плинності робочої сили і поліпшення підготовки кваліфікова
них кадрів, Забезпечити щоь«йскорше освоєння техніки виробни
цтва та всієї потужності підприємств, своєчасне виконання пром- 
фінпланів.

Всіляко розвиваючи місцеву легку промисловість, облвикон
ком повинен особливу увагу приділити виробництву речей широ
кого вжитку—його дальшому поширенню, більшому пристосу
ванню асортименту до попиту робітників і колгоспників, поліп
шенню якості, здешевленню.

Допомогти системі промислової кооперації зліквідувати недо
ліки, переключити виробництво переважно на місцеву сировину 
з широким розгортанням самозаготівель. Добитися кращої орга
нізації виробництва та збуту, зниження собівартості та відпуск
них цін і максимального поліпшення якості продукції. Забезпе
чити вчасне й повне виконання закладами держпромисловості 
планів відпуску промкооперації сировини та матеріалів.

Запропонувати Вукопромраді негайно вжити рішучих заходів 
з свого боку до ліквідації недоліків у роботі промкооперації 
Київщини.



5. Забезпечити виконання програми видобутку бурого вугіл
ля та торфу і освоєння заверстаних у плані 1934 р. капіталовкла
день, прискорити перехід промислових та комунальних підпри
ємств області на ці види місцевого палива.

Визнаючи/ що поклади бурого вугілля Київщини вкрай недо* 
сить використовуються для потреб народного господарства, до
ручити Держпланові УСРР прискорити розробку й практичну 
реалізацію цієї проблеми і вже 1934 р. набагато збільшити про
граму видобутку 'до родовищах бурого вугілля області.

6. Вжити рішучих заходів до впорядкування електростанцій 
м.  Києва—ЦЕС та КРЕС. Встановити суворий режим ощадного 
витрачання електроенергії. Практичною допомогою й наглядом 
за ходом робіт на 2-ій черзі КРЕС ї на ТЕЦ Південно-Західної 
залізниці забезпечити вчасний пуск їх, як -і і’**ішх об’єктів елек- 
тробудшництв-а, в експлуатацію.

Поставити пере,# РНК СРОР питання про асигнування 1934 р. 
на роботи другої черги КРЕС 20 мли. крб;, ТЕЦ ПЗЗ—9 млн. крб. 
з тим, щоб ці об’єкти пустити в експлуатацію до початку осін
ньо-зимового максимуму 1934 р.

7. Асигнувати з державного бюджету УСРР, як капіталовкла
дення в комунальне господарство Київської області, 24 млн. крб. 
Зобов'язати облвиконком спрямувати ці кошти на реконструкцію 
й поширення водогону, каналізації, трамвая, на брукування ву
лиць та гідротехнічні роботи, будування лазень та пралень тощо

Забезпечити збереження та капітальний ремонт житлового 
фонду,, передусім м. Києва. Забезпечити виконання виробничих 
програм комунальних підприємств; лоліпшити фінансовий стан 
комунального господарства, укріпити систему госпрозрахунку. 
Зміцнити керівництво обласного та Київського міського ві-дділу 
комунального господарства. Прискорити реконструкцію трамвай
ного заводу їм. Домбаля й забезпечити регулярне постачання 
йому сировини. Оздоровити житлову кооперацію і усунути при
пущені численні ви іадки ущімлення її прав.

Доручити НККГ відрядити до Києва -групу -оперативних пра
цівників для практичної допомоги облвиконкомові в заходах по
ліпшення стану комунального господарства.

8. Розгорнути реконструкцію державних шляхів на дільницях 
найбільшої вантаже напруженості й перетворення низової сітки, 
передусім у вирішальних районах, на шляхи вдосконаленіших 
технічних типів, пристосованих до автотранспорту, використавши 
цілком досвід Горківського краю. Зліквідувати знеосібку в заві
дуванні шляхами, організувати повсякденний нагляд за їхнім 
станом і вчасне проведення поточного ремонту.



9. Прискорити телефонізацію всіх МТС області та сільських 
рад; поліпшити якість телефонного зв'язку з районами, поши
рити радіозв'язок, зокрема двобічний.

10. На основі дальшого розвитку сільського господарства 
приміської смуги й підпорядкування його вимогам харчового 
постачання робітництву, поширення допомічної с. г. бази проми
словості, широкої організації децентралізованих заготівель, за
безпечити поліпшення постачання робітничим масам.

Прискорюючи товарооборот, притягаючи до нього нові товар
ні ресурси, поліпшуючи асортимент товарів, домогтися широкого 
розгортання радянської торгівлі.

Посилити провід роботою -споживчої «кооперації, зміцнити її 
низову лайку, організувати керування сільрад роботою сільПО.

11. Диференційованим проводом, контролем над ходом вико
нання планів, оперативною допомогою відсталим .районам, зміц
ненням апарату держзаготівникі-в та споживхооперації, забезпе
чити повне -й регулярне виконання планів заготівель.

12. Укріпити фінансову дисципліну, забезпечити твердість об
ласного бюджету.,Оздоровити сільський бюджет, що його в ряді 
районів звели до стану звичайного кошторису.

13. Укріпити провід органів народної осзіти, укомплектувати 
їх перевіреними кадрами, спроможними виправити націоналістич
ні перекручення на культурній діляніг, забезпечити комуністичне 
виховання підростаючого покоління та мас трудящих і дальший 
розвиток соціалістичної культури.

Поліпшити провід школою, піднести якість навчання—приско
рити темпи озброєння школи засобами політехнізації та наоч
ними приладдями. Відповідними матеріальними засобами забез
печити безперебійне навчання в школі.

Широко розгорнути на засадах самодіяльності культурне об
слуговування мас робітників та колгоспників, зокрема будування 
нових колгоспних кінотеатрів. Організувати райбудинки колек
тивіста по тих районах, де їх немає, поширити сітку червоних 
кутків, бібліотек, радіоустав.

Збільшити увагу та повсякденне піклування за розташовані в 
Києві наукові й мистецькі заклади республіканського значення 
(8УАН, музейне містечко, театр ім. Франка, державний польський 
театр й інш.), створюючи щонайсприятливіші умови для підне
сення їх ролі в соціалістичному будівництві. Закінчити 1934 р. 
будування державного єврейського театру; асигнувати на цю по
гребу з державного бюджету 300 тис. крб.

Поширюючи сітку лікарень та амбулаторій, передусім на селі, 
особливу увагу 'приділити поліпшенню якості медично-санітарно



го обслуговування робітників та колгоспників, наближення його 
до виробництва (завод, радгосп, МТС, колгосп), поліпшенню ма
теріального стану лікувальних установ. Облвиконком повинен 
рішуче -збільшити профілактичні та протиепідемічні заходи, за
безпечити швидке санітарне оздоровлення будинків, закладів 
громадського харчування, їдалень, поширити сітку лазень, сан
пропускників, дезинсекторіз, посилити санітарний нагляд.

14. Збільшуючи роль сільських р а д ©  організаційно-господар
ському зміцненні колгоспів і в організації виконання зобов'язано 
перед державою, особливої ваги надати зміцненню провідної вер
хівки сільрад, організації підготовки радянських кадріз, пожвав
ленню роботи секцій та депутатських груп, більшому залученню 
до участі © роботі сільрад колгоспного активу, широких мйс  кол
госпників та колгоспниць і трудящих одноосібників та одноосіб
ник. Ближчого часу закінчити перевірку складу сільрад та їх 
довибори -по всіх районах області.

Оперативним проводом забезпечити ефективне завершення 
проведення Всесоюзного конкурсу на кращу по роботі сільраду 
в області. Організувати поширення досвіду кращих рад та райо
нів, -підтягуючи в такий -спосіб відсталі й далі підносячи ' якість 
роботи ©сього радянського апарату області.

Зміцнюючи райвиконкоми, особливої ваги надати впроваджен
ню в їх роботу засад оперативності. Пильно'дібрати склад заві
дувачів відділів РВК -І закріпити їх на роботі. Поліпшити якість 
живого керування РВК сільрадами. Протягом місяця вкомплек- 
гувати всі РВК секретарями.

15. Поліпшити провід РВК та сільських рад одноосібним сек
тором, п-іднести їхню роль у залученні—на основі повсякденної 
масової політичної роботи, показу величезних переваг колгосп
ного господарювання—трудящих одноосібників до колгоспів.

16. Рішуче покласти край порушенням принципів радянської 
демократії, налагодити періодичну звітність РВК і рад перед ви
борцями, забезпечити вчасне реагування на кожний випадок по
рушення революційної законності та підміни масо-вої роботи го
лий адмініструванням.

Поставити перед правліннями колгоспів, радами, РВК та всіма 
радянськими установами, -як особливо важливе політичне завдай
ся—збільшити увагу до повсякденних потреб робітника, колгосп
ника та трудящого одноосібника.

17. Всіляко розвивати українську радянську культуру, забез
печити дальший'розвиток соціалістичної культури національних 
меншостей. Грунтовно перебудувати керування національними 
районами та радами, підсилити їх витриманими кадрами радян-



ських та культурних працівників. Добитися цілковитого додер
жання в усій роботі серед нацменшостей закону про рівноправ
ність мов. Забезпечити навчання дітей нацменшостей їхньою рід- 
*:ою мовою.

18. Поліпшити поставу планової роботи в області зверху й 
донизу. Зміцнити планові осередки в обласних установах, зажа
давши від них зразкової організації поточного оперативного пла
нування. Зміцнити облплан та райплани, ширше розгорнути 
проробку щонайважливіших проблем народного господарства 
області, передусім, -зв’язаних з використанням місцевих ресурсів.

Систематична перевірка виконання повинна стати органічним 
елементом усієї роботи облвиконкому.

IV.
Зобов’язати наркомати УСРР протягом дЬох декад опрацю

вати на підставі, матеріалі® доповіді та обслідування додаткові 
заходи, що їх треба ©жити дЯя  посилення роботи в області, й 
подати на розгляд Раднаркому.

Цю постанову опублікувати в пресі.
Харків, 20 грудня 1933 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. 
Голова РНК УСРР В. Чубар. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ XII СКЛИКАННЯ.

13. Про обрання до складу Президії ВУЦВК т. Балицького В. А.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет XII скликан

ня п о с т а н о в и в :
обрати то®. Балицького, Всеволода Аполоновича на члена 

Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. 
Харків, 25 грудня 1933 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. 
Гскрсіар ВУЦВК 10 Войцехівський.



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

14. Про настановлення т. Кацнельсона 3. Б. на другого 
заступника Голови ДПУ УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
п о с т а н о в и л а :

настановити тов. Кацнельсона 3. Б. на другого заступника 
Голови ДПУ УСРР.

Харків, 13 січня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівськип. 
Оголошено \в «Вістях ВУЦВК» з 14 січня 1934 р., № 12.

15. Про увільнення тов. Леплевського І. М. від обов'язків 
заступника Голови ДПУ УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
п о с т а н о в и л а :  .

В зв'язку з виїздом тов. Леплевського І. ДО. за 'межі України, 
увільнити його від обов'язків заступника Голови ДПУ УСРР. 

Харків, 13 січня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехївськнй 
Оголошено *в «Вістях ВУЦВК» з 14 січня 1934 р., Л1® 12.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.
16. Про проведення парувальної кампанії великої рогатої 

худоби, свиней та овець у 1934 році.
Зважаючи на недостатнє керування з боку земельних і радян

ських органів парувальною кампанією в 1933 році та наявність 
великої кількості ялової худоби,—(Рада народних комісарів п о- 
с т а н о в л я е : )  ,

І. Затвердити на 1934 рік план парування маток великої рота
тої худоби в кількості 2.510 тис. корів і телиць, свиней—664 тне. 
свиноматок, овець—974 тис. вівцематок, з таким розподілом по 
областях і секторах (в тис. гол.).



8) по великій рогатій худобі

0 б х а с т і МТФ
Усусп.
стадо

колгосп.

Стадо
колгосп
ників

Стадо 
одноосіб
них гос
подарств.

Р а з о м

Київська........................... 89,0 16,5 292,0 132.0 529,5
Чернігівська . . . . 26.0 12,5 170,0 116,0 324,5
Вінницька • « ................. 380 12,5 259.0 133,0 442,5
Харківська...................... 58,0 30,0 242.0 65,0 395.0
Дніпропетровська......... 87,0 26,0 170,0 27,0 310,0
Одеська . . . .  •  •  • *«52,0 26,0 137,5 24,0 239.5
Доненька . . . . . . . 9 50.0 19,0 98,5 61,0 228.5
АМСРР............................. 6,0 1,5 22,0 11,0 40,5

По УСРР. . • 4С6.0 144,0 1391,0 569,0 2.510,0

б) по стаду свиней

О б л а с т і С Т Ф
Усусп.
стадо

колгосп.

Стадо
колгосп
ників

С тадо 
одноосіб
них гос
подарств.

Р а з о м

Київська . . . . . . . . . 47.0 25,0 48.5 22,6 143,1
Чернігівська ... . . 25.0 Ю.о 48,7 18,1 101,8
Вінницька . . . . . 5 (  , 0 10,2 46,0 18,2 124.4
Харківська...................... 50.0 22,6 18,8 3,3 94,7
Дніпропетровська . . 47,0 14,4 15,2 1.4 78,0
Одеська . ........................ 33.0 16.5 12,2 2,5 64,2

30.0 8,3 3.5 2.4 44,2
АМСРР................... • . . 6,0 1.0 4.3 23 13,6

По УСРР . . 288,0 108,0 197,2 70,8 664,0

в) по стаду овець

О б л а с т і В Т Ф
Усусп.
стадо

колгосп.

Стадо
колгосп
ників.

Стадо в 
одн осіб
них гос

подарств.
Р а з о м

Київська....................... 41,3 15,9 40,3 25,4 122,9
Мери гівська . . . . 33.0 17,0 62,5 56,2 168,7
Вінницька........................ 24,1 8,4 50,4 368 119,/
Харківська . . . . . . . . 50,0 40,6 44,7 16,6 151,9
Дніпропетровська . . . . • 106.3 19,2 .5,2 1,5 132,2
Одеська........................... 84.2 8,8 6,2 1,5 200,7
Д< недька ....................... 107,1 16,6 3,1 2,4 129.2
АМСРР . . . .  . . . . 34.0 2.1 7,2 5,4 48,7

По УСРР . . 480,0 128,6 219,6 М53 974,0



2. В 1934 році довести в колгоспах наявність продуцентів 
на парувальних пунктах і колгоспів для обслуговування продук
тивного тваринництва колгоспів, худоби індивідуального кори
стування колгоспників та одноосібних господарств по областях 
до такої кількості (в тис. голів);

О б л а с т і г Бугаїв Кнурів Баранів

Київська . • . . ............................ 13,8 9,2 4,1
Чернігівська . ..................................... ї,8 6.1 5,6
Вінницька ... ....................................... 10.3 8.0 4,0
Харківська .......................................... 10,4 7,8 5Д
Дніпропетровська.............................. • 8,8 5,4 4,4
Одеська . . . . . . . . 6 . 6 4 , 7 3 , 3
Донецька.................................... 6,6 3,7 4.3
АМСРР............................................... 0.9 1.0 16

.По УССР................ 65,2 ' 45,9 32,-1

Зазначену кількість продуцентів відібрати & числа наявних 
продуцентів у колгоспах, з числа кращого молодняку—приплоду 
1933 року та за рахунок закупівлі на стороні.

3. НКЗСправ і Сільгоспбанкові надати колгоспам відповідну 
Кредитну допомогу, забезпечивши мобілізацію власних коштів 
колгоспників на закупівлю продуцентів у 1934 році.

4. Запропонувати облвиконкомам, райвиконкомам а МТС до
вести план парувальної кампанії по продуктивному тваринни
цтву, а також завдання по утворенню фонду продуцентів до 
районіш не пізніш 20 січня1934 року, до колгоспів і сільрад не 
пізніш 25 січня 1934 р. До 5 лютого 1934 р. провести підготовні 
заходи в сільрадах та колгоспах, які забезпечували б виконання 
цього плану.

5. Парування великої ротатої худоби провадити в міру отелу 
корів І підростання телиць, щодо свиней—строк весняної пару
вальної кампанії встановити до 1 червня 1934 р., осінньо-зимо
вої—з 15 жовтня—по АМСРР, Дніпропетровській, Одеській та 
південній частині Донецької області й по інших областях—з 1 
листопада 1934 р.; щодо овець—з 15 жовтня—по Київській, Чер" 
нігівській, Вінницькій, Харківській та північній частині Донецької 
області і з 1 листопада в Інших областях та районах УСРР.

Зазначені строки парування е орієнтовними й стосуються ли
ше свинарських і вівчарських колгоспних ферм та усуспільненої 
череди колгоспів.

6. Зобов’язати Наркомземсправ, облвиконкоми, райвиконкоми 
й МТС протягом січия-лютого провести суцільний обліік і -па-



спорти’заиію наявних продуцентів з кращого молодняку, виділе
ного на вирощування для поповнення фонду продуцентів товар
них ферм, усуспільненогр стада та для комплектування паруваль
них пунктів.

7. Зобов'язати -Наркомземсправ і земельні органи провести на 
місцях прикріплення складу -маток до продуцентів і парувальних 
пунктів не пізніш 1 березня 1934 р.

8. В межах установлених Наркомземсправ річних норм утво
рення кормових фондів у кожному колгоспові виділити потрібну 
кількість концкормів, а також кращих*соковитих кормів і сіна 
для продуцентів на час весняної парувальної кампанії.

9. Покласти на зав. КТФ і бригадирів тваринницьких бригад 
відповідальність за вчасне 100% покриття маточного складу про
дуктивного тваринництва.

10. Щоб стимулювати виконання планів парування маток, за
лишити в силі додаткове нарахування трудоднів робітникам тва
ринницьких бригад, що проїздилось у 1933 р.:

а) за кожну спаровану корову й телицю—ло одному трудо
дню доярці-скотарці і 0,5 трудодня скотареві, що ходить коло 
биків;

б) за кожну спаровану свиноматку — по одному трудодню 
бригаді;

в) за спаровану вівцематку—по 0,1 трудодня бригаді.
Водночас з цим за кожну ялову матку встановити списання

трудоднів у потроєному розмірі проти нарахувань за спарування.
Харків, 7 січня 1934 р.

Голова РНК УСРР. В. Чубар.
Заст. КерІвкичого справ РНК УСРР Я. Бесараб.

Оголошено в «ІЗІстях ВУЦВК» з 10-1 1934 р. Лз 9. 17

17. Про порайонні норми поставки молока державі 1934 р.
Затвердити порайонні норми обов'язкової поставки молока 

державі (норми додається).
ОСК та РВК оголосити ці норми в обласних та районних га

зетах.
Зобов'язати ОВК та РВК забезпечити вручення зобов'язань 

по модокоподатку до 5 січня 1934 року.
Харків, 26 грудня 1933 р.

Голова РНК УСРР В. Чубар.
Керівничий справ РНК УСРР Л. Ахматов.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК» з 28 -грудня 1933 року Л« 294.



Додаток до постанови РИК УСРР 
від 26 грудня 1933 р.

Порайонні норми обов'язкової поставки молока державі 1534 року
(Літрів кіл 1 корови на рік4).

ОБЛАСТІ Й РАЙОНИ

Кнї.ська область

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.31.
32.
33.
34.

Андрушівський 
Бабанський • . 
Базарськнй 
Баранівськнй . 
Бзрншпольський 
Барашвськи# . 
Баришівський 
Б. ЦеркІвськнЙ 
Богуславський 
Бородянськкй.. 
Бруси іівський 
Будський . . . 
Васильківський 
н. Дубечнянський. 
Володарський (Б 
Володарський 
1 ельм'язівський 
ГородишинськнЙ 
Городницький . 
Дилерський . . 
Бмельчинський 
Жашківський . 
Житомирська МР 
Златоггольський 
Звенигородський 
ЗолотоноськиЙ . 
Іваиківський . . 
Кагарлицький . . 
Каменський . . . 
Канівський . . 
Коростншівськкй 
Ксростснський . 
Корсунський . . 
Київська МР • .

Ц)
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60 90 145 385
60 90 145 ЗЬ5
70 105 175 460
70 100 175 460
80 315 200 500
70 105 175 460
70 105 175 480
65 95 160 420
65 95 * 160 420
80 110 і 00 500
70 105 175 460-
65 95 360 42)
70 110 175 5-0
60 80 130 345
60 90 145 385
70 105 175 460
70 105 175 460
65 95 160 4'0
57 95 350 415
60 ' 90 145 400
70 105 175 460
65 95 160 420
80 115 195 500
65 95 160 т
65 . 95 160 429
70 105 175 460
65 95 16') 420
70 105 175 4ь0
65 95 160 420
65 95 160 420
65 95 160 42)
65 100 170 460
05 95 160 420
80 115 ' 200 500



ОБЛАСТІ Й РАЙОНИ

1

35.
36. 
З/.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64. 
6*. 
66.
67.
68.
70.
71.
7Л
/.ч71
75.
76.

Пнсянський ..........
Луганський . . . .  
М<*кар>иський . „ . .
Малійський............
Млнастиршдеиський . 

"Мархлєа: ький . . . . 
Пародицький .
Новоград-Волинськнй 
ОбухівськиЙ 
Овриіькнй . . 
Олсвський . . 
Орзтівськин 
Переяславський 
Погребищ,іНСЬКИ 
Иоаільнянськгт 
П0Т<68(Ь ий 
Плиськісськки
|1\ЛИНСЬМИ1І . 
Ра/омишльсн нй 
Ржнщвгький .
РСЗВ«І> ІВСЬКІ'.Д
г'акнтяиськни . 
Ружішсокин 
Сквнрськин 
Словищанс ькш. 
СмІ.іянський . 
Сіанишгнськнй 
Тальніьський . 
Тзр.іідакський . 
Текінський 
Троміівськпй .
Уланський „ . 
фастівсі кий . . 
Хабнянськнй .
ХРИСТННІГІСЬК) й
Чірк ськиї . . 
Чорпоб .ївськнн 
Черияхівськил 
Чигиринський
Чорлогц ІЬСЬКІІИ 
ІІІІІОЛЯПСЬИШ . 
Ярунський . .
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65 100 160 420
65 95 160 420
57 95 150 415
60 90 145 385
64 100 170 460
60 90 145 385
60 90 145 385
53 90 140 385
60 90 140 345
60 90 145 385
60 90 145 385
70 105 175 460
70 105 175 460
60 90 145 385
70 100 170 440
65 100 170 4-Ю
65 95 1С0 420
70 105 175 460
65 95 160 420
70 105 . 375 460
65 95 160 420
60 80 125 445
65 95 160 420
65 95 160 420
65 95 160 420
65 95 160* 420
65 95 160 420
•65 100 170 460
70 105 175 460
65 95 160 420-
65 95 160 430
60 90 145 385
65 95 160
65 95 150 420
70 105 175 460
65 95 150 420
60 90 145 385
65 95 Ш) 420
57 95 І 150 415

я»
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Донецька область •

1. Артемівська МР . . 1С0 130 230 500
2. Амвросіївська МР . . . • 100 130 230 500
3. Білолчцький . . . . 70 80 165 390
4. Біловодський . . . . 70 80 165 390
5. Волвовадський 90 115 200 470
6. Бо: ошиловський,  * 100 135 230 5СО

В. Янисольський 95 130 230 500
8. Грншимський і 100 135 230 500
9. В. Іеплянський . 65 80 150 390

10. Горлівська МР . . . 100 135 230 525
11. Костянтін. „ • . . » К0 135 230 525
12. Краматорів. ,. ... 100 135 230 500
13. Краснолчцький • . . 1С0 135 230 50а
14. Луганська МР •  . . . . 100 135 230 500
15. КадІІнська .  •  •  .  ■. . 100 135 230 500
16. Лисичонськнб ш 95 120 270 485
17. Лиманський . . . . • 70 85 165 400
18. Маріупольська МР . ' 100 135 230 525
19. Макіївські МР .  .  . 1С0 135 230 525
20. Мірківський .  .  . . 65 80 150 4С0
21. М ловський ........... V 65 80 150 4С0
22. МарТнський . . . . . 1С0 130 230 500
23 Н. Псковський •  .  . 65 80 150 ЗО
24. Н. Айдлрський •  •  • 65 80 150 390
25, ОлександрівськиЙ .  . 95 120 220 465
26. Ровснецький . . . . 9 5 1 2 0 2 2 0 4 ^ 5
27. Іиківіька МР . . • . 100 135 230 5С0
23. Рубіжянгький . . . . 70 85 165 4.0
29. Сорокннський . . . . 100 135 230 500
ЗО. Сталінська МР » . . 100 135 230 525
ЗІ) Слов'янський . . . . 1 0 0 1 3 5 2 3 0 5 0 0
32. Сватівський . • . 70 85 150 400
33. Старобільськйй . . 70 85 150 390
34. Ст. і'ерменчиїїький . 95 120 715 485
35. Ст. Карансьний . . . 95 120 215 470
лб. Ст. Микольський . . 9 , 95 120 215 485
л7. Ст. Бишівський . • . 100 135 230 500
38. Троїцький ... . . 70 85 1<>5 390
39. Чистнківський • . . ІСО 135 230 500



ОБЛАСТІ Й РАЙОНИ

1 * 1 2 3 4 * 6 7 8 9 10 11 12 13 14 * 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 * 29 30 31 32 * * * 36 37 38 39 40

Одеська область
1. Анаголівськнн . . .
2. Андрйво-ІванівськиЙ
3. Аню» ово-КодиниІвськ.
4. АрбузннськиЙ ...
5 Баштонськті..............
6. Березівський • ...
7. Ьериславський . . . .
8. Благо(вськ> Й..........
9. Бобрннеиькпй ...

10. Братський.................
11. В. Висківськнй . . . .
12. В. Олександрівський .
13. В. Ольшансьниіі . . .
14. ознесенський . .
їй. Врадівсььяй..............
16. ГоловамІьСькиЙ .
17. Голопристанський . . .
18. Гросулівський . . .
19. Грушківський . . . .
20. Добровгличківський . .
21. Доминівський...........
22. Жовтневий................
23. Зельцеький...............
24. Знам'ялський . ...
25. Ьалініндорфський . . .
26. К. Лібкнехтовський
27. Кахівськнй ................
23. КомппніївськнЙ .
29. Криво-Озерський .
30. ЛюМшІвськиЙ . ...
31. Н. Архангельський . .
32. М. Бугський . ...
іі. Н. Миргородський . . .
31. Н. Одеський . . . . .
35 Н. 5 кр&їпськнЙ • . .
36. Очаківський . ...
37. ПершотравенськнЙ
38. Рівиянський . . . .
3 9 .  Ро з д і л ь н я н с ь к и й  . . . .
40. СавранськнЙ . . .
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120 160 245 555
105 150 215 520
120 160 245 555
105 140 215 520
120 160 243 555
120 160 245 555
105 150 215 520
105 140 215 520
по 160 245 555
120 160 245 555
90 130 200 500

105 140 2і5 520
90 125 195 500

120 160 245 555
90 125 200 500

105 140 215. 520
105 140 215 520
120 160 245 555
105 140 215 520
90 125 200 500

100 130 200 5С0
105 140 215 520
105 140 215 520
90 130 200 500

105 140 215 520
120 160 245 555
105 140 2і5 520
105 140 215 520

. 90 130 195 500
90 130 195, 500
90 130 195 500

120 150 245 555
90 125 195 500

120 160 245 555
100 130 195 5О0
110 160 245 555
105 140 2Н 520
100 130 195 500120 160 245 55590 щ 195 5С0
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1 . 2 3 л 5.---  ^ • • ♦
4І. Скадівський . . . . 1 0 5 1 4 0 2 1 5 5 2 0
42. Спігурівськьй . . . . . 105 140 215 520
43. Спартаківський . . • • • 110 150 555
44. Троїцький . . . . •  * 1 0 5 1 4 0 2 1 5 5 2 0
45. Устимшський • * . • » * 100 130 193 5С0
46. ФрунзівськнЙ . . . . . . 105 140 215 520
47. Хмільовський , « 120 150 245 555
48. Хорлівський . . • ■ • 105 140 215 520
49. ІІебриківський . . і. . 105 140 215 520
50. Цюрюпинський . 105 140 215 520
51. Одеська МР . . 9 • 120 160 245 555
52. 3 новівська МР . 105 140 215 520
53. Миколаївська МР . . * * 120 160 245 555
54 Херсонська МР . . * • - * 120 160 245 555

Чернігівська обла сть
1. Бахмацький . . . . •  в • 8 5 . 1 1 0 1 8 0 4 5 0
2. Березнянський . . • . , 70 90 160 410
3. Бобровицький • . . « . . 85 ПО 180 450
*4. Борзнямський • . .♦ « . . 70 90 160 420
5. Бурннський « . . . 7 0 1 С 0 ІГ/0 420
6. Варвинськнй . . • • 83 105 1*0 430
7. В. Бубнівський (Талалаївськш'і) 83 ПО 18» 450
8. Глухівський . . . 70 90 І60 430
9. Городнянський . • • \ 60 75 145 лГО

10. Дмитрівський . . . . . 83 105 180 450
11. Добрянський . . . • • 50 73 140 375
12. Іваницький • * • 85 ПО 180 450
13. Ічнянський • • . 85 ПО 180 450
14 Козелеиький • . - • • 70 90 163 420
15. Конотопський » . 83 ПО 180 450
Н». Коропський • . • 70 90 160 • 4 3 0
• 7. Корюківський . . • . . 60 72 140 4ИГ
Го. Кролевецькнй . . . 70 90 160 . 4 2 0
19. м. Дівииький . . . 85 по 180 430
20. Менський . . • • • * 70 90 160 420
21. Н дригайлівський . . . 70 90 160 420
22. Ніжинський . . . » 8 3 1 0 5 1 8 0 4 3 0
23. Н. (. іверськиЙ . . # л 60 75 145 420
24. Носівський . І • . 9 І 65 ПО 180 450
25. Олишівський 70 90 160 430
26. Остерський . . « • 60 75 145 410
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27. Понорницький . . . . 6 0 7 5 1 4 0 4 0 0
28. Прилуцький . л 9 85 110 180 450
29. Путивльський . в • » 70 90 160 440
ЗО. Ріпкииськиц . . • . . 60 75 145 4С0
81. Роменський . . . . • . 85 110 180 450
32. Семенівськнй.............. • 57 75 140 380
33. С. Будський................. • 60 75 145 400
34. Сновськин • 60 75 145 410
33. Чернігівська МР . « • 60 75 143 420
36. Шостенськиї!............... 60 75 145 420

Дніпропетровська область
1. Апостолівський • . • • 105 145 215 ‘ 510
2. Бердянський............... 105 143 215 510
3. Б'»жедарівський . * 115 145 230 535
4. Вен. Токмзпький . . • 115 155 230 535
5. Всл. БілозерськлЙ . 115 150 230 535
6. Василіеський . ... . 130 170 240 560
7, Васильківський . . ф ф 105 145 215 510
8. В Дніпровський • , , 120 170 245 540
9. ВисокопольськмЙ . . . . 1 2 5 1 7 0 2 4 1 5 6 0

10. Генічесікий 130 170 740 560
ІІ. Дніпропетровська МР • • . . 125 175 245 540
12. Долииський . ... Ф « $ 105 145 215 510
13. Кам’янський Н,Д . 105 145 215 510
14. Запорізька МР * . . 125 170 245 540
35. Кам‘янська МР ф 125 170 215 540
16. Ко ізровськиЙ . . . . . 105 140 215 510
17. Криворізька МР 125 175 245 540
18. В. Лепетихський . 105 145 215 510
19. Лихівський . . . * • 105 140 215 510
20. Люксембурзький . '120 170 240 560
21. Млгдалинікськсм • . , . , і 05 145 215 510
22. Межіьськнй.................. 1С5 145 215 510
23. Мелітопольський . . * ф 130 180 250 560
24. Михайлівський . . * 130 170 245 560
25. Молочанський ... • 1 0 170 -240 555
26. Н. СирогозЬкий . . 125 175 245 530
27. Нікопольський . . 125 175 245 530
28. Н. Василівський . . 9 125 180 250 555
29. Н. ЗлатопольськиІі . . . . . 1 100 145 215 і 510
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ЗО. Н. Миколаївський . •
і

115 155 230 535
ЗІ. Н. Московський . . . . • 1 2 0 1 7 5 2 4 5 5 3 0С2. Н. Празький . . . • 105 145 215 50033. Н. Троїцький.............. - 0 130 180 250 555
34. Оріхівськнй ... • 115 155 230 53535. Олександрійський . . . • 115 155 230 520
16. Павлоградський'. . . • 105 145 215 510
37. Петриківсь ий . . • 105 145 215 510
38. Покровський . . .* ' • 115 155 230 535
39. (ТятихатськиЙ • 115 155 230 535
40. Синельниківський . * 125 175 • 245 535
пі. СофіІВСЬКИЙ . V • 115 155 230 535
42. Солонявськнй . . ф 125 175 245 530
43. Сталінлорфський . . . • 115 155 230 530
44. Томаківсьчнй . . . • 105 145 215 510
45. Ііаре-Костянтинівський 105 145 215 510
46. Цзричангький . . . т • * • 105 . 145 215 500
47. Чуоарівський............ Ф 115 155 230 535
48. Якимівський.............. • • 130 180 250 555

Вінницька область
1. Антовівськнй . . • «в • 70 1СЗ 170 464
2. Барський ... • а 63 93 155 418
3. Бершадський % • 63 93 155 418
4. Бердичівська МР . . . а • 66 100 165 440
5. Бра.лавсьнкй . • » • 62 '93 155 418
6. Волочиський............. • * 66 1С0 162 440
7. Вороновииький . . . • • 63 92 155 418
8. Вінницька МР . . . 70 103 170 462
9. Гайсинськнй ............. ф а 63 92 153 418

'0. Город'Цькнй . ф 66 96 165 430
ІІ. Грииівський . . • • 70 103 170 464
ІЗ. Деражййнський • 6-5 93 155 418
13. Джудиисьмій . . . » 4 6 3 9 3 1 5 5 4 1 8
14. Дзержннський . . . . 6 6 1 0 0 1 7 0 4 4 0
15. Дунаївець.цй ... . . . , 63 96 162 430
16. Жмеринський........... 63 93 155 418
17. З.-славський............. 66 1‘Ю 162 430
18. Затонський............... ♦ • 70 102 170 464
19. Мьїнецькнй............... 9 * 63 93 155 418
20. КаЛИИІВСЬКНЙ .  . . . • ? 63 92 154 418
21. Кам'яисцький............ 63 93 155 418
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$2. Козятинський . .*. .
23. Копайгородськин .............
24. К р и ж о ш л ь с ь к н й . . .
25. Лиіювецьиий . . ...
26. Лііинськнн . . -.................
27. Любарсь*ий..............
28. ЛятичівсЬ'ШІ . . -
29. Ляхівський ..... ...................
30. М ахновський....................
31. Меджнбізький . • . . . .
32. Мнхалпольський...............
33. Могилівський . . ...
34. Мур. Курило^ець .н і . .
35. Немировіький . . . .
ЗО. Н. >шииький . . . .  . . .
37. Орининський.....................
38. Піщжський.......................
39. Полоиськнй.................
40. Проск\ровськнй.
41. Слаоутський . . ...
42. Скот ицькнй ... і .
43. СтапіслйВчмцьхиЙ . . . •
44. СолобковецькиЙ . .
45. Ст. Костяніин'вськиа .
46. Ст. Ушицький
47. Сигковеаький . ...
48. Те^фіпольськнй .
49. Теїьіицький.........................
50 Тіівр.вськнй........................
51. Томашпо.’ьський .
52. Тростяиеиьхий...................
53. Тульчинський . . .
54. Уланівськнй .
55. Хм»льнииЬ'НЙ . . .
56. ЧимнровеиьчиА . , . . . .
57. Чернн еиьккЙ ...
с8. Чнчельнииькнй і . . . .  . 
5 А Чуднівськнй • •
60. ІІІаргородський . . . .
6:. Шелетівсь.«нй . . . . . .
62. Шпи.івський ...
(.3. СатанівськнЙ (Юршіоі.ькаГ:). .

2 3 1„і"...'». 5

60 1С0 162 440
63 93 155 4.8
63 93 155 418
63 93 .155 418

. 63 93 155 420
63 93 155 420
66 96 162 «зо
Об 96 162 440
66 •'6 162 430
66 96 162 430
70 102 170 464
63 93 155 . 418
63 93 155 418
63 93 155 418
63 95 155 420
63 93 155 418
63 93 155 418
66 100 162 440
63 93 155 418
66 100 162 446
70 102 170 464
63 93 155 418
70 102 170 464
70 103 170 464
63 93 155 413
63 93 155. 418
66 100 162 440
63 93 155 418
63 93 155 418
оЗ 93 155 418
63 93 155 418
63 93 155 418
66 96 162 430
63 ' 93 155 418
63 93 155 418
63 93 155 418
63 93 155 418
66 96 162 440
63 93 155. 418
66 96 162 А*0
63 93 155 418
63 93 155 4;*
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-64. Ямпольсьчий............ 63 93 155 418
-65. Янушподьський . . . . 6 6 9 6 1 6 2 4 3 0
>66. Ярмолинецький . • • . 70 102 155 464

Харківська область
1. Харківська МР . • » 95 130 225 510
2. Кременчуцька МР . . . 95 130 225 510
3. Полтавська МР . . 4 . 95 130 225 510
4. Сумська МР . . . . 95 130 225 510
5. Балакліївськнй к. . . 90 120 210 470
6. Барвінківський . . . . .  . 9 0 1 2 0 2 0 5 4 7 0
7. Білопільський . . . . 9 0 1 2 0 2 1 0 4 7 0
8. Близнюківський . . « о 95 130 225 510
9. Богодухівський . . ф 95 130 225 510

10. Валківський ... 90 120 210 470
11. В. Багачанський . . . і • • , , 85 110 190 445
12. В. Бурлуцький . . . р 90 120 205 470
13. Вовчанськнн ... « * 95 130 225 510
14. В. ПисЗ) івськин ^ . . 90 120 210 470
15 Гадяцьчий ... 90 120 210 470
16. Гл^бинський ............ • 85 ПО 195 445
17. Градизький « . . . _ 8 5 1 1 0 1 9 5 4 4 5
18. Двурічанський . . . . •  •  • 8 5 1 1 0 1 9 5 4 4 5
19. Дикунський............ • • « 90 120 210 470
20. Дрйбівський . ... 95 130 225 510'
21. Зіпьківський............. 85 ПО 195 445
22. Змнбськнй.............. ... 95 130 225 510
23. • олочівський . . 95 130 225 510
24. Ізюг&ький 90 120 210 47п
25. Коз^льщанський . * 90 120 210 470
26. Каолівський • . . . . 95 130 225 510
27. Кищенківський . . • . 85 110 195 445
28. Кобеїянький . . . . 9 0  ' 1 2 0 2 0 5 4 7 0
29. Красноградський . 90 120 205 470
ЗО. Краснокутський . 85 110 190 445
31. Краснопольський . 90 120 210 470
32. Кубинський . . . 90 120 210 470
33. Де едикськнй . . . . «  • 9 5 1 3 0 2 2 5 5 1 0
34 Дипецький . . . . 8 5 П О 1 9 0 4 1 5
35. Липоьо-Долинський . . 90 120 210 470
Зо. Лозівський................. ф 95 • 130 225 510*
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37. Лохвицький . . . . . . . . . '  9 0 1 2 0 2 0 5 4 7 0
38. Лубенський.................................. 90 120 210 470
39. Миргородський .......................... 95 130 225 510
40. Мнропільський........................... 90 120' 210 470
41. Нехворвіцангькиіі...................... 85 110 190 445
42. Н. Воаолззький................. 90 120 210 470
43. Н. Георгіївський......................... 85 110 195 445
44. Н. Санжарськнй....................... . 90 120 210 470
45. Оболонський.............................. 90 120 210 470
46. Олекс Чеський............................ 90 120 210 470
47. Онопріївський ..................... ... . 85 110 190 445
48. Оіі'Шняиськнй ............................ 90 120 210 470
49. Оржжіький................................... 85 110 195 445
50. Охтирський................................. 95 130 225 5і0
51. ПетрІвський ......................... ... . 85 ПО 195 445
52. Печензький .......................... ... . 85 110 195 445
53. Пнрятннгький............................. 90* 120 210 470
54. Решетнлівськнй......................... 90 120 210 470
55. Сахновщанськнй........................ 90 1?0 210 470
56. Семеніоський ... ... ..................... 90 120 210 470
57. Ст. Сашівськнй........................... 85 ПО 195 445
58. Ульянівськнн.............................. 90 120 210 470
59. Хорольський .............................. 95 130 225 510
60. Чорнухівськнй............................ 90 120 2Ю 470
61. Чуі>ївський................................. 95 130 225 510
62. Чутівський ................................... 90 120 210 470
63. Тростмнецькнії..................... 90 120 210 470
64. Ялтинський . . . . ......................... 90 120 205 470

А. М. С. Р. Р.
65, 90 155 390

2. Чсрвоно-Окнянп кий............... • 65 90 155 390
3. Ананікськнй ................................. 60 85 155 38С
4. Ьалтськнй.................... *.............. 60* 85 155 380
5. Грнгорі юльськин ...................... 60 85 150 380
6. К .іМ 'н Н С Ь К И їІ  ......................................................................................... 60 85 155 380
7. Колимський.............. *.................. 60 85 150 380
8. Рибницький ................ ... 60 85 150 380
9. Тираспо ь с > к н ї  ....................... 6 0 8 5 1 5 0 3 8 0

10. Д\бос рський .............................. 45 ‘ 75 145 310
11. Слободзеіїський ........................ 45 75 145 34.С



18. Про проведення кінської парувальної кампанії в 1934 р.
Виключно важливе значення репродукції кінського поголів’я 

й його якісного поліпшення, вимагає правильного і вчасного 
проведення кінської парувальної кампанії.

Рада народних комісарів п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити план кінської парувальної кампанії на 1934 р. а 

кількості 870.400 маток, з розподілом по областях:
1. Київська о б л а с т ь  .  .  . . . . . . .  160400ГОЛ. маток.
2. Чернігівська , . . . . . . . . . . 129.200 •
3. Вії нииька . „ . . . . ^ . • п
4. Харківська „ ................................... . . . .  149.6С0 п »
5. Дніпропет^ов.. .............................. . . . . 94.000 и •»
6. Одесьча' „ . * «. ... . . . . 89.000 и м
7. Донецька „ ...................................... 1»

ІІ н
По УСРР . . . . . . 870.400 гол. маток.

Запропонувати облвиконкомам довести цей план до райо
нїв не пізніш 15 січня; до -колгоспів, радгоспів та одноосібних 
господарств до 25 січня 1934 року. Провести підготовні заходи, 
іцо забезпечували б виконання цього плану, зокрема уважно пе
ревірити організацію штучного заплідни гя.

Зобов'язати НКЗСправ УСРР та облвиконкоми закінчити ор
ганізацію сітки парувальних пунктів і розміщення жеребців по 
пунктах до 25 січня 1934 року.

3. Встановити строк проведення парувальної кампанії з 15 бе
резня до 15 липня й забезпечити покриття не менш, як £0°/о ма
ток до 1 травня. Зобов’язати НКЗОправ встановити календарний 
строк для кожної області окремо.

4. Зобов'язати облвиконкоми, райвиконкоми й директорів 
МТС протягом січня провести перегляд усіх жеребців, що є в 
колгоспах і радгоспах, відібрати потрібну кількість й належної 
якості продуцентів, а також вилучити всіх жеребців, здатних до 
парування, з транспорту, промисловості -й установ на час пару
вальної кампанії.

5. Встановити норму добового годування жеребців-продуцен- 
тів з 1 лютого 1934 року до кінця парувальної кампанії конц- 
хормів—5-8 кгр. І сіна—8 кгр.

6. Заборонити використовувати на яких би то не було робо
тах жеребців-продуцентів. За недодержання цього, винних при
тягати до відповідальності.

7. Зобов'язати Наркомзем і земельні органи на місцях прикрі
пити основний склад маток до пунктів і жеребців не пізніш 10 
лютого 1934 року. .



8. Зобов’язати правління колгоспів, директорів радгоспі» * 
МТС покласти на бригадирів та їздових цілковиту відповідаль
ність за вчасне 100% покриття маточного складу.

НКЗС вберегти на 1934 рік запроваджувані в 1933 році сти
мули для найкращого проведення парувальної кампанії, нараху
вання стайничим та їздовим трудоднів.

9. НКЗС та ОВК організувати конкурси на краще приведення 
кінської парувальної кампанії. Запропонувати Нарксммземшраіз У 
2 декадний сірок опрацювати умови # порядок проведення кон- 
курсу.

Харків, 7 січня 1934 р.
' Голова :РНК УСРР В. Чубар.

Заот. КерІвничого справ РНК УСРР Я. Бесараб.
Оголошено в «Вістях ВУЦВК» з 12 січня 1834 р. № 11.

19. Про розгортання індивідуального робітничого городництва.
На розвиток та виконання постанови РНК СРСР з 25 грудня 

1933 року «Про розгортання індивідуального робітничого город
ництва»,—Рада народних комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :

1. В 1934 році допомогти 500 тис. робітникам в організацій 
індивідуальних городів, насамперед робітникам таких галузей 
промисловості: гірничорудної, металургійної, вугільної, видобут
ку й оброблення кольорових металів, машино-будівельної, елек
тротехнічної, деревообробної, текстильної, хімічної та робітни
кам залізничного й водного транспорту.

Встановити план розгортання індивідуальних робітничих го
родів по областях:

Донецька . . / ............................... . . . .250
Днінропетровсь а . . . . * 85
Харківська . ..........................
Одеська..................................... ... .40
Київська.......................  . . ................. 35
Виш» ц*ка . . . . . . . . ................. 1 0
Чернігівська . .*........................ . . .7
АМО»Р . . . . . . ................. 3

2. НКЗС УСРР, РНК АМСРР, ОВК, РВК та міськрадам до і-И 
приділити поблизу робітничих селищ, і підприємств землю для 
робітничих городів коштом вільних земельних фондів, придат
них для городництва, та земель установ >і організацій, йе втру
шуючи землекористування колгоспів.



. 3. Міськрадам, РВК та ВРП до 1 березня виявити потребу на 
насіння та розсаду; забезпечити заготівлю насіння та-мобілізацію 
внутрішніх ресурсів, щоб повністю задовольнити робітничі інди
відуальні городи, через виділення насіння та розсади ВРП, ЗРК, 
земорг^нами та вчасне розгортання роздрібної торгівлі насінням, 
широко сповістити робітниче населення про пункти цієї торгівлі.

Пропонувати Вукопспілці виділити для індивідуального робіт
ничого городництва насінної картоплі не менш ЗО тис. тонн.

Союзнасінньоводу постачати насіння городніх та баштанни' 
культур і організувати на підприємствах сітку рундуків для про 
дажу городнього насіння.

4. УпНКШляхів забезпечити вчасну подачу вагонів для пере 
возів городнього насіння та картоплі для робітничих індиві
дуальних городів.

5. Зобов’язати УпНКВажпром, кустпромкооперацію та місцеву 
промисловість організувати в цехах ширгтотребу виробництво 
дрібного садовинно-городнього реманенту.

ВУКС’у» Укрз&купторгу та Вукопромраді забезпечити цілкови
те задоволення цим реманентом робітників, що мають індивіду 
альті городи.

6. ОВК встановити постійний контроль над виконанням поста 
«ови РНК СРСР з 25-ХІІ-ЗЗ р. «Про розгортання індивідуального 
робітничого городництва» та цієї постанови.

Харків, 7 січня 1934 р.
Голова РНК УСРР В. Чубар.

Заст. 'Керівничого справ РНК УСРР Я. Бесараб.

П:правка до збірника Законів УСРР 1933 року № 33
стор. 18, рядок 18 Надруковано Мав бути:

знизу
передбачених непередбачених

Видання офіціальне НКЮ >СРР 
Відповідальний редактор Н. Кас’ян

Здано до складу 17-11, підписано до друку 28-11, формат паперу 1/і$ 4-пошто: 
(62x94), вага м. ст. 37 клгр., папер. */$ арк. На паиер. арк. 112.500 знак.

Техредактор М. Мазій
Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво 1 00380*

Голова т 7Ь7 3<ш. 538—23.СОО
НКЛП— УСРр чг УПТ ж Газ.-журн. ф-ка ім. В: Благ.ипжого.



на 1934 рік на 1934 рік
ьдашиливш аижяаяв ста^бш<й^5вдаз2зя

приймається ПЕРЕДПЛАТА
на всі журнали Видавництва ВУЦВК

і „РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО І ПРАВО*'
І І

£
с
£
%

1

НАЗВА ВИДАНЬ Мова
Пері-

однч«
НІСТЬ
на рік

ПЕРШ 

12 міс.

Ш-'ІАТН^

6 МІС.

і ЦІНА 

3 міг.

Крб.коп.Крб.коп.Крб.КОП.

1 Радянська Україна . . Укр. 12 12 — 6 — 3 —

2 Революційне право . . • 12 1Ь — 7 50 3 75
3 Збірник Законів . * . і» 60 15 — — — — —

4 Собранив Закоков , . , Рес. 60 15 — — — — —

5 Бюлетень НКЮ . . • Укр. 36 8 — — — — —

6 Фізкультурник України • 12 4 80 2 40 1 20

Замовлення надсилайте Видавництву ВУЦВК 
„ Р а д я н с ь к е  б у д і в н и ц т в о  і  п р а в о "  
Харків Зі( Спартаківський пров., № 3.

Гроші переказуйте почтою на нашу адресу, або через 
Банк на наш розрахунковий рзххнок у Всеукраїн
ській конторі Держбанку в Харкові № 150080.

.

Видавництво ВУЦВК 
„Радянське будівництво і право'1
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ВИДАВНИЦТВО ВУЦВК

„РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО
І ПРАВО"

ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО НА СКЛЕПІ В-ВА Є ТАКІ ВИДАННЯ:
Ц І и а 
Крб. К.

1. А. Семенова—Марксове вчення про робітниче законодавство. — 45
2. С. Булатов—Кримінальна політика епохи імперіалізму . . . З 50
3. Проф. М. Гродзинський—Докази в радянському кримінальному

процесі, ч. І. . . . ... ...........................  2 80
4. Адміністративно-територіальний поділ УСРР за станом на 1 XII

1933 р. (Офіційне видання) ... *........................................ — 80
5. Житлове законодавство, ч. І................................................ — 75
6. Збірник Законів про обов'язкове постачання державі зерна,

сонячника, картоплі........................................................ 90
7. Алфаветний показник до Збірника Законів за 1932 р..... 1 —
8. І. Серебряний—СекцИ міських рад ................................. — 60
9. Стенографічний звіт та постанови VI сесії ВУЦВК . . . . . .  4 50

10. ЄфІмов—Завдання рад в охороні здоров'я та сонпобуту на селі — 50
11. Постанови VI сесії ВУЦВК та IV сесії ЦВК СРСР............... — $0
12. Неповні комплекти Збірн. Законів за 1933 р., за кожн. нумер по 3 25
13. ,, п »» »» >» 1932 р. >і и і» н 25
14. „ .Собрание Законов УССР* за 1933 р.„ „ „ 25
15. і. |> п ,» п о 1932 р.,і п і, 2о
16. ., Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожпий нумер . . < . . • ..................................... по 25
17. Неповні комплекти Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожний нумер...............................................  . » по — 25
18. За культурне заможне жипя . . ......................................друкується
19. Брайнін і Розенбліт—Завдання Рад у підготовці до черго

вого призову в РСЧА.................. ...............................  ,
20. Сільрада в боротьбі за більшовицькі колгоспи........ .
21. Кримінальний кодекс . . . •..............................................  *
22. Цивільно-Процесуальний кодекс . . . . . .  . . .  . ,
23. Пільги й переваги червоногвардійцям і черзоиим парти

занам Збірник чинних постанов).......... * • ... ,
ЗАМОВЛЕННЯ НАДСИЛАТИ НА ТАКУ АДРЕСУ:

Харків, ЗІ, Спартаківський пров., Яз 3, Вид-во ВУЦВК 
.Радянське будівництво і прзво*

Позаміським замовцям літературу надсилається по одер
жанні грошових переказів (поштових, банкових) або наклад
ною платнею.

Розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі 
Держбанку в Харкові № 150080,

Вид-во „Радянське будівництво І право"
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ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Кама Уловнаохомзв'язку при РНК 
УСРР а ДОІІІ 1933 р. № 242

ЗБІР^Р^ИК
ЗАК01ЧІБ ТЛ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТГ<ИЧО-СЕЛ5^СЬ1СОГО УРЯАЧ УКРЛІМИ

Кі 4 4 лютого 1934 року № 4

ЗМІСТ:

Постанови Всеукраїнського ̂ центрального виконавчого клиїтету І Раз*
народних комісарів УСРР.

20. 'Дію 70ШММЄІШИ Кодексу Законів про працю арт. 83й, амілу арт. 
83і Кодексу Законі про працю й уваги до арт. 347 Дав. Процес. 
Кодексу УОРР.

2і Про ігідповідальпіт за подашгя шіравил/ппх облікових відомостей та 
звітігта даних і за порушення фо і̂ї і с’гроків подання обдіково-зьітвяз 
матеріалів.

22. Пр» ^агверажнигя переліку отостапоз п*ро дерлмйяю страхування, що 
втратила чяииісті»-

V Про почепі ст-ігщ али -робітшшів тауки, техзкк й жлетеерт.
4і- у Пр» обласні опоцшш капіталв для кродггуваїщя робітніпого житло

вого 6у£лшяцгва.
25. Про «іасувацті відраювань кооперативишх оргапізацій, цержазлого та 

міоіпвого бюджетів до фонду сприяння будівництву й устаткуваоню 
аультурно-побутовпх і лояітоозітяіх установ ів колгоспах.

Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету,

26. Про ради гроещсьт організацій ори обласних вияоїшчях коїіітстат.

27 Пр» утьорсішя урядової коміш в зз’яаку з пореш есешпгм етапні до 
*. Іьігсва.

-3. Про перопссолпя столиці Української соціалістичної радите ької респуб
ліка до V. Еисва.



Постанови ̂ Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.

29. Про (підсумки 'Вдготошси До 1933-34 навчального року та розгортана* 
навчання в школах соцвиху.

^0. Про реорганізацію інститут червової лрсфесург УСРР,.
оь Про увільненая то®. Одіицова А. іВ. від обов'язків іЯарвоагаекспрал 

УСРР,

32. Про наогажшешя тои. (калити ІІ. Ф. на в арії ома земельний одка* 
УОРР.

Постанова Ради народних комісарів УСРР 
\

33. Про подгодххвку # лроводешжі житло-комунального будівництва а 
1934 ір.

Постанови іНародного кювїсарїзта юстиції УСРР.

34. Про 'шдповіцааьіксгь за «ушшю та (перепродаж коней.
35. Про боротьбу з антисанітарним утриманням житла.

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

*0. Про доповнення Кодексу Законів про працю арт. 33,а, зміну арт. 83і

Кодексу Законів про працю й уваги до арт. 347 Цив. Процес. Кодексу
УСРР.

.Всеукраїнський центральний виконавчий комітет І Рада народних ко
місарів УСРР п о с т а н о в и л и ;

1. Додати до Кодексу Законі® про працю УСРіР арт. 33і* т такій 
редакції:

<83‘\ Суми, що їх проба стравити з траціївншв ощадних кас яв 
відшкодування заподіяної ними шкоди ощадним касам, вивергається без
посередньо за розпорядженням адмтістрацпї ощадних нас з заробітної 
плати й інших сум, що належать до сплати даному працівникові.

Працівник може оскаржити це вивергання або його розмір до розц'ноч- 
ао-иоифліктної комісії.

Незалежно від оправляння нцтіпсодувашія, адміністрація зобов'язана в 
^довідних вшацках (Притягнути траціївпжа за заподіяну шкоду до кри
мінальної або дисциикгіиарної відповадальності».

2. Арт. 83* Код. Зак. про працю (36. Зак. УСРР 1932 р. № 28. арі 
168) ухвалити в такій редакції:



1. ‘83*. При ко^шй виплаті, вивертаная, н-а підставі арт. арт. 83і і 
83'а цього Кодексу, шо може перевищувати 25 процентів усіх сум, що 
наложать працівникові. Коли з заробітної плати працівника провадиться 
також -Інші висортаппя, то загальний розмір всіх вивертать по може 
перевищувати 50 процентів усіх належних працівникові су».

Вивертання -провадять нрп констай ’зиплатї до повното покриття боргу: 
Коли при звільненні працівнику вивертання в зазначених розмірах не по
кривав всього боргу, то решту адміністрація справляє за правилами Ця- 
шмкипроцесуального кодексу УСРР (порядком судового наказу».

3. Увагу ао арт. 347 Цивільного процесуального кодексу УСРР 06. 
Зак. УСРР 1932 р. Ав 28, арт. 188) ухвалити в такій редакції:

* У;ВАГА: Належні працівникові суми, передбачені в цьому артикулі, не 
ножна зараховувати за зустрічними вимогами наймача, крім сум, зазначених 
у п.п 4, 5, 8, 9, 10 і 11 цього артикулу. Ці суш можна зараховувати 
за зустрічними вимогами наймаїча, установи, (Підприємства або організації 
усуспільненого сектора, коли ці суми вивертають на. підставі арт. арт. 
ЙЗ-88-3 Кодексу законів про ‘Працю».

4. Постанову цю в частині щодо порядку відшкодування заподіяної 
працівниками ощадних кас шкоди поширити па випадки заподіяння плуги 
шкоди, .по яких вотшодув-пня не силач єно на час видання постанови РШ 
СРОР 'вид 5-УЛ 1933 р. «Яро (порядок вивертання з працбшшгкгв ощадні нд 
као суми, що їх стягають па відшкодування завданої сацадппм касам 
шкоди» (Зб. Зак. СРСР 3933 р. Л"° 44, арт. 284).

5 Ню постанову видано па підставі арт. З постанови *ВДВ СРСР з 
5*У4і 1933 р. <іПро порядок ©ішртантгя о .працгвншоів ошадавд кас суми, 
що їх стягають .па вліикодуваш вашапої ощасшим .касам шкоди» (Зб 
Зак СРСР 1933 р. А« 44 арт 264) та пга аміну пост. ВУїЦВК і <РЖ 
з 4-Х 1932 р «Про отіни в законодавстві УСРР у зв'язку з віданням 
постанови ЦВТС ї РПЙ СРСР с 27 травпя 1932 р. «Про майнову відвош- 
шміість працівників за матеріали Й «вироби й за кайло підприємства або 
тетаповп стале -для користування працівникам» (Зб. Зак. УСРР 1932 о. 
Аз 28 трт 1С8)

Харків, 13 січня 1934 р.
Голова БУЦИК Г. Петровськии.
Заст. Голови РНК В. Поразко.

Секретар ВУЦВГС Ю. Воицвхшський. 21

21. Про відгювіяалькість ?а юоданяя неправильних облікових відомостей та 
звітних даних і за порушення форм і строків подання обліково-звітних

матеріалів.
і̂ е^р&ївеькпй (цевтральтшй ївшшашЕЙ ешйгєт і (Рада вародаш 

^)етслр?в УСРР (постановили:



І
1. 0а киданая (навмисне перекручених *у той чи той бік «бокових (відо

мостей та «звшш їданим, до осіб, 'вадовдалміїгх за їх складам й по
дання, застосовується арт. 97 «Б^нмишмгаго кодексу УОРР.

2. За сиетеогатито. іаоо аіете падшкащ вс-тшшлшм »фороа і садків 
подання «бтачюонзватй.тгх адатерішііа (виші ш):рджшп> иримгішьішй ©що- 
вдалвнооті (за арт. 99 або в наїлеокшх (вишедках за арт. 97, а за 'иаяв- 
ігойугі юбстаонщ то змшш'укш» (провину,—за ярт. 100 ч. 2 Крвшшміого 
кодексу УОРР.

З Зобов'язати (всі юрпаш .УЙГО УОРР іисуіх владо нрітгепи вшних у 
зазначених злочинах до кримінальної щпомдадшості.

ІІ.
4. іЦю постанову видано ш шишяаяш постанови ДРЕ і ПІК Союзу 

РОР гад 27 листопада 1933 року «Про*(вдаліша шість аа адазшя пшра- 
вильявх облаюовщ ©іяодюстей та в&ггптсх даних, за шарунюпия форм і 
строків адашия «(шкоюо-жпдох (матеріалів» (3. 0. ОРОР 1933 р. Хз 70, 
арт. 417).

Харкав, 16 дїчіьй 1934 р.
(Віек. Об. Голови ВУЦВК—Ю. Войцехівсьиий.

Зают. Голова РБК УОРР—ІІ. Любченко.
Заст. Секретаря (ВУЦВК—К, Гсрлинський.

Огокипеио (в «!Вйстш (ВУЦВК» з 22 січня 1934 року Хз 19.

22. Про затвердження переліку постанов про державне страхування, що
втратили чинність.

Всеукраїнський цеюпраашніВ ишшдачий комітет і (Рада народних юа»і- 
с-аріїв УСРР сгос / гановлй іоть :

Нижченавецет воогашш про ідержаївне стражушшя (вюажагги за так-і, 
що втратили чинність:

1. Лостаиоза РНК УСРР (з 11 серпня 1924 р. «Засади тро гакшігійне 
страхування» (3. 3. УОРР 1924 р. ХзХз 31—32, арт. 227).

2 Постанова (ПІК УОРР з 9 и?лш?я 1925 р. «Ліро амілу постаакюи 
Основнії засади іпро гарантійне істрахуишш» (3. 3. УОРР 1925 р. Хз 55. 

ара\* 324).
3. Постаяша РІЖ УОРР в 27 березня 1925 р. «‘Про чгпраіхрашд 

їіоопорагива*2ега слтраіхтнш к>рганваіриіи ©ід чистого вишу з тхнем опе
рацій т страхуванню ©ід огню на заході* зо боротьби й залоб'гповдя по
жеж» (3. 3. УОРР 1925 р. Хз 13, ерг. 150). *



4. Постанова РИК УОР<Р з 16 грудаьа 1927 р. «Про шртосс, як набу
вають сили правила., іщо ш вдоїш їх провадять страхові кліеращіл кооие- 
раггиш страхові оргаїїшагзї УОРР» (3. 3. УОРР 1927 р. № -66, арт. 254).

5. Постанова ВУЦБК і РНіК УОРР з 19 (вересню 192>8 р. «'Про 'участь 
органів дориеаівдого страхуваи» ® орпаніваадаї довшали людності в шрята 
боротьби іі лопереїжепиія нещасних 'в-ннадкав, іиередбаченни страгуїващм» 
(3. 3. УСРР 1923 р. Л? >25, арт. 226).

6. Постанова ВУЦВК 4 РИК УСРР з 15 мшя 1930 ір. «Як .спрашашк 
страхові премії з обов'язкового отрахуівашвя майна уоушшяеїшго сектора 
народного госедарства» <3. 3. УСРР 1930 р. Лі 3, іарг. ЗО)

Харків, 17 «ітая 1934 року.
Голова 'ВУїЩЖ Г. Петровський 

Заст. Голови РБК УСРіР 8. Пораймо.
«Секретар іВУЦМС Ю. Бойцехіеський.

23. Про почесні звання для працівників науки, техніки й мистецтва.

Всеукраїнський центрадтлй ©мсонавчдй воомітет (і Рада нароскнш комі 
сарю УОРР л о с т а л н о я л д н :  1

1. Встановити такі почесні званню їда лїралдшшш натни, технік в й 
иістещтва:

а) яакжюосініш діяч шаукич тєсшіжй або мистецтва:
б) нароачпгй артист (художня®) ршгубокя;
®) -заслужений артист (художник) респу№кд.
2. Звання заслуженого діяча вари або техніки надається за. особливо 

інші праці 'В галузі науки або техніки, чи оа особливо (ваяшві для сацза- 
лкггаого бушвяяцтва здаригм й лшиаходи або еа видатну шаукшнірак- 
тигану, иаукроо-іпедаїгопшу 'Й ваукожнпосітаршаггхрсмсу дадшиеть.

З Зминя засніженого діяча ликтелтва надасться за видатну ху- 
■ншпо Д'Іильоігс.ть або (за (аиклктго ттДаазі художній твори в будьякій ішузі* 
мистецтва

4. Звання народного артиста ((хугошшйа) рессублшкл надається особам, 
ідо мають івиш-яткозо високі заслуги Й дасяпвешвія ® міуогшому, сцокаваіш*у 
іі кі'сїожітогрпфі'чноміу штстеясші, шшвошіі як у художній творчості, так 
рівно у викоігааїпа.

5. Звання заслуженого іартгага (яугошияка) республіки надається 
<*>обам, іщо тат особливі заслуга св шнигорві, вокреша у виконаная ми
стецьких творів.



6. Для шпориш їздаів мистецтва звашгям народного чи заслуженого 
артиста (зсудоасшака) рошгуїбянся ^арт. «ргг. 4 а 5) треба, щоб ванн мата 
стаж худанкіпьої роботи ® галу®. мистецтва йе агент як 10 іронію за Ра- 
дашісьїкої влади.

7. Звання защ-ужвиого даіга нацмен, тоїшьа або мистецтва' й парадного 
артиста {хуїдосшжа) республіки надасться за постановами ОДрезіда 'Все
українського цегограигавюго івишиавтого комітету ш іншім вшшідош 
вафотих к<шоаріааіш, ЦБК «АіМОРР, обласних вщонаетх комітеш, прро* 
феоїйнйгх та яшпиїх громадських організацій.

Звання заслуженого артиста <®узожш,ка) .ресшубшки надасться за до* 
спотовами* «Парадного комісаріату освіти УОРР у дорозушші з Ікоукрашя- 
сишм комітетом професійної юейлкїї працішиків мистецтва.

ІІ.
8. З ввдашші щшї вюстаяови «скасувати шш 3 частини 3, кпити IV 

Кодексу законів про игарошгу оешату УОРР «Про падашія почесного *шиу> 
<3. 3. УСРР 1922 .р.’й 49, ерг. Т29).

Харків, 13 сииц 1934 р.

Голова ВУДВК Г. Нетровський.
Заот. Голови РЛК УОРР П. Любченно.

Секретар іВУіДВГС Н). Войцехівським.

24. Про обласні спеціальні капітали для кредитування робітничого
житлового будівництва.

ВсоукрашЕськиЙ централ ьганй 'шишнавтий комітет і Рада народиш ком> 
оарів УСРР постановили:

І.
1. Організувати області ішенітьіші асашгади Шя осредитуївшшзя 'робіт

ничого житлового будівництва з таких джерел•

а) щипальних асигнувань за обласними бюджетам®;
б) іодраїхуівалгь на робітниче будашщтво з фощдав патшшгеїм побуту 

робітшиеш і юлуикз&овігіїв держаївнж шчідприеімств міщеного значення, що 
діють па засадах гоошдаїрсшоїго рвзраігушу, за «вишіпггюом іншришктгв 
промислових і транспортних, а так само з івщшуївшіь шожишчшх коопе
ратив™; юргангаціїй, «крім юргашвацій іреш^тпшнсьггого зішш та 
сільських сповпжчик товариств;

їв) гаквраїхгуїБшь у розмбра 10% від ісдадшштк капш.гі'в житлового 
фонду міських та селищних рал;



г) фолдтв робітяитоо цшаобудавмвдта окремих шідаграшіїсшв, установ 
та органішвдй м.юцевоіпо апаченка, що шх протягом ивоїх .років не шкорн- 
стаио за призначенням;

д) Інших гоадх0.т<шп>, що можуть бутр встановиш в порядку постанов 
обласних ївшжавтх кожггеггі®.

2. ‘Обласні; спеціальна капітали ум кредитування робітничого исшпмбу- 
дікниптва шикоряотоюується шкдашо для збудушнш нових і для юдбу- 
дучшшя та ремонту цш робітничих іжнтел порядком-падала^ дош№ 
строкових дозоре,

>Ці позики дається:
а) нЬсьхищ та селищним радам;
б) житловим шміеративам.
3. Обласні спеціальна каптан сш краШ'ущшш робітничого жшглобу- 

дівшиптва утворюються при адішшдпих обласних юаауяваміик банках та 
верцбудоють у безпосередньому (розпорядженні обласних вшгаавчж кшз- 
чегів.

іііа обласні комунальні баншг токладатюя (вживати заходам до ©часнозо 
надходження до тих каямташв ксишв, ваїзпаяенкіх в арт. 2 цієї аюстанони.

4. Обласні спеціальна (капітали для «редитугагня 'робітник оіго жптлобу- 
дгшгшдеа 'використовується за аплітами, ватвердзкеа'иага .обласними івяко- 
л ничим и комітетами та па іщгтавах, зааначеяшх ш арт. арт. 27—34 
Устави про заходи допомога буданнцтву робітничих жител (3. 3. СРОР 
1029 р. Ла 9, арт. 84) з тіш, що на ремонти позику відається строком 
від 3 до 10 років.

11.
5. Цю іпостаяову відається па підставі оіостаиовп ЦВК і РЕК ОРОР 

з 4 бе-родя 1931 р. «Цро місцеві капітали для кредитування будівництва 
рийітітя'х скпггса» (3. 3. ОїЮР <1931 р. Лі 15, арт. 146),

6. З яндалінчм цієї постанови арт. 2 постанови ВУЦВК іі РІЖ УОРР 
з 25ИПЦ 1931 р. «Про спеціальні капіталн кредитування робітничого жнт- 
дшюиГТудШівцтва» (3. 3. УСРР 1931 р. № 25, арт. 189)—скасувати.

7. Арт. 4 постаповп ВУЦВК і РИК УОРР з ІІ-VII 1928 року «Про 
шзцшші катґпаап житлового фонду. (3. У. УСРР 1928 р. Лв 17, 
арт. 160) ваіклоств в такій іреаая^га:

«4. іВії спеціальних капіталів житлового фонду щороку відраховується 
10°/о Оо обласних спеціальних (гашгшв сш кредаувашя робаггаичого 
алтлкбуїдіїші оцтеа >.

Харків, 17 (синя 1934 року.
Голова (ВУЦВК Г. Петровський.

Паст. Голово РИК УСРР В. Порайко.
Секретар іВУЦВК Ю. іВоицехівський.



25. Про скасування відрахувань коолерапівних організацій, державного та 
місцевого бюджетів до фонду сприяння будівництву й устаткуванню куль

турно-побутових І ПОЛІТОСВЛ'НГХ установ в колгоспах.
БсеукраіншсиЙ іцешрашдшЗ вшкшотяй комітет (і Рада «азюдт ті- 

сарі<в УСРР постановили:
І:

1. Скасувати (Вдрашувавдо від вяшіів ішшратяшкх орташішцій, о 
ташж відіраорушанн віх державного й миадвого бюджетів до фолпу отри- 
янш будівництву Я устатауваш-ю ікудь.турао-ш'об'у.товшх і тгояітосвітни 
усталю® в жодішкк.

Суш водрахуваїаь ад зігоксв коанератяідааїх ортшт.ціїй на 1932 фін;, 
«за до 1 жовтня 1933 р. «но леродаеі до Ікеукрагломіої контори гадоько- 
госткшрсисого башу і його «вдовин іфгпШ, ізашішги в цих орттаїїдогх, 
як ВЖЛІІ кошти.

2. Зав'язати 'Народний котааріі&г фташа УСРР іі ІЖ'о\ікі|ШН)суку 
контору ектьс^кютешдарсшмх) башу виявити точну оуогу фонду гга стан 
його втаюртостгюня 4 1-го листопада 1933 р. подати звіт до Ради народних 
комісарі» УСРР.

Доручити Раді наротя-х яшисарі® УСРР розв'язати яиігадо-я про слря- 
кувавши кошті® шатромаджеюнюго фонду.

3. Доручити Народаому кшкефйату зечольшм: сера® УСРР та Бсо-
уюрайосшй контор? шьськогооподарсьясого (баиаоу, шсргоришпсь о Народ
ная шмішріагам фйгадо® УСРР, порушити гокгашш іпород ©Ідогагоішмя 
союзними органами «горю кредитувавши куиіьтуряо-іпобуігоаоп)' б}таідоціша, 
тгов'язашсхго а виробничшиі шіребамв й влупрішга тошодарогвом юоа- 
госгав,—за рахунок фонпу довігострскоосто івкробігачого кредитуванні я 
КОЛГОСПІВ. Н.

З •виїа.н-ням цієї лосталовн, скасувати: 1) лостанову ВУЩЖ і РПК 
УСРР ад 22 ©ересяя 1930 р. «Про фощи опріютіш буіївшвдву та їугта.т- 
ктваїпіию іюу.тьтурно-тобітгот та податно-оов&тшх установ у катгаоїш» 
(36. Заїк. УСРР 1930 ір. № 22. арт. 216); 2) постанову іВУ'ЩЖ (і РНК 
УСРР т 25 лютого 1931 р. «Дро зшу іпостаиови «іЇЇро фоадг спршюгя 
будіївігацтву й 'устаткуюашю кульггурно-яшбутовиїх і НЮЛОТЧІІО-ОГіВІГГНІх 
установ у юхтжміая* (36. Зак. УСРР 1931 р. Кй 7, -арт. 64); 3) всота
вши ВУЩЖ і РЙК УСРіР шід 20 (вересня 1932 (р. «іПро зміну датапши 
«Про фонди сшірішгші бдошаштоу та уога'ркувашгіо і̂ ш/гїірйлмгоб^тоюизс 
з содітично-сювїтнп устало® у тегосшя». (Зо. Зак. УСРР 1932 р.
.V* 26—27, арт. 162).

.Харків, 13 січна 1934 (року..
Голова ВУ'ЦЙК Г. Петроеський.

Заст. Голови РНК УСРР ТІ. Любченко.
Секретар ВУЦВК 40. войцех'вський.



ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ

26. Про ради громадських організацій гри обласних виконавчих комітетах.

Щоб иоштати участь асбровільїигх іромад-сшвх організацій у ссдаді- 
с/гичишу Йудрвшшіщм па юсіюзі їхньої идоомододомоги, шїль'ИО'го иоїчц- 
даним та ксорянадужадога осшобнілх заладв,—Доачг.шп Ікетсграіжшооа'о 
цошгралміи’о вкконашого'комітету п о с т а н о в и л а :

1. Утворити яри областях юшшчМніх кшгкгвга.'х, т 'Правах яостШшїх 
ери пгиїх комісій, облаліш рад вршааше&х оршішцій.

% <Иа чом обласної рад громадських організацій стоїть голова, що 
Лоно .налтаповляе шрсояда с&ілсшого ішшшвчого комітету з числа юшгх 
ЧЛбН’Ш.

До адлаау ради, іяк оїї аденя, входять корішішкті окреміше промадшелх 
організацій області—по одному від кожної.

;Порсондль]іЕ‘й «жтац частій ради затверджує ирезящія обласного шжо- 
ШІЇЧОІХ) комітету.

Застучміпка готовії а секретаря рада обкрає з свого складу.
3. Обласна рада громадських оргакізлііЛ чинить тії керуванням віа- 

ікщнюп* оба ахмгово вяшштого комітету і Всеукраїнської ради іреспублі- 
канськітх громадгліих оріхітеаїцій при Всеукраїнському цешраілмгошу івжо- 
наївчочу кооггеть

4. До жамшшцііТ обласної ради атромасуськИіХ оргааизацій належить:
1) раташггд оерошїтшні шани робіт і бюджети лромадшіюх органі

зацій області-, афб попакувати та шовшувати аді плали Й біщлгогиі в 
очліоммгаи іполітшіши', аконоштапшія й зеуш>т\рішми за-адігвсшш соціалі- 
стшіоро буд'рішідш;

2) обгозорюватіт, юогодаушгп <Й контролювати даїкінвшя шалів ма
сових кампаній, іцо їх иірюшсшь ігроовдші організації, а так само за
ходи (оглі]а.‘!Міих громадських оршіша'̂ Й ідо ©ішгукашія кошті©;

3) обговорювати дтегоаш й звіти піншртшх оргазі'ізащїй, розробляти 
заходи до пхшшлешпя, вмшщіошя і розвину окремих громаошсщ органі
зацій, ‘а так само аа<ходи, що мають шаітше для ти значешя;

4) ітоготжувати о^пащ, в якиїх но досягнуто згоди жіж керііззгюш орга
нами окреміше громадських організацій;

5) роероблати захоеш до орган ізааїві прасстичшї цошшті й сиршш.ї 
громадським сгргансоачдійїм з боку Оолчасдих та мїоцешх органів -щади. по
лючи чіроекти постанов про -це щ затффджоїгнл обласного тшхшавчого 
комітету;

6) ©ости наглщ гза втсойтанжім постанов партії <Й урда, а такюск 
Всеукраїнської рад роспубл^кашжшх лршадсисЕх аргаЕ&шй та облав
ного іїпкоїгаючого комігету, що (стосуються роботи громадських орі^лшцііі.



6. Про овою рдшьн-кть облаїшз трааа 'Громадських організацій пергаттаї) 
доповідає президії обласного викопаного комітету і Всеукраїнській раді 
республіканських громадських організацій.

6. Обл-она рада громадських організацій свого технічного апарату йе 
мав, її обслуговує апарат обласного «оманного комітету.

Харків, 17 (січня 1934 року
Голова іВУїЦВК Г. -Петровський.

Секретар {ВУДВК Ю. Войцехгвськвй.

27. Про утворення урядової комісії в зв’язку о перенесенням столиці
УСРР до м. Києва.

Всеукраїнський центр&лмшй івіішЛчігЙ шшгегг поста  і і  о '&ля  є :  
Для організацій нереізд нейтральних установ іі керування ловим Бу- 

давництвам у ’м. 'Києві, зв'язаним з перенесенням до иьш\) «столиці УОРіР, 
утворити урядову комісію в складі т.т.:

• Балшцьйий 'В. А.—Голова шис&ї.
* Лора&со В. й.—Заспувник голови.

Васнлепко М. Ю.—Засяушш полони.
/ Дубовий І. Н.

Латяков В. В.
‘іМяхайда М. В.

0 . 0 .
. Шелех ее і С.

Харків, 21 січня 1934 рову.
Голова -ВУДОК Г. Петровський. 

Секретар іВУЦВК Ю. Войцехівський. 28

Ка-рлсон Іі М. 
Беїшемівсшнй Ю. 0 
КоцюбшішшЙ Ю. 'М. 
•Здатодольський Л. 0 

Дрпг-кій Ф с 
Бойко П Д. 
Туровський €.

28. Про перенесення столиці Української Соціалістичної Радянської
Республіки до м. Києва.

іУ зв'язку з рішешш ХД оІЇаду Ю(б)У, Всеукраїнський центральний 
віякшаївчий комштет п о с т'5Т?ттег

Перенести столицю Української Ооціаліюгичігої Радянської Ршгубжя 
до т. Києва.

Отрок переїзд уряду до їм. Кшїз (встановити—осінь 1934 року.
Зармі'в, 21 тт 1934 року.

--------  Голова ВУДВК Г. Петровський.
Секретар ВУДВК Ю. Войцехівськмй. 

Оголошено в «Віол ВУДВК» з 22 січня 1934 <рпку, Я* 19



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВШ-
НАВЧСГО КОМІТЕТУ.

29. Про підсумки підготовки до 1533-34 навчального року та розгор
тання кавчання в школах соцвиху.

1.
1. 'Вшпачівги, іщо шовній шроад НКО «УСРР провів знатну роботу по 

мт вд'оговкв :до нового навчального «року. Збільшено число литой, юхоа* 
іонгох «школою, особливо їв другому шщсшірі (на 46°/о). Знаною 'мірою 

-«равлоно нацчогаиіотчші Інорекіручежш в обслуттозуїванош дітей яащмсе- 
Ци/СТЄЙ. ШО ЇХ ПрКПу’СТВЛО -вонсредне керівництво №0. Школи в основ
ному заібезнея<ш ‘повний стабільніша штру і̂іиома. .Ремонт ш&ільїншх прн- 
мщонь до шочатк-у наївчадішя їздебільшого був закінчений.

Пролетарська промдеьштгь, зокрема робітництво таких завода, як 
ХіПЗ, «Серп іі> Молот», Коотштижьках завошв, Ленданв—цього роду 
тіш (щонайакггиішіоіру участь їв тушняіі школи до нового ©ашалшиго 
року.

Все цо забезпечило іпочаток навчання майже (по івеи «школах УСРР у 
вішачешгй урядом строк—1 ©ерешя.

ІІ.
Однак, н])ОГі'аму іг;:дготобки до нового навчального року виконано далекг, 

Іі о повно.
Не ївшишо плану ішлілгого ібуданідава. 'Особливо відстають такі 

області, як Чернігівська, Київська, одеська, Донецька,, ^к само господар 
шо наркомати, переиусіім УніНШлялта та «УпІІКРаагоашів.

По «викопано діч|кжти>в уряду шро поверненая шкальних приміщень. 
В таких областях, .як Київська. Харківська, Ди'їнропепровська. 1};ішшцьяа 
процент поіі&рпенв’л становить инд 6,8 до 22.

Ряд шкіл, зокрема ш «районах нацменшостей. і особливо шкіл другого 
концентру, т забизнечип вчителями Вкаруковаїщ шадчіипки просувались 
до школи, особливо їв їсти Вукошіїтга. шито повтльіїто. «через цо «в ба
гатьох районах іі а почаюк навчання було лшпо 60—70% шпруяйтов 
Незадовільно еабезпечеио школи наочним «кргалаядаї. -устатжхвачшш робїг- 
ии.х шмчіат, майстерень м*а ікабінет© Гарячими он-папкаїмн учн1:©, особлив- 
по сільських раїїіоаіах. забезпечено надто недостатньо -(ЗО—35%, -замчег' 
віьзпачечпіх урядом 75%), (кепсько забезпечено учіш одягом та «взуттям, 
а учігт старших труп—руртожитлачи.

Методична допомога шкатч та вчителю з боку о’тангіїв ЇІІЮ і ва обся
гом і за якістю іплдзштаііїго шгаїка.

Ш.
Драчвсоя Гссукрашіьксо центрального викешшчего комітету, ставлячи 

перл ЇЖО. обласними та районними «виконавчими комітетами, радами #



міх/цеяши органами наросвіти вимогу забезпечити нормальну безперебійну 
{Яботу ттш,—ухвалює:

1. Зобов'язати РІЖ УСР.Р -протягам ошвд певністю закінчити мобіїті- 
зааіію т педагогічну ірюботу осіб, що стають ишгоичяу міитотошу, <ало 
працюють не за фахом, зокрема осіб, що аілльналися в зв'язну з реюрга- 
шдапею ФЗУ.

НІШ забезпечити двдряиж&шя шобмізаваїних (передусім до районів, що 
мають маі;шшЕ;й дефіцит у педкадрах.

2. ІІЩ вдадаїсиим (Пересувавши яаянпніх кадрі® і добором яга лада- 
питву рОогу лршцшшйв з мшигх галузей ікультурного будівництва^ за- 
бесшїйтп вчителями юса Школи нацменшостей.

3. З.бов'мштя облш«шшги, райвшсоїшті та імхькірад зшитті 
1934 р. Гуцувалюа юок шш, Що біх не було заяглсчено «цьюач> року. Пцто- 
тошзу' до шкільного будівництва 1934 рову розгорнути (негайно.

4. Доручити РШ УОРР протягом ««чи ©ішачити титульні- еішекл 
ткіх дач лат ігрЕошдть по кожний області, яві треба поверну ги під ашеолн 
Й отроки иовер'неаші, встанови ший суворий котроль вд ходом номртада.

5 Зобов'язати (голеву Хаірсіівешси іюськрацн то®. Шолехеса, Дішпро- 
тіетровсь-кої — те-а Голбепка, Київської — то в. Биструкова, Огалш- 
п*ш — тои. ^Конотопа протягом мгетця усунути тата гседешмеш .-шиипа, 
як треті зайди, безперервний тиждень та «маявший-» грунті, їдавши 
школам потрібну додатшву площу.

6. Порушити перед Президією ЦВК ®0Р питашя що застосуванш 
к-а/тегор'шчн.'ик заходів ио сшшиіх го-отодаршсяіх орі̂ 'ШїшЙ, що но 'вико
нують взятм на зобов'язань аго шкальному бріїшінцтиу.

ИЙ0 'подати ига ащиис проект допавшої ваяшж-и.
7. 'Зобов'язати ІШЛостачаїнші протягом теща забезпечити гарячт 

ендатами шх учні® шкіл вугільник районів Донбасу міст і районних 
центрі® УСРР, ©одночас полшішшшя- жять сакчашт

Зобов'язати райвшнікоин та сільради до 1 лютого оссшити гарячими 
онздашаоги ош меага 75°/о учяов сільських юіш.

8. Втааірачакяга надриватиму забарність *у забезпечений школярі© одя
гом гга взуттям і цілковиту беояланоюлть їв ертаїидаащй йото довезу в ра
йон®, зобав'язаіга:

■а) ШиїІ до 1 лютого внмгагги кеш 60°/о етапу .випуску одягу 
та шеуття для датей шкального вшку, надалі строки і кількість .да виробі® 
шаянушги в ідшавитоау коиггашго з ЛЙО;

б) ШШослшашя та ВУ'ІШ забезпечити щонайскоріше шросуншт 
цього краму до інтавки, негайно усунувши -хиби -в оргаїьшіїн довозу (до
віз ® один район (великої кількості шзугсгл та одягу одного ]к>зж(ру тощо).

9. Зобов’язати облвиконкоми, РЖ та ради:
а) протягом двох декад цілком забезпечити ©сі иекшй паливом та 

ошігглеяішм. не пршуокаточи (протягом усього швчального року буда&их 
перебоїв у цьому;



б) в цей же строк облащат» Й відкрити заплановані на 1933-34 
ЕсШчалоь-нв'й рік гуртожггла зхтя у-чшв старший груп шкіл сошксоу;

в) (негайно ж роогорнута вюклчямбіИ'Ня шкільного єбдашіжвія, якого 
бракує шкодам (шрт, дашок, столів і шш), щоб якнайш>рше заібесше- 
читя -потообу шш на нех .

10. Предодія ЛШЇВК ставить перса уоіма раяаіми УОРР зааіаггая: 
яошгвдек-ьіга яжліувалидо про гпшш та шпателя, «часашг зааоволвнши 
їигах шоіроб, цожигсігою школі в боротьбі проти новїдшуваїш'я занять 
$чня>«и, забезпечити регулярну роботу ішсолп.

Бул ьтуріго-сощальні сшсціїї рад тонший повсякчас стежити за безпере
бійністю з-вять у школі, но випускаючи з своєї } вага жодної з пш-д, 
жохпої з їхніх потреб, широко притягаючи до участі в організації дооо- 
иопі школі їії шефів та комісії сприяння.

11. РВГС та нісмфедая забезпечити -вчасно постал-атогл вастгатям «про
дувша харчування, оуворе додержання визначений норм (і вчасну видачу 
варшятн, но припускаючи будь-якої ваюорішавоогі й в постачаний і в 
зарплатні.

12. ІЙдзпачаючи велику шовілшість в обладнанні школи, ЇЇ робочих 
гсіагвтг, 'майстерень та кабінетів наочним іприладям і засобами політехні
зації, зобов'язати ЙЙО. <Н-КЛП та іВукопроирацу протяті агся-ця розробити 
Й падати на роог.тяі Секретаріату НУДЖ гсрояозгцОЇ еро ті крак-гиш за
ходи, якими можна прискорити озброєність школи шогрібигпім для навчання 
облаїшвигсіи.

13. 3<іюов'-язати БКЮ шій&ітжгсото ж часу ідомгпгоя полтіг-шеняя оргаїні- 
запріл нєфсшічпого керування шшшю та подання яр активної допомоги 
вчителю в натальнбй роботі. .Блловшо до цього ‘перебудувати роботу 
«ргалг-іїв народної освіти на иїсцш, шоверліути їх лицем до* школи, до по
треби топес.ти якість навчання, опбпґпгоя, щоб органи наросвіти дмко- 
чдльно знати колону свою школу, свої кадри, уіважію вивчали й тоип’ї 
ьюсалю «позптп'вгий досвід птолн т? вчителя й вчасно вживали заходів до 
усупдаи вен шспсаобств їло знижують шість (навчання.

14. Щоб запобгтп злЙбомт 'іглсіружешпо в .пітп/гоощ до на вчили я
1934-35 росту й поліпшити якість піжугокїя лонта-іти Ш) та* тепер 
розгорнута вшавтиі заходи (удоскалал епш підручників, сгрмотвапия до- 
дагакотат тиражів тощо). ‘ * 1

Харків, 6 оічігя 1934 ржу.
Голова ‘ВУ-1ЇБК Г. Летровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехївський. ЗО.

ЗО. Про реорганізацію гксгитутів черв сто ї професури УСРР.

ІЦоб яолгпшггв -якість толпнадтя мгсачавдаїхфікдоаотх бгльшазиішкях 
укришене ах кадри» одя педаляііпої, вауковш і ирактіріш роботи вдао- 
витто до роступпґх вимог сотгатЬпгптого пхздода^тва та культура



буйшшугва, Президія Всеукраїнського (цешграідьноіго ©шш&чого комітету 
іі о с т а в о « и л а:

1. 06‘отати існуючі при ВУЦВК 'інститути червоної професури та 
вгаститут шодххгсшли кадрів, утворені за тойтаиовсло Продіда ВУЦВК з 
4 вересня 1932 ір., в одданий Інститут червоної чірофосура пр® іВсеукрааяг- 
сьссому -цеитральнодгу виконавчому імиіьтегіі.

2. Утворити при Інституті •червоне! професури на базі ІЧП, що дає» 
і окували така вдали:

1) Екмжоиічнщй,
* 2) Філософський,
.* 3) Історичний,

4) Раашсьшго бдоитщтаа та права,
. 5) Літературний
• *6) Вотіш шддхугоша одрію до ІЧП,
‘ 7) Віщії заочної аспірантури з 4-х річним павчанша.

3. Переїдати об'єонакоогу Іііо.тиггуггот червоної професури заклади, асиг- 
гуівашн * й майно, іодеші адстятутаїм червоної шрофеоуря, Що досі 
існували.

Цю постанову ошу&гїкушги в пресі.
4. Доручити Секретаріатові ВУЦВК розробити й подати на затвердження 

Преаиоіїї ВУЦВК ишоошгая про Інститут червоної професури.

Харків, 10 січна 1934 року.
Голова ВУЦВВ Г. Петровський. 

Секретар ВУ-ЦВК Ю. Всйцехівсьияй 
Оголошено (в '«‘Вісті ВУЦВК» о 12 сто 1934 р., & 11.

31. Про увільнення тсв. Одінцсва А. В. від обов'язків НКЗемслрав УСРР.
Прози» Всеукраїнського іцеатиаамюго виконавчогонсомітеоу п о с т а 

н о в и л а :
В зв'язку з нереяоаш на іншу роботу, увільнити то®. ОДШЦОВА А. В. 

віл обов'язків Народного комісара 'Зешельищ оправ УОРР
Харків, 23 січня 1934 року.

•Голова ВУЦВК Г. Петровський. 
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 

Оголошено в «Вісті ВУЦВК» з 26 січня 1934 року, Х& 21.



32. Про настановлення тов. Скалити Н. Ф. на Наркома земельних справ
УСРР.

Президія їВсе^ткраїшської'о центрального виконавчого комітету поста
во  в и я а :

Паставовити тов. СКАЖГУ Н. Ф. на Народного комісара семешіия 
«прав УСРР.

Харків, 23 січня 1334 року.
Голова ВУЦВК Г. Летрсвськии 

^ Секретар &УЦВК 40. Войцехівськии. 
Оголошено в «'Вісті ВУЦВК* з 2-6 січня 1934 року, Яз 21.

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.
33. Про підготовку й (проведення житло-ксмунальяого будівництва в 1934

році.
Щоб забезпечити цілковите виконання плану житло^омушимого бу

дівництва в 1934 році & щасно шихтувати та роегорігутй це будавня- 
цтво,—Рада народах комісаре® УСІ*!? по ста® о® ля  е:

1. За©ікшоцшати Наїрдомікомгошу УСРР до 25 мня 1934 р. лоиати 
До 'Радарному УСРР т затвердження утддаоїшеша, вщовішіо до затверд
жених контрольних тлсол, титульні списки іпонадліЬитішго комунального 
будшицтва, догодами® їх попередньо з ДІЖ УСРР.

2. Зобов’язати РНіК ЛМСРР, ошвіжсшами Й місьіюраап, на ігіастам 
затверджених РІЖ УСРР титульних ситиш®, опрацювати й затвердити до 
10 лютого плани виконання будівельїнщ строіграм 1934 року, в ївшіачен- 
Шм календарних строків пуску кожного з пшючеїш: до титульних спиотв 
об'єктів а подати ці плаии до Иаркомкомтош-у УСРР.

3. Занронои'увата Ушоанаркоиважшрому, Паркоилетпрому, йаркомиоста- 
чашня УСРР Й іншим відомствам та орлхш-іваїйім затвердити в установле
ному порядкові титульні сапски жгстотчулальяого буд>віпщтва до 1 лю
того 1934 року й дати їх об’ещіаяялм, щдариавдвам* рудо- і шахтотра- 
вам та нооюбудовам. Ці титульні спади швшншо щдгелати до 10 лютого 
1934 року до Иа^жшшшюспу.

4. Всі (піщїірігєштва та орттеадаї союзної й решублкаткої пйгшр>- 
рядковапості 'пегайпо (після затвердження їх титулів па житлонкоиу- 
нальне будішигсцтво 1934 року, подають (Щ титули до міських та селішц- 
впх рад тю ліш кочуивідалів, за нолежнхтю, на територія яких мав про
вадитись це буотншгпво.'

5. Зоборіттп облвиконкоми до 15 -лютого 1934 рлку шласпт яве- 
ден-иїй но області титульний список обекті® жнтло-коогуналкпого .будішн- 
птза, встановивша суворий (контроль аад неприпущенним позапланового 
будівництва.



6. Запропонувати обдвккошшш та міськрадам забезпечити здачу в 
експлуатацій в «1 і Л лварталаїт 1934 року ©сіх об'єкті® перехідного житло* 
комущальното будівництва з теоаічною тотовяістю па 1 січня 1934 року 
понад 50%.

По об'єктах в технічною готовністю до 20%—пайшааіш 1-Х! 1934 
року.

•По об'єктах з тахнічною готошиктю вд 20% ідо 59% шМенлп сі -IX 
1934 року.

7. -Зобов’язати ®с.і відомства й оргадііаздї, що провадять ново житао- 
будівн ицтво, забезпечити таке ршгартанш Й черговість будавйлшх робіт, 
щоб на протязі 1934 >р. всі без виніятку заново розпочаті об'єкта було 
здаяє в експлуатацію.

8. Заборонити місцевим (виконкомам та імкькродам вносити будеш# 
зиіеи до затверджених у цетрадозованому порядку татульнніх докдов.

9. Запропонувати Ушодаарк<шаізкпро»у, іНаркюмлегпрому УСРР, Нар- 
мшмшгосігу, Наркошостача&нія УСРР, Рацяаросоіу АМОРР, облвиконкомам, 
міськрадам і іншим відомствам та організаціям, що здрйатслють мо- 
кшупальне будівництво, (найпізніші 10 лютого 1934 (року закіогчити роз
мащений бушпшщтааб, .згідно затверджених в установленому породу тн- 
тульапю ошшів між 6удавеліуН>ншя скрганЬаціями. До того ж строку ©а- 
кішкти (передачу іаютпауіваиь ва жшгло-коопераггЕшв будаапвцтво.

10. Зобов’язати міські й ее.тищщії рада иайжшіш 1 лютого 1934 року 
закіи-чити віщвоа зшмшнх дшвдць у натуїрі для нового буяйввишгпва 
1934 року, >в (порядку черговості за планам розвитку даного моста, забо- 
ршшши ввдвощгтв під забудову таких земельні дільшці, яві за планом 
роазитку міста не матимуть найближчих років основних елементі® кому- 
ішьжого впоряцкуішшя.

11. Всташвнти, що всі нові об’єкти, включенії до плану житжноому- 
пааьного ібудапшцтва 1934 року, пшшно забезпечити до 10 лютого 1934 
року вашвердашними в установленому гаор*щку тихгошшв (проектами й до 
20 лютого ц. р.—погрібними кошторисами та планами арганїшіді»! робіт.

Запрспоаувати Воеуюрашіській конторі Цекамбашку но роогрочмгагги 
ф напсувати* нового будівництва, що не вабеапечено затвердженими про

ектами, за винятком пгдготовнях робіт. Держбушїоигпролю за будшвпщцтвеч 
ци Наркомкомтосші й органам прокуратури притягати до відаовіаальяосгі, 
припиняти будівництво та вилучати бдоматерши у %т«рмізапгій, що 
здійснюють ^гшництво без проектів та кошторисів, а також порушують 
будівельні правила.

Ш. Зобов'яіза.ти всі будоедьиі оргадазаяй опрацювати вонгоретпвй план 
заходів й забезпечити реальне викопавші даршгвви урвду про зниже пшл 
вартості буцііїв-Н'ішггва на 15%.

13. Запропонувати Наркоміфш'у УСРР та іНаркомкомгоспу УСРР ® двох- 
декгигний строк ©нести до іШК І'ОРР -проект ‘постанови шро •забеапечетя 
оботтгами коштами будаеаьж оргатеащрй місцевоз шдоорядаоваяоеті в



розмірах, передбаяеш'Х за достаііоюю РіВіК СЮР з 20 липня 1033 р. і 
в ю^адсу, установленим за постаціовою РИК У№Р з 11 сершя 1933 ролу.

14. Зійбовігзати все бдоведьиі о^гашіїзалдїіїї найпшяш 1 березня 1934 
року закінчити наддххщш-у до будаагцт®а й ремонт б»уді!веугь!и шх механіз
мів, а також аітумобільшго й ішнк-х вида транспорту.

15. Зашроаош!Ліва.т№ обшикошішш і іжшірадам, іа також будоргааьза- 
цЬіи до 1 кійіош 1934 р. надвезти на брдовеиьна дільниці наік-аші 50°/о 
будматеріалів (каміння, пішк, цегла, л^мшвте^алн й ілшш.), широко вико
ристовуючи али цього практику цоговорав із колгосп аіми.

Зобов’язати райвиконкоми й бльради аюішко сприяти буиоргатоацки 
у свраїш складання докюшюр® з кошххсішш на використання кошхюшшго 
транспорту для підвозу будосаьних матеріалів.

16. Уобов'лшти наркомати Й арпаншо^л забезпечити наМзніїш 25 січігя 
ц. р. шт&юржеага!ми ціашішапш на шродшцію шдаоряідшш;и!Х їм шори- 
ш-тв, (будматеріали, комунально устаткоіващя їй інші.).

17. Запропонувати наркоматам а ішгш вдоюств&и та органіізашдйм, до 
лп-даїтя позик тарифна на ашюереиша 1934 року, сушоро додерокушги 
крайніх тарифів на атшеревсзи, одо їх установлено оьа 1933 рік аа по
становою 1МЮ із 27 серпня 1933 року їХа 756.

18. Доручити кашам по шербіраишто робочої сили при РДЕ УОР1Р до 
ЗО фйіл 1934 року всташвшги для буддроотів райони вербування ро
бочої сипи.

Еудішвльшм ортанісандіим, міськрадам та райвиконкомам розгорнути 
роботу но вербуванню робочої імш а тим, 'щоб забезпечити оілашооирпе 
поншиишя кадрів робочою елітою, віїхютіщю до (розгортання будівництва

19. Залроіюиутвагги УШХ), щільно з Нарк<шкшч>опом та Декомбанкоог, 
п]к>тягом двох декад удосконалити систему обліку коду та вартості буогів- 
иііцтва, забезпечивша едаквартатш шидоещщ дійсної вартості будівни
цтва Й повідомити ПІК УОГіР.

20. Зобов'язати Нар'хсшїом'госп УОРіР впдалитп найважлетвіт об’есші 
жігглочсомуяалвяоро будаогкіцігва, вошшишли спеціальний аператш-гий 
нагляд за вішонаїшіш шану житло-комунашгаго будівництва 1934 року, 
пашпешшг його їдкості, забесшечжшга конкретне «аюратшкне кершпь 
-ггво цією справою.

21. Лалротіутги мітим та сеишіщїїгм радам мобілізувати уваву £ 
активність робітничок мас -на житлхмешунаиьше будзншцтво способе# 
прнкргнлжл депутатів рад до окоечдт будівель, оргаишнід шефства ро- 
билшш под Олреімют ударними буаиадіжми, утворенім ікояііросилім брицод 
з робітників, комітет іушрздування окремих кварталів міста, вулиць.
б)дчшш і сатзмів.

Харків, 19 сіті 1934 року.
Злет. 'Голови ВІЖ УС№ В. Лерайио.

Коршиїчвіі спрлів ГНЕ УОРР Л. Ахматов.



ПОСТАНОВИ НАРОДНОГО КОМіСАРІАТА ЮСТИЦІЇ УСРР.

34. Про відповідальність за !купівл:о та перепродаж коней.
іНа запитаная із паст Народний комісаріат юстиції УОРР «а відстала 

п 5 арт. 10 та арт. 12 Уст-аш н,ро НКІО УОРР (3. 3. УОРР 1931 р., 
Л» 22, арт. 173) п о я с н ю є :

За куяті'влю та перепродаж конай, іщо має хараЖїер ярдага-слу вісспогои- 
явх осіб треба «притягати до шотовшльпоюті за арт. 7 та арт. 127 ГСК 
УОРР, а за окремих оме них ©и/паокіїв до зазнане о еиг осіб треба застосо
вувати постанову іЦВК і іРНК Союзу РОР о 22 серпня 1932 р, і‘Про бо
ротьбу зі опввуладею» <3. 3. СРСР'1932 р., Х& 65, арт. 375).

Харків, 9 січня 1934 року.
Заст. Народного комісара юстиції та Гешеральїпого

прокурора Республіки Слинько.
Чле© «Катеті! іНКІО, -керівник «одсектора іПріссз.

35. Про боротьбу з антисанітарним утриманням житла.
Щоб посилити боротьбу з аитасапітарним утриманням житла в тих 

вшаїжах, коли застосую ашш -до вшовдова осіб аамшетратшш заяоорв 
шяиву но дало потрібного ефекту, ІНІЮ УСРР постановляє розгонити:

1. Осіб, що продовжують антисанітарно ■ут,рв»у®атв тоє жиггло і оіолл 
застоювання до них встановлених заходів адміністративного битливу, можна 
виселяти судовим портшоч на підставі о.*п. «»Г» і «Д» арт. 171 Ци®. Ко
дексу 'УСРР, як осіб, що використовують житло не відпавше до його 
прпзїгачеиш іі роблять да інших мешкаащів неможливим співжиття шулі 
з внми.

2. Позови ш-ро виселення тгоірадом цієї постанови мажуть шоруитушти 
як вішавші дамоушрази та шпі органи 8 особи, що відають будниками, 
так іі «саяітарні органи і окремії мешканці.

За позовами, порушеними санітарними органами і чештацями, єдиної 
державної оплати не беруть.

З Коли осіб, винних ш штисажтарнаму утримай житла, притягають 
до -криштальної ирдгоиаалмго&та порядком арт. 96-2 Крігм. Код. УОРР 
(З З УСРР 1933 р., X? 10, арт. 103), голов про 'виселення па «іаста® 
цієї постанови моягна гаосгати і розглянути разом з кршміальною оправою 
за правилами, юстаноадемти в КІШ УСРР для цивідміо-іпазавінил вимог у 
кримінальному процесі.

Харків, 28 січня 1934 р.
Народний комісар юстиції та Генеральний

прокурор Республіки Мкхайлик.
Член Колегії І1К10, Кер. Кодсектора Прігов.



на 1934 рік на 1934 рік

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ПЕРЕДПЛАТИ
на всі журнали видавництва ВУЦБК

„РАДЯНСЬНЕ БУДІВНИЦТВО і ПРАВО"
— Ч Ч В І І І  |  — — —  І  ■  ■■■■■■!  тшш>О" І Іапишії'і ги-і 11 > .1 *о-

1

Н а з в а  о п д а н ь Мова
Пеоіо-

ДИЧНІСТЬ
на рік

ПередплатнаЦ'на
12 міс. 6 міс. 3 міс.

крб.|коп.крб. КОП.кпб.КОП.

1 Радянська УкрЛна . . Укр. 32 32 6 3
2 Революційне Право • 12 35 — 7 50 3 75
3 Збірник Законів . . • 60 15 — — •<- — —
4 Собранне Заколов . . Рос. 60 15 — — — — —
5 Бюлетень НКЮ . . Укр. 36 8 — — — — —

6 Фізкультурник України » 12 4 80 2 40 1 20

Замовлення надсилайте Видавництву ВУЦВК „Радянське будівництво 
І право*4, Харків ЗІ, Спартаківськнй пров., №3

Гроші переказуйте лочтою на нашу адресу або через Ванн на наш 
розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі Держбанку в

Харкові, № 150080

Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво І вразо"
__________________________________________________________________________

Видання офіціальне НКЮ аСРР 
ВІдповіаальниА редактор Н. Кас’яв

З гано до склаау 1911, підписано до друку 4-ІЙ, формат паперу */« 4-ноштов. 
(62x94), вага м. ст. 37 клгр., папер. 6/в арв, На панер. арк. 112.500 знак.

Техредактоі М. Мазій
Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво І право*

Голова т 785 Зам. 557—*ЗС00
ККДП—УСРР ^ УПТ ▼ Гвзлжурн ф-ка *м В Блодсиггнліуу



„РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО
і ПРАВО”

ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО* НА СКЛЕПІ 8-ВА Є ТАКІ ВИДАННЯ:
Ц і н а
Крб. К

1. А. Семенова—Мзрксове вчення про робітниче законодавство . — 45
2. С Булатов—Кримінальна політика епохи Імперіалізму . . * 3 50
3. Ироф. М. Гродзннськнй-Докази в радянському кримінальному

процесі, ч. І. . • •.....................■ . . , ....................  2 80
4. Адміністративно-територіальний поділ УСРР за станом на І-Х1І

1933 р. (Офіційне видання)............................................... — 80
5. Житлове законодавство, ч. 1............................... ... 75
6. Збірник Законів про обов'язкове постачання державі зерна,

сонячника, картоплі..................................................... . — 90
7. Алфаветиигі показник до Збірника Законів за 1932 р. . . , , 1—1
8. І. Серебряни.1—Секції м і с ь к и х  рад . . .................  — 60 ]
9. Стенографічний звіт та постанови VI сесії ВУЦВК . . . . .  4 50

10. Єфімов—Завдання рад в охороні здоров'я та сошюбуту на селі — 50 
П. Постанови VI сесі» ВУЦВК та IV сесії ЦВК СРСР................ —
12. Неповні і текти Збіри. Законів за 1^33 р., за кожн. нумер по 25
13. и *» м и »» 1932 р. О М І) 25
14. „ ., .Собранне Закоков УССР* за 1933р.„ „ „ 25
15. мри . » » » » >  1932 р.м і* „ 25
16. ., Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожний вумер . . ............................................... по 25
17 Непові^ комплекти Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожний нумер........................ ...  по — 25
1$. За культурне заможне життя....................................... ... друкується
19. Брайнін І Розенб/Лт—Завдалня Рад у підготовці до черго

во* о призову в РСЧА..................................................  ,
20. Сільрада в боротьбі за більшовицькі колгоспи.................  ,
21. Кримінальний кодекс ............................................................  .
22. Цивільно-Процесуальний кодекс........................................  ,
25. Пільги й переваги червокогвардійцям і черзоним парти

занам Збірник чинних постанов)   ,
ЗАМОВЛЕННЯ НАДСИЛАТИ НА ТАКУ АДРЕСУ:

Харків, 31, Спартаківський пров., № 3, Вид-во ВУЦВК 
.Радянське будівництво і право*

Позаміським замовцям література надсилається по одер
жанні грошових переказів (поштових, банкових) або наклад
ною платнею.

Розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі 
Держбанку в Харкові № 150080.

Внд-во „Радянське будівництво І право**



ЗЛІ^ОМІй ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОЬїХГПіЧО-СЕЛЯМСШСОГО УРЛЛУ укрдемц

Г& 5 іі лютого 1334 року ГС* 5

ЗМІСТ
Поста'ози Гад* нірсдних «емісарів УСГР і ЦК КЯ(б)У.

?С Пре затри малин виплато зарплати вчителях
37 П;о ш-иоі̂ рськігІІ і культ уриьн .розвиток М лдавської АСРР.

Постансаа Всеукраїнського цегпгзпьісго виконавчого «еглїтету і Рази на
родних комісарів УСтгЛ

33. Про кріш'пзльпу в* лміідиьиість за лужоложто.
Постанови Президії Всеукраїнського центральна о виютгБчаго комітету.

39. Про перон мои у» ■шш ІІозаесоиської сілі рада Ново-Троїцького райейу 
у «Чсрвопо-Сітшську».

40. Про (порі'чослеипя вассіевпт ютпгггв «Бабпчівіса» та сБуиіце-Яен* 
Бабичішліші сяіьірааи, Чарияхіївськаго району—до складу Пуллиько 
го району.

41. ІІоо пореіімсну8»шгя хутора «ПЬльгпп» Покроссікої сільради, Потрвв- 
сьпого райішу в хутір ім. тон. Цпкою.

Постанови Ради каредких комісарів УСРР.
42 іПро ліквіацію доб’горсшї ваоорговапосіі епстомі споживчої кваке

ра дії.
&ЛІр> ггповедопня ьулілжитлдабору 1934 року вп території УСРР.
41. Про скасування обмежень для «аїречолу зернових, круп'яних і бобо

вих яулотур колгоспами, «колгосп пнкам-н та оптоосНшикаміг.
43. ІЬі скасування обмежень для перемогу зернових, круп'яплх та &>-

’б'ЛЇПТ культур КОЛГОСП 1МЯ. КОЛГ<ЮІІ!Ш;?ЛГИ Й оД|ІООСІОВІ!К".1їП.
4Гі Про згеиужсоїия (голови поміси по оргашзоішшу ліабот'у тнххлш сялп

чтпГНКїСРР.
47. іП,« лгронлепия опіку сН»еі ко’мгио-г'пг.ькпх фахівців, що щпттютнгі. 

пап системою ПКЗемгсррав 'і У п І! Іі Радгоспів та про -відрядження -до 
МТС оюрр’Сапт їм фатацгв. ■

Гсстгнова народного комісаріату юстиції УСР?.
48. Про Відт) бшльїьсть за зламі зия Ьгт,повлеш»го порядку закупіьлі̂  

хліба 'чсржавцкігп і пооперагпвішап оргашзлдіглш.



ПЮТАИЖІ РАДИ НАРЕ^ЇХ ГСЯЯСАРІЗ УСР? І ЦК КП(б)У

36. І\л затримання .вклпати здолати вчьтзлям.
РИК УСРР в ЦК (К'П(б)У «стачіовтюють, ідо ше ашлсаючи на «ат»1, >! 

рзтші їгоректоя шзро неприлустиоисть 'найменшого затршаїш ашл г 
зарплати -вчителям, у раді районі®, швроважно зо &ївсьп}іі, Одесілс:*іі й 
Харківські -областях, учителям протягом З-х^віс-яиів т оллачуєгьоя 4 
плати. «Водночас ©втрачається кошти з фоаду запалати 'вчителям «а іг* 
погреби (Олевсь&яй, Овруцький, Наро'щцьшіі райопз)

РИК УСРР і ДК Ж!<б)У (ухвалюють :  ^
1. Зобов'язати оат'шсопжооія та обкоми, на игеінгоіга.илгу івдкийіа.я;

дать -голгв ОІЖ і шзротаріїв оекожів, іцшсом иісдаїмати лило щ&кіш 
ність *на зарплаті вчителям до 1 лютого нього року. 4 іЬа

2. Заборонити проводити явгпебудь (витрати із бадшлших йошт Щ 
видатків на 'харчування -хори) ао ц-шювитої лікв&даврї заборгованості ^ 
ларітлаті ©чителш по таких районах: Білонеркжьшму, (Врусилскськос^ 
Ва&пйіш&нючу, Дутесдаозу, Монастиршейгсьаому, Овруцькому, Од? б 
■укож, Сратавськоиу, Погреіінщшськочіу, іРлгсшгшшсочу, Слаївігатоиск' 
чу—Київської облз-сті; Бдгтч>ївош>ку, В.-Влсювсшйгу, Кршюзерсш?*^ 
Устігаавськогау—Одеської окутті; иїштягївісжоіру, іЯи'уішшьснйому, 
ралярязкисож, Літгдосмооогу, Ліяаввць&ому — 'Кпшщтлсої області'; Д*л,. 
усппцькому, Варвигсьіюооя^ Гороашяшміму, Констотгсочу, Рш'адгьс^ 
ху,—'Чернігівської області, Богодух-івськаму, Валкгаськоху, Крзсшжутоької^ 
Тростязецькі Щ*у, УлЬЯНІБСЬКОХу, Олокоіїї-асї.кшгу, ЧорВГуХФПЖОМу—ХарКі 
сьісої області.

3. Встановити, що раЙжо:ї«>ніг та шьрадаг *з (коштів фонду зарщ*. 
а» пзвитгні пасамперец виплачувати (зарплату вчителям.

Покласти персональну ©ЬдрїюгаапьиЬть «за аосюрясам тахто, а тата , 
г^садальн.'сть «за птозу пшгглату загадати вчителям <і (витрачавші фо і 
дів «зарплати «за прямим іпризла-чеишм иа^-гонів РБК а МР. лк

4. Доручити Генеральнії прокуратурі Республік протягом декади 
тягти 'впітпгх у затримані зарплати -вчтггат до паТігпюршої відаї ^ 
мальпості, провівши ©ром процеси показовим порядком по таки рай 
ках :  Бого.тухівському, Балжївськхш, Овруцькому, Погребігщозгеькоху, !і**їа 
поянргорспському, 'Горошшгсьїкому та Летгевсмгому.

5. Зобов'язати ‘Наїркомоовїти (г. Баааігського) та ВУК Робос < * 7
Гптть) •встановити снстеиатгчіїий контроль над ішштсю зарплати в* і 
ляч <і щомісяця доповідати про «це РИК УСРР. * . о

Харків, 25 тая -1934 року.
•Гол-ока РИК УСРР В. Чубар.

Секретар ЦК ШТ(б)У С. (Косіор.
Оголошено в «'Вісті ВУЦВК» з 2.6 січня 1034 р. Х$ 21.

и
. 4»

сол



37. Про господарський і куг&турний розеток Молдавської АСГР.
Молдовська АОРР добилася зшили іушхїв -в фш гатузкс господар- 

.іуШХ) >й кудіьггурного Ю^папЯ'Цтва. АЗЇСГР -в оииияіоюу ширшала сувімь- 
I?. гу -колсктіівізпцію—па 1 січня 1934 р. і0 єднало в колгоспах 62% гсс- 
:,і* і іодарств, утворено 21 ОТС, оагоиіі вмоли збілшеио з 464,8 тис. та 

'ІШ .р. до 522,6 тис. га 1933 роїсу; площу засіву тктош'В збільшся з 
•",200 га 1925 року до 1900 га ’933  |»юу й иукротавх 6\щт з €00 ча 

до 9500 га. ііїрозедочо ©пачка боти »по збішпгаїю площі зрошувальних 
полів. Створено велику витееи:ау промисловість, ідо 1933 року дала 
33,6 -млп. банок консодаз, виконавши іплаи иа 101,20/о, сховало рад 

їіДйшкгх іпраигс ловкі Вдіркшя®.
хч» Гургоьа •нрод'уйазїа (промисловості Молдавії 1933 року зросла до 54 

тя. цю. проти 25,8 аш. езрб. 1929 року.
ІЦ Зрхтаазря промисловості юуігровосгжутвалось значим вростанням числа 
ті /обігнжв, ню працюють у промисловості1, з 13,4- тис. чол. 1928 року до 
:ког»з ТІГС> чолов. 1933 року, ори чому число молідаваи-робітппкііз становить 
^,6 т. чат. проти 1.5 тис. чолов. 1929 роду.
т' Партійна організація Молдавії їв насадок. перебуяувалта роботи ш 
ЛЇ̂ ?ІІ№)У ша основі погори чи их гокавіївок Дії 1>ІіП(*б> з 21 січня та ішга^«Ж£ 

{>з. Сталіна про роботу на селі, з наслідок зміцнення лершшдтва <шо- 

Д у,—добилася лероцетрскозого івикопанни основних тестсд?.рсь«(нп«мгич- 
:сичх кїшшіЙ: хлібопоставка .оешпьої сівби, вбирання Й вдачі буртав, 
дг>,бішаиу -і інга.
1^и ЗМоніокт гасло ®свдя партії т. Сталіна про перетворення колгосп» 

» Сільпішицькі й іколгосгспжт па заможнім, (партійна оргашатя йїол- 
добилась, то голгоошішїн .Молдавії 1933 року дтстжлі .в середньому 

„ -7—10 етр. *на трудодень.чіКч _ . , * .
В галузі нзщ/яально-кіультдасно й)тші*.пгпза та«%о;к є шеам аосяг- 

4 їіргя, ігм полягають в охопленні 100с7о дітей шкільною сіткою, © >за- 
Сї̂ н>пад;шіт загального ашчаппл на 6;ьзі семпірбчкп .організацій 8 теш?- 

3 іШ.спіів. Кіїшсть шш збільпішася з 307 © 1920 р. до 537 в 
_лі)‘>3 р., з охопленням 84.100 учнів -проти 33.438 їв 1926 р., з вих тт- 

і*чгн-—25.763 кроти 12.576 чол. 1926 роту. Утворено -молдавський дер- 
1 '* й театр.

’зіючдвш:. зростання промисловості, вивершення -в основному ко
пач значне орогтаїшя (прибутк-л* катгосянтов і широке розгор-

. а 1 і-ультуріїо-чіагиопаліного будіветкгва. Молдавська АСР-Р стала тим 
■ і ча» -їй ншх переплорен-ня з зразкову передову національну республіку.

Іо здажаю'іїі на велику роботу, (розгорнуту обкомам і РІШ АМОРіР в 
* І и(ГЦіоііал шонкультприого Суиівяімдтва та ^травильного проведення ле

гкої національної іишглш. особі'©у роботу, я о вїтвч&шю дорослим 
'елозівд молдавської мац:оз*ільяої латігнізовапої ппсьменпосгг, по шол-



давай ваді апарату і т. 1лзп., РИК і ЦК шзнпчаготь, {гроте, відставання 
культурного будавзірцтва іМолиаш від господарського бпівпицтва. зокрема 
слаоі темши проведенпя аатткзації.уаоадаваиазаці.ї апарату >2 низький рі
вень навчання .в масовій школі.

Напередодні десятиріччя гспуваштя Мллаївсшм АСГР, ЦК КП(б)У ста
вить веред оіоліа®сш>і9 'партійною організацією бойове завдання лерета*- 
ритя Молдавію ш зразкову радянську республіку.

По с ільському  господарству .

Б центрі уваги вербі (роботи гданської партійної оргатоацїї ЦІЇ стро- 
£<лруе поставити реалізацію вказівок т. ■Кагаасвича, зроблених пгм на тре
тій всеукраїнській партійній іконферсіщії.

«В Молдавській республіці треба всіма ■способами розгорнути пішо- 
гради ицтво, садівництво та городництво... розгортання колгоспного нино- 
ірацн питва... має стати однією з иайбатагшнх галузей сільського гоопоодр- 
стяа 'Молдавської (республіки».

Д.тя практичного од^спеаия ■цих вказівок та дальшого підпесеппя сіль
ського господарства, овдівшгя & механізації його, РДК УСРР ї ЦК 
КП(б>У ухвалюють:

1) Оргшшзувати <в Мошви .в 1934 ір. 4 нгові ВІТО: по одній в Балт- 
ськону, Кадамськосну, Кіраслоокняпському районах до початку -весняної сів
би, а -четверту їв Тираспольському районі в вершій половині 1934 року.

2) Завезти до МооішіІ і для МТС, що їх занозо органгзусться, і для 
лпішіоипя наявного тракторного ларку 300 тр"<кторіз> з іпгх до весняної 
сїівби—125 тракторів і ао парової кампанії—175 тракторів.

3) Змтшпгтті (ремонтну базу тракторного парку і с.-г. машин, для чо
го організувати 8 (майстерень гсаотіталмюгїГЛ середнього ремонту при МТС 
І поста нити йотуючим МТМ «верстати й устаткова-іигя, -якого по вистачає.

4) Завезти 1934 року до МТС 100 паптажтш і 20 легкових аізтома- 
ппш, з нех 50 ©апта^шгх і 10 легкових—*до весни 1934 року.

5) Для (давшого розвитку ■меліоративних робіт та-збільшення *плоші 
зрошувальнії х земель, запропонувати ІІаіркочзомові дсаатково ‘відпустити 
моліотрестові Молдавії погрібну .кількість тракторів -і автомашин.

6) РИК і ЦК схвалюють ,намочені РПК АМСРР і обкомом захочи до 
лорспворбіші ослу ютах радгоспів Молдавії їв оспозпоиу »в радгоспи вино
град пицтв а, сашвшгцтва та високосортного пасіїппгцтва.

7) РПК і ЦК ш рои оптують ІІаркоігземові 'УСРР опрацювати ікоттреґгпігй 
план заходів подання технічної допомоги їв розвитку садівництва, вяпо- 
ірашнгцтва та наегшгнцтва в Молдавії, як йшовшими матеріальними ре
сурсами (апаратура, отрута і т. піш.), тай і зміцненням кваліфікованими 
аіфотехштанщш 'кадрами.



Щоб зоїтоїта роз&гтку садівництва й горздггялгва, РЕК іі ЦК ообо- 
видують Иариомзен УСІМ* завезти ао -МТС Молдавії ЗО гусешшм трак
торів у рахунок «річного воитиишіту '300 тракторів.

6) РИК і ЦК зобов'язують Упозпаїркоірзадапром забезпечити еотрайш- 
ил бузчаторшатз і устатковаїш-пм &удівикттво ТЕраспольської ТЕЦ, а 
РИК АМСРР і обком посилати ікеруаа-.чня «будівництвом з там, -щоб -забез- 
яечіпи пі св першої турбиігк -до 1-го травня 1934 .р. і загішчодш буд®- 
«іГигва ТБЦ ао 10-ртя іМолааїкькоа АСРР.

9) Для 'поширення ‘площі поливних городив та боротьба з лавщто Р1ІК 
і ЦК зобоз‘яз;югь ІМЛІ АМСРР «і обком забезпечити закшчешш робіт іш 
обвалуванню Дністра, використавшії ш і̂тм астчгушашл, (що ‘Іі івдаусотв 
український уряд.

10) Для організації єдшого вннаградпоробігого господарства, ухвалют 
утвореная Молдваопрому з передачею йому тираспольського шкрто-бее- 
ь<шого заводу.

'Водночас иаіп-ропонувати іїіаркоизевгаві УСРР, РИК АМСРР а обкомі 
* планах 1934 року передбачити забезпеченая зростання площ впаограц- 
еі№І8 та едвшения -врожайності.

!1) ЦК ставить як одно з вайваяашлш .завдань перед шатдавського 
иартІЙною організацією зхгїїснеіщя найважлташої постанови ЦК ВКД(ф 
про розвіток тваринництва та шадйеїті безкорівная колчинтша ие- 
р«л.

Врятовуюча лодостатпю забезпеченість по.тгеюшв Молдавії коровами, - 
РИК -і ЦК -доручають Иаркомасмові УСРР .винайти додаткові кредити для 
подання допомога колгоспникам у придбанні корів.

РИК І ЦК зі бов’язують Иарконзеи надати Молдавській республіці ц^- 
гвиогу в збільшепні ктааа свиней.

РИК ‘і ЦК доручають -Нарломзомош УСРР опрацювати кочпфетігі вато* 
*ся «розвитку єму пікового вівча;>ства па терптора АМСРР і влести Іі на 
ватвадджеїшя ‘РИК УСРР.

П О .про 1ПГС50 вост і .

Надаюча •вшгяткового зпачеиия-розвиткові в Молдавії -БОНсерЕїтот, хар
чової та переробної -прохігсловості, -ГИК ч ЦК зобов'язують РИК АМСРР і 
обком забезпечити організацію спротіпної балл д.тп Бонеерювои промисл> 
р'.сті, забезпечити випуск 19і>4 року влсокоязикаїик консервів, аосйгиюючя 
постанову <ЦК ВКП(б) з 23-ХІІ про перетворення консервант заводів у 
гразков ьхарчлві -пдарптаства.

РІ1К і ДК зобов'язують РИК .АМСРР і обком фжитл рішучих заходе 
до збільшоипя в кістку сш]Иїс\яг.тва.мл харчової а легкої тспіпсловіючі, 
промкооперації, які е па території Молдавської республіки,—речей «ліф*- 
чоі\> ьж;гпт та б^тднатеріалііз.



РНК і ЦК зобов'язують Вушіїромраяу ‘вжити юсіх •заходів ао ■вико
наєш прамфгаллану 1934 -року, особливо <з випуску речой широкого вас т- 
«у та будматеріалів ишрпочсишп, ідо входить до пісгеїии Ероадкосаора- 
цїї на території Молдавській ресагубл'жи.

По нац іонально-культурному буд івя  вцтву .
Схвалити розгорнуту РИК АМСРР *і обкомом роботу -в зв язку з поста

новами листопадового оооденого (пленуму 41К а ЦКК ІЇП(б)У щодо мо
білізацій партійної орга-шзаци на заароваджешія цих постанов .в життя, 
на боротьбу з унрашькш нал.ішюх'змом, чцочє ігоаоїипою (небезпекою даі 
УОРР і ‘Молдавії, т частини УСРР, а з місцевими модааївсшша цаіді̂ іа- 
кістами, що блокувалися з •українськими націонал іотами.

РИК УСРР іі ЦК КП(б)У схвалюють:
Проваджувану 'РНК АМСРР і обкомом (роботу коло навчання всього 

молдавського населення латиімзова'цої письмен пості 1934-35 р.р.
•Висунення до центрального а районного апарату 200 молдаван-уцар- 

вжів-робітитав і робітниць, «<шч>оггашйв і колгоспниць.
РНК і ЦК доручають РЕК АМСРР а обкомові 'підготувати і здійснити 

протягом найближчих 3-х иіощів (переведення ша латинізований шрифт 
обласної молдавської тавоти «Молдова Соціаліста», що іааз сприяти здійс- 
яедою завдань навчання шшдаванського населення 'ла-тичіізоїванаї иясьмон- 
иості.

Зважаючи на іскрутидй стан поліграфічної бази .видавництва моевдац- 
оьпшї літератури і та особливо значення цієї бази для дальшого ,розгор
тання національіньку льтурного будавняцтва, саіврошоїгуватн цультнропош 
ЦК вжити потрібних заходів, щоб забезпечити закінчення на 1934 рік 
друкарні, одо (будутся у Тирасполі, і укоішлоктуівані[я її (потрібним 
устатковаїшим.

Асшвоваиі цього ропу волиіка пошти на народну освіту ставлять 'пе
ред 'РНК АМСРР і обкомом особливо •відншдальїгс (завдання цілковитого 
і доцільного «икориешш ІЦКІХ шнте І ізабезпечопш ■покреслених ялада 
тильного •будшнцтва.

По нем у іна*л ьвмоміу і ж и т л о в о  ну  буд івництву .
1. Па основі затверджених тією БУДГілу шипів капітальїгоі'о бу 

яівігяцтва, ШК і ЦК -зобов'язують 4МІК АМСРР і обком до 10-ртя АМСРР 
забезпечити збудування іі івЬкрілтя Шюттуту народної освіти, держав
ного театру, комуністичного шш/у, готелю, лікарні, житлобудішезв, водо
гону і цаммений шалі ібруягсшшя, «еротворичяіш їв иайкоірогшай час яг- 
сто* Тирасполь у юпорядж-еїшіі «етолгадй центр АМСРР.

Щоб вдШот-ити (це завдання, 'РІЖ і- ЦК зобов'язуклг ШК 'АМСРР а 
2ом мобілізувати ©сі погрібні місцеві будматеріали.



Воааотас РИП а Щ-В ооаю'явукдгь Уш»іч>іалшваіж,ЧР0чг—тов. Пео^мкв- 
сьпілч> Д., Уиошіаріїомл:с—т. Свчепоза, Наркомлтіроіі—т.^ Рїшао і *Ка;р- 
«и>ілОс.тач—*т. Роша іцілкол і сьо лаоко постачити Молдавії потрібні фок- 
дивані будматеріали.

2. Доручити Упозіїаркоква^впроіїош і Наркомкошчюпові забезпечити 
цілком уотатковаїшя для будування Дубосаірськаї, Григор.чжільешн і Еа- 
іГ-янтьш олекіростаицій.

По торг івл і  > к о о п е р ач  і а.
РЛК і іЦК тюй'щ іоть РІЖ АМОРР *і обком .розшпрітд а шшяпіигл 

шішшіііо сітку держторгівлі і кооперації через організацію УМЧЕКО (мол- 
д-.лсьісий центр спожявкооперац І) розгортаная аержиргівлі в районах ті 
великих пунктах республіки, утворивши 14 крамниць І зміцнивша кадри 
торгокмь'ної системи.

Собов'тгя БУКС і (Паркоапостач тати лід особливий дагляд -вш>- 
ншп цієї постанови.

' абезночитн пуск в «иаиуатацію 1934 р. хлібозаводу, що його буду
ють -в Ікластії.

По тв 'язку
Обвалити 'намічений Устошга-ркомзв'їшу плац толо і̂коадії 1934 року 

«сіх сільрад Молдавської АСР1\ Доручити т. Бойко забезпечити збудуван
ня і шуса 1934 р. 10-ти кіловатної ра^остапції.

-По шлл.хозоз іу  будгсвгацтву .
РИК <і ЦК стжгять перед РІЖ А1ЮПР і 'молдавською партійною ораа- 

сїзацісю е&шьіія цілеюм вт>п&ти 1934 ір. (план шляхового бішвивілк», 
зокрема закінчити 1934 р. шогсікп шляхи: Григоріоділь-Дубосари і Тярао- 
«і- ль-іїіезавсртийліькз.

■Харків. 13 еїчдл 1934 р
(Голота РНК УСРР В.

Секретар ЦК КП(б)У Кссїгр.
Иголомош) в «чВїсті ВУЦВК» з 14 •січня 1934 р., X* 12.

ПССТАКЗПА ССЕУаРАГНСЬКСГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВШНАЗЧСГО (КОМІТЕ
ТУ , - /.і гавдкх комісарів >сг?.

38. Про кригікслигу відг.сзтаяькість га ^ужслсжстео.
Вслуіфшл>..кЗ цс- ^ахьшгі (ллшіавчій комітет і Рада народим іш- 

ка‘Г*тйв УСРР постановляють:
1 Почшірт «рмгнальну ©Ьтесшльпіість зд жужолоаество. пебго и, 

с • дальні з.ілсили мужчина о 'Жінчнноіо, па ■ккїіасгіп добровільних спсо- 
счд:, когл*\«а*іі> г д того, що едец бз учасників сексуально нєдШшоіій.



2. Дспатл до Криміпальпого кодексу УСРР (3. 3. 1927 р. & 2С-.27. 
г^гг. 132) арт. 165-1 у такій редакції:

065-1. За кужоложсгво, себто сексуальні заесяян •мужткгя з їш- 
ченою—

тгозблз.теїтя вслі на строк, до п’ятьох років.
За мужоложьтво, зла дшие з використанням залежного стану сотер»- 

■ий'о айо з насвльстеам, за плату, по професії або пртвдіо,— 
лесОа&їепня воді на строк .до вісьмох ротзз>
Харкав, 11 сгая 1934 року.

(Голова ВУЦВК Г. Тїетросськкй.
Голова РОК УСРР В. Чубар.
Секретар ВУЦВК Ю. Есйцохібський.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ.

39. Про перейменування Вззнссзнської сільради Нсво-Троїцьпого Району
в «Черзено-Сивашську».

Президія .Всеукраїнського центрального ївшнягаячоп) комітету лоста 
довила:

іпере&меп'увати Бозпесепську сільраду, Вово-Троїцькото саЗоау в <Чер- 
вояо-Сивашську> -і центр ні—село Возпесеику в «Червоизй Сиваш».

Харків, 31 тая 1934 року.
Галова ВУЦВК Г. Петрсвський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівськкй. 40

40. Про перечислення наеєлгнкх пунктів «Бабичівка» та «Будите-Ясно» 
Бабичівської сільради, Черняхівського району,—до складу Пулинського

району.

Президія Всеукраїнського 'центрального ©итавчого комітету посга- 
повила:

пере титл пта ігаселепі лупата «Ба^нтівка» та «Будше-Яппс» Бабта- 
гьКОЇ сільради, Черпалійського району,—«ла овдт Пулішсілоге району, 
вилучавши Їх 'із складу Чсрмхгвського району.

Харків, Зі шва 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Пстсоссмїхй.
Секретар ВУЦВК Ю. ЕоЛцохжсьіхй.



41. Гро псреймгкуванкя хутора «Шульгин» Пскровської сільради Г*ок- 
•рсвського раГону, в >уТір -ік. тсв. Цінова.

Президія Всеукраїнського центрального вігкоааійчого комітету -поста®*-
ігзла: _ .

УіСреймспрватн сггтв *ПЗульшг», іПо-ісропскгої сільради, По*іфотеь№.со 
Р^ону, в хутір «Цпкооа*—яа лоїішу .першою організатора раддшди еа 
ІТо-пр>?іШ.зпі, забитого куркулями 1918 року.

Харків. 31 січня 1934 року.
■Голова ВУЦВК Г. Петгздськии.
Секретар .ВУЦВК Ю. Бокцєхівсшй.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

І2 Гро гшв5д-ц.»ю Цабїторської заборгованості систолі споживчої коопе
рації.

Вважаючи за геть ншрігяустпчв зпачпт дебіторську ■заборгочаглкггь си
тні споживчої кооперації та шоб упорядкувати її фінансово стааотд»
І зда па ротах комісарів УСРР посгавшше;

1. Зобов'язати споживчу кооперацію УСРР цілком інвентаризувати гл- 
боргопаність третіх осіб і о іаподцій системі спожитті іпооаерадй (ав
торську заборгозаоість) за станом на 1 січня 1934 ротсу.

2. Дія яроветпя йгоептаризаци дебіторської заборгованості, зоб*- 
е яззтн «всі організації споживчої кооперації утворити спеціальні яоогои
г. складі кер'тиіпа оргаяізацй (голови СільСГ, райсоюзу), '-голови роїшіЗ- 
бсї комісії й головного бухгалтера.

3. Ла комісії (арг. 2) покласти:
а) виявити дебіторську заборгоданість, устапссмігз •перелік боратам 

еРй, розмір, строки та підстави Й умови вімпміпешгя (заборгованості;
б) щоаагп «протягся 10 див го ср-ганів суду И Державного арбітражу 

Пікова та заяви про видачу судових і плазів по вияодеам боргах, що. т 
ои\ « підстави для стягнспігя;

в) ’Р’сп&іо одержати івід органів сулу П Держгопого арбітражу »• 
пугачі липи тч накази то .претензіях, що їх суд ч арбітраж; розв'язали;

г) негайно лодатя на вико* апля то еудоЕо-чгя.оаазчих орпвїв і пре- 
дгтнііх -угтаїгов (виконавчі листи & иаказа судових органів та Двржазвого 
а- '̂траж-у.

4 -3^>і'язатт* ‘Наро.тпп.г комісаріат юстиції УСРіР й Держа-апогв 
т$у ігря РИК УСРР забезпечити:

а) розгляд органами суну їй Деракпигаго арбітражу те їх спраз «то и*-
т ' кччх ,  що їх  подазгтгпть орпл:<>ааії отккетяоі кооаера^ї,—еротягоч 
5 д іі?>;



6) видачу та оформленая шротагом 6 яшв ви^кжта і пакайв;
г) негайне виконаная ‘вироків в наказів.
6. &юоз’язата йсеу-краітсьісу контору Державпого Башту СРОР водя

во цоїїо.маґатн сйобнвзч.й кооперації в кігкага-діп дебіторської заборгозазіо- 
ЄТІ.

6. Зобов’язати й^ояаашу:

а) Урегулювати соредсмстешу дебіторську ізаборгоюапість опоасшяі 
косссраіЦй й ці'.ишга її дасзіду'ва.ти яв шішш -яв до 15 березня 1934 раку;

б) подати *до ВИК ,УСГ,Р 1 ківітпя 1!Щ рову звіт херо (цієї
постілавя.

Харків, 23 сачниг 1934 року.

•Голова РИК УСРР В. Чубар.
КерігшичяЙ справ Ш5 УСРР Л. Ахматов.

43. Про проведення культкжтлазбсру 1934 ріжу на території УСРР.

іНа розвиток постанови ЦВК та *РНК * СРСР з 23 сім 1934 р. «Про 
сбір па потреби іжлтлової» та 'культурно-шюутового буїдіївїпгцтза я містах 
та сільсь'К-щ иіоцевостях на 1934 рік».

‘Рада народних комісарів У0Р«Р постановляє :

1. Встановити для МЮРР та окремих областей такі середин ста/гді 
«гультжшіиообору *з оітісьтоххшодаршдїіх) шасслеиня:

і

О Б Л А С Т І

2
2

1 АМСРР . . . .
2 Харківська . •
3 Київська
4 Вінницька . . .
5 Дніпропетровське .
6 Одеська .
7 Донецька
3 Чернігівська . .

Для труд, од- Для трудових од-
Для ГОСІІО- НООСіб-іИ^' НООСІбН»’Х г в, що

г-в, що спла- оплачують с.-г.
дарств кол- чують с-г. податок зі про-

податок за греснвіїннн став-
госпннків сталими ками (у %  до

ставками с.-г. идпку.)

41 крі. 44 крб. 140И
48 . 54 . 160Н
43 . 50 к. 49 . 15і*/.
-> . 50 , 49 НОН
48 . 54 . іб;и
4о . 52 # 15054
46 „ 52 . 150 Н
43 . 49 . 150 %



2. Господарства волчхшикгв та трудящих одпооаояяш оплачують 
еультжі позбі-р по тай території'̂ СРІ* їв такі строки: 

т% до 25 лютого 1934 рожу їй 
50°/о до 15 березня 1934 р.
Хар&га, 29 січня 1934 ір.

За голову РІЖ УСРР Д. ТІетрсвськни.
Заст. Ксріїпшого оправ РИК УСРР Я. Бесараб.

44. Поо скасування обмежень для тереюсяу зернових, круп'яних і бобових 
культур колгоспам, кслгсегеяошаї та сднслсібккками.

Зважаюча па закінчення по всіх областях планів хліболоставкя дер
жаві та натуроплати, ваіграноцуватя облвиконкомам та РИК АМОРР «ка
сувати обмеження рашірав шереробаеніня їперемолу) здриовах, ©рш-аакх 
і бобових культур колгоспами, колгоошгаками та о,т?гоосі<5 плікаіія, аабозпо- 
чкішм ізшжапші (встановлених правил по стягненню морока.

Харків, 29 -грухші 1933 -року.
Заст. Голови РИК УСРР П. Любченко.

ЗСсріВішчтйІ оправ РІЖ УОРР Л. Ахматов. 
Оголошено в «Біоті ВУ.ЦВГС» з 10 дали 1934 року Лі 9.

45. Про скасування обмежень для переиолу зернових, круп'яних та бобо
вих культур колгоспами, колгоспниками й одноосібниками.

Ба додаток цо шосталови РІЖ УСРР* з 29 трутня 1933 р. «Про скасуй 
«піт обмежень 'Для пережму ©орнсних, ируїГяіш та бобззпх вучьту-р 
колгоспами ^олтиянказм та одноосібниками», Рада .народних комкОір® 
ІСРР (жкпиіиіияс:

1. Запропонувати ОВГС, іРІЖ (АДЮРР та <РВК скасувати юті обмеження 
для яерстгу зерна па (сортове бороїшго, широко сповістивши п*?о це та 
каягода, колгосаигядсів та осшоосХій тоспоцарства.

2. Надалі стягати мірта о усіої ішькста яерла, що його ирввовіт. 
для яерсг-'їхгу радгоспи, волзчоп, колгооімшки та одноосібні господарств і. 
«еоадежпо «« дже]м>ла одержання зерна.

3. Щоб забезпечити щшоватс ьіжоиают латворегжмш плащів по сюр
туку, зобов'язати ©ВК, РІЖ АДСРР і та РВК аюснлптп боротьбу з таач- 
«пи яс^смеаювАяггям «оріга, дкябаз^гоагаш, країною та осгошїпі аїл- 
тука на млипчИїцзгрцчтатаї, устіг:оеглшг* «контроль сад схоргсешш! та 
вчасною одпею мірчука па пункти Заготзорпа:

4. ІЬпвро итн СіШ та ГИК АШ‘Р, Що надалі випуск хліба на поета- 
чаїгїіі \Х‘і,ясгі буде змеїшіено Е^-слорідйцо до «дох£&ск<хго иодокЕкинаїтня 
завдань по аїр гуку.



5. «Вказати Вштсцьвдгу, Еиїйськему та ЧсряегНгьікт обтеїгсоггсо- 
яа“ т «пачпе тоста-вакня у «шишоі плану •’мірчуаа на 1 «ірш І934 * 
їїо цзі областях, ода -мусить бунт усунено кіш *в жй*шт.№й стосе. 

Харків, 0 січня 1934 р.
баст. 'Голова РЇІК УСРР П. Любченко.

Корзштй справ РЙК УОРР Л. Ахматов.
Оголошено «в «Віст» ВУЦВК» з 10 ої'шп 1934 (року. А: 9.

46. Про затвердження Голови комісії яо ерганізсгакску набору робочої си
ли яри РНК УОРР.

Рада ‘йарошпрх корсарів УСРР постановила: 
затвертта на носаті Голова воогздї по організованому набору робото# 

«али -ітрії \РІіК УСРР т. Худоксмова В. В.
Харків, 25 січня 1934 раку.

Заст. Голсш ГПК УСРР б. Негайно.
Керівпігаіі оправ РіШ УСРР Л. Ахмлов.

47. Про проведення обліку сільськогосподарських спеціалістів, ідо пра
цюють пеза системою НКЗемсярзв і УпНКРадгослів та про відрядження

до МТС потрібних їм спеціалістів.

Щоб забозпечатгя ІМТС іоільсшогосаодаршаш «пещіалтетаил, іРацз се
редах «каиісарів УСРР шостапавила:

1. Зобов’язати керівників усіх установ, иігсірігєисґгв, всюператнвішх та 
громадських організація «союзного, ‘ршіубл'іка.іісмсого обласного і 'шецезог* 
значешл ‘Протягом 6-ох «день подати ао РВК або М.Р шпшг талях сіль- 
сїдсогоозодаїрськіїх сасдіаластш, іщо (Працюють т пах :  *

а) агронаиів-шаповігкїв;
б) агро н ош -орган ізатор ів;
в) асрононів-'Поільовоаг.в;
г) агроноігЬв і̂нтенс нвидав;
я) агрономза-еатомологів;
е) воотегнжт;
ж) (ветлікарів;
г) зеилеваорядйгш-в.
■2. Списки аіа персайекпгх с.-г. спсиіад&тзв подавати ва тажшр фор- 

уою: а) «назва та адреса гошрнеюства, установи, або оргашіамр; б) 
звяще, юГя та по батькові; в) рів іга-роджмиїя, <г) яар'гійпють; д) спаці- 
чдміа освіта «Сякий учбовий «заклад зазегнтп-з і «коди); є) стаж роботи сто 
с. господарству (з яках органах та коли «працював); ж) посада, що й 
посідає тепер.



3. Па Мдстаю одержаних отпскгв, Ко'/юія за головуванням -представ- 
евка ЗРБії та членів «оміюл райЗУ і райарофрзди, -(а де е шішграаа, ьі. т- 
дається еділовідво шіська кошем)—©цяіача#, хто персонально з виявле
ні.* спеціалістів піддягає вдрядадіню, а ОВК остаточно глрцжсиші оа- 
тш дягу-е.

Усага до в. 3: Осіб, що надягають шісгріллсекню ао -МТС {'викори
стовуються те за спеціальністю, шедоспть заюантажот тото), але за 
станом здлроз'я й родімигігміг с&ла-шшя їх не (ножна надіслати на 
шо ивдряджувати © р^с-орішлапл раі&У, або зг5сіллзеігу-правіт а;я 
р<*ош за сширальтстю па агісді; замість тих імісця шадсяіають го 
ІІТС в&повідаїи спеціалістів з апарату.

4. іВсго роботу т ’Шїшїл&’іпю та івіаряджопшю шашатістт до іМТС за- 
гіітти яо 1 «тя 1934 ропу й звелений матеріал по області про .паслщ-

- їгв «одати зо ’КомІсїї шрегулюзам оргиабору робспли 5-го шкя.
5. Керівпіш установ, підприємств та організацій, шо одержу чуть оа- 

рлгпі си ОВК па відрядження ю-пеціа тїе^зв, повніші шрокл'он 48 гада 
остаточно розрахуватися з 'мобіхзованіпги снодга.гстами.

(>. Особвм, -шо видратжаютьоя © ■йшгі місця, тошчується органя-мя 
НКЗек тра-в (компенсація та гарантія ©іуіошю до ©остановн *ДВК Й РИК 
Союзу з 23 стіп я 1931 р. (* Плести*! іПКТруда Союза 1932 г. Ух 1).

7. Віопоггдальиісгь са шчаспе ©топання ©того воклаааегься персональ
на ©а голів ОВК, БВК тз гііирад.

8. За чіорушеппя цієї -по''Т.Ші>8п (загріту у вІішжєїїпі спеціалістів, 
неявка «о&ілшплжт спспіал'сті© за .паїрядама ОВК) -Прокуратурі врнтя- 
гата  втік до вшошіальпості за 'чшшм жотхшетвом.

Харків, 8 грудин 1933 року.
Заст. Голови <РЇЇК ТІ. Любчснко.

Керїрптгчпй справ РПК УСРР Л. Ахматов.
Оголошено © *Вхті БУЦЬК* із 12 грудня 1933 року Уз 281.

ППСТАНС2А НАРОДНОГО КСМІСАРІАТА ЮСТИЦІЇ УСРР.

48. Про відомі дальність аз злзіання ©стансвл:пого порядку закупівлі хлі
ба державнклси та неоперативними' організаціями.

Па стзетаїзі логтатовя РИК СРСГ з 22-ХИ—1933 р. та агректакг Ко- 
аггтсту ^штіелль с.-г. «роі>ті.в сіря РИК СГСР з 17-ХИ—1933 р. гас-а 
ЯОЛТП-ВЯ..М і ■к-осисфатпвйям оргавтігімі -трім Сілі,СТ, іЗИісьгХТ і ртйао-  
ж'гхкСо.; (егетемя ■Вукотслгшн) заборонено зпк)лав\тва.тя -хліб © тол го-’ 
сах, у клжкмшккїз та сопоос-ібіги-пііз. срк ©а базарах, тасс -й на дому 

Не зважаюча па <цо ряд організацій ©ору-шуюгь цей шородов зайтеь 
весь ХАба.



На ошсггаві (цього »ПКЮ УСРР пошіює:

1. За зламаний: встшпоізлшшч) ігсфудау затшт хтба дерзетіж1* 
та йсоператЕїзшпря аргаш'ззаїціалкг—фишііітх оиб притягати до кртоти'пьш 
кдаогдальиосіі оа арт.арт. 97 або 98 ЕК УСР-Р, залежно <вц обстала 
оправи.

2. Хліб, туа-лепиЙ із слп.'машшч истаговдсагого 'порядку $ ішїжєііііЙ 
■на щомент 'цього адамазшя, яалежпть здавати оа здашг, одо ®стаігоь\їт
д.7я хлібооаіктшшвль, та ягушктн Заігот^рнк або яга аутовги саюаплвкоояе а- 
ЧіІ.

Харків, 7 лютого 1934 року.

Народам аомюар капищ та (Генеральний юрокурор
Республіки М. Иихакякк.

Члеа Колега НЕЮ—керішпга Кодеектора С. Лріг«.

Видання гфшійне НКЮ УСРР Війі окідальний редактор Н. Квс'ян
Здано до складу 20-ІІ, підписано до Друку 6*111, формат паперу 1/ів 4-лошгов 

(62x9:), вага м. ст. 37 клгр; папер. */8 арк., на папер. ярк. 112 9С0 знак.
Техрсдактор М. МАЗІН

Скцавн'.'цтво БУЦЗЦ .Радянське будівництво І плане*__
1с лов літ № 790 За (. б^б—2Ю00

НКЛП— УСРР ^ УПТ V Газ.'Журя. ф-ка мі. В. Блатного.



на Іі.: на 1934 рій

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРИЙОГЛ ПЕРЕДПЛАТИ
на всі журнали Видавництва ВУЦВК

„РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО І ПРАВ іі

*
с
%
*

НАЗВА ВИДАНЬ Мова
Пеоі-
рдич-
НІСГЬ 

на рік

ПЕРЕДПЛАТИ.8І (НА 

3 місі2 міс. 6 МІС.

Лрб.|кО.І. КрО. К( П-І^рб. КОП.

1 Радянська Україна . . Укр. 12 12 — бі — 3 —

2 Революційне право . . 9 12 15 — 7 3 75
3 Збірник Законів . . . щ 60 15 — — —

4 СоЗргкі.е Захонов , . . Рас. 6) і і 15 — — — — —

5 Бюлетень ПКЮ . . І •ч* ?- Зо | г. — — __ —

0
і

ФіЗЧУЛІТурНГК УкрлТі'Мі * і/ , Т і 4
<» •

‘ 20

І

И

«2 ] і
І*

Замозле^ня надсйдаЛтеЗ*мавництву 3> ЦЗК 
„ Р а д я н с ь к е  б у д і в н и ц т в о  і  п р а в о "  
Хз~КЇЗ З і ,  Сі и а 1 пдов., Л* 3.

Гроші переказуйте почтою на нашу адресу, або чере-. 
Банк на наш розрахунковий ртхукок у Все^ кріт
ській конторі Держбанку в Хархоьі *\г 1500<_а

Видавництво СУЦЗИ
„РЕДЯКСЬНЗ СуДіЕКИЦТЕО І прсзс1*



„РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО
І ПРАВО" ..

ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО НА СКЛЕПІ В-ВА Є ТАКІ ВИДАННЯ
Ц і н а  
Крб К

1. А. Семеиова—Марксове вчення про робітниче законодавство . — 45
2 .  С. Булатов—Кримінальна політика епохи Імперіалізму . З 50
3. Проф. ЛІ. Гродзг.нськиЙ—Докази 8 радяис. кому кримінальному

процесі, ч. І. ...................................... ...... 280
4. Адміністративно-територіальний поділ УСРР за станом па 1 ЧИ

1933 р., (Офіційне видання) . . • . . . . . . — 80 .
5. Житлове законодавство, ч. 1................................. ... — 75
6. оОірник Законів про обов’язкове постачання дер.

соиячника. картоплі.............................
7. Алфаветний показник до Збірника Законів за 1932
8. І .  Серебряний-Ч еннії міських рад . . ,
9. СгіноірафічииЙ звіт та постанови V I  сесії ВУЦВК .

10. €фіV08—Завдання рад в охороні здор н.*я та еонпо'-уту на селі 
П. Постанови VI сесР ВУЦВК та IV сесії ЦВК СРСР...........
12. Неповні комплекти Збірн. Законів за 1*33 р., за кожн. іі/мер по
13. ч »> •» н п 1932 р. ч » м «і
14. „ .Собранне -Законов УССР* за !933 р„ и15. И ІІ І* І. І І  І І  1932 р..................................
16. , ., Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожний вумер . » .......................... . . . .  по
17. Нелова комплекти Бюлетень НКЮта Найвищого суду за 1932 р.

:>а кожний нумер • ...................... ... по

....................................—  7 5
іер.кші зсроз, 1 4

.  . . .  —  9 0  З
? 3 2  р .  . . .  1 - ї

........................................ — (0 1

егго*
13 За культурне заможне життя......................................
19. БраАнін І Розенбііт—Завданая Рад у підготовці до

вого призову в РСЧ^..........................  . . . .
20. Сільрада в боротьбі за більшовицькі колгоспи . . . . .
А .  Кримінальний кодекс ..................................................  ...
22. Цивільно Процес^альннй кодекс...................................
23. Пільги Й переваги червоноївлрдійцям І червоним п^ріи 

занам Збірник чинних лостан в)

друкується

ЗАМОВЛЕННЯ НАДСИЛАТИ НА ТАКУ АДРЕСУ:
Харків, 31, СлартаківСький пров., Мг 3, Вид-зо ВУЦВІ 

„Радянське будівництво і право* ^
Позаміським замовцям література надсилається по оде; 

жанні грошових переказів (поштових, банкових) або наклад 
ною платнею.

Розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі 
Держбанку в Харкові № 150030.

Вид-во „Радянське будівництво І право"
_ л



(Ка*88 Улоенвриоюзе'язку при ГШ
уирр е в'УНІ 19.8 р і і і 242)

5.

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

К2 С С5 лготсго ІГ34 р >яу . 6

зм і гт .

ііостаказа Всеунр.- агсго Ці ~о су?'*, .чл-о к « т е т у  і « г; \ ии*
( . ?  у х  изл.ссн’с УС*~Р.

>

;

49. Оро іхтамштій боагаотото масчаоїїкг у Ш'дГаїх, . гзп'п і то 
нчш.

Постанови Ради народних кс\Гса”*в УСРР.

ЬО. Про ир і̂ю іі*а попивання.
М. Про (у н и ^ і і ;  г*м;тігу вочш держава <в 1934 році. 

Ггстг. сси КсиїсІТ вкгска'ня при РНК УСРР.

*2. Ино хід бідування Злпа.к міського графшпго занозу.

!" ’>• П]ю г\і\я шчч хть р?\ >чіі-ч ПК’Л<ктавашш (Бтрпкогнпи) т-
гі'І^ягіхпів до зиу'тпї .туьг,і.

М. И|Н) тої чрчмь » здлг&г .ту* т -в акиготтл

* *• Пр* і и *-►ичч о цс \ \  *і»оду шахтаря».



ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКСКАЗЧСГО КОМІ
ТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ «СіТвІСАРІЗ УСРР.

49. Про встаковлекня 6кпл?їкого «гвчгккя у сиш’ах, витш'ах і тюскі-
кумах.

'Всв)КфаТчіюьію»І| (ЦйшпраимйіїіІ тааьашчш «очіюг і .Рада дари от ї:.о- 
наса<р6в УСРїР аооїтаїноівчшя:

зважаюча на и^етаїрцшцйо яаветалших оаїшда, в їяісівх ишаютьтя 
в ошедасоїу ^хі&тшка (іі «оигоша^от, а 'шаяк дітя ігрудаої йглолі- 
гаївції, юстдахвіші з 1934 -року, бсдалатлігть яавчашш по івек -вш'аіі, 
шш‘ах а техошу'Мах, -що п ла Уе^чшгі.

У -в а г а: іЦя оіоотапова шо шпагові ь*оя ага учшй ватушгс згатадь* 
них зашадж

З ірточ’йзян іцжї юолташкг *п. З постй'іівдіїі РУЦВК і РП-К УСРР з 
12-\ І 1929 $шу У? 1*6, а^>т. 121—іслаоуват

Харків 13 юлша 1934 рт;у.

Голода ВУїЦВВ Г. Лотресськнй. 

Заст. Голова РИК УСРР Л. ЛесФюнго. 

Соізіустір ВУЦВії Ю. Войцсхібг.ькглі.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

50. Гро грам ка поглсгаккя.

Рада чіародичк комйсар!» УСРР агостл іло іВ іИаа ;
Палат а >ш>втч шис.ТіОДящ що зароеегдроюаш ж "шші ст^ядєціяо- 

.йїгсдшсьйит соицій у сі^ілоцько-азішиюсьіют комітет про <радах -ір>.гч- 
ііоі культури, щ тесту ЧіКлі й членам пролетарського спорттоіі) говарч- 
егва ^пчшіо», — грало поиюсати ш тай територій УСРР, за юш®:^ 
заяоедаісш і з.іказтінлв.

Хаірків, 6 люґого 1934 р

Заст. Голови Ради народних *од!>авт УСРР В. Лет*# 3 -  

Корітарітії справ РИК УСРР В. Ахкатсз.

Оголошено в «Вісти ВУЦВВ» з 9 лютаго 1934 р. Аг 33.



з Арт. 51К* 6

51. Про сбрв'кснсву поставну елвки державі в 1234 рои*.

1*303 {народом комісара» ‘УОІ'Р л ост анодил  а:

1. Затвердити на 19-34 рік такі щора*йопін£ норми “обов'язкової, що 
нао силу податку, посташкЕ К^дача) -оі̂ ечої «воши держави ((тихша сиг гга&- 
лпо^ додаюшя).

2 Іїо^ма здачі т ьоашій ©овні (встановлюється їв 300 іграм шо и&іі 
рЛшш.

3. Для колтосшшх дворів т&х колгоспів, одо скаюггь ©!івчареь:гл товарні 
форми, перш обоїв*\їіШьоіііО'і лкюгакш *(здатш) шш державі шшішлюють- 
ся т 20% і ддл всіх ятшгх «адгошмл кцвортз па -10% злім <за пор
ади, вгталавлсагі (ш <дасоойшх сшшвіает

1Ц>ни ода'іі тонкої овечої вода шгатншеїіо для брудної ©ода (в 
сір'їіл'шаоі) ш$ж уошьв ивду із леї 31% тавд .вокал. Йря вдющешш 
процента ївїгходу чшои* «шш норма дат бруїдаї івовш одт’я&о вив
инеться а при шьжиі.п нього шіроцеїіта даоду чистої ‘воши шорма вдачі 
бруашд ьоьки вгід-вшіуотя.

4- Розігр здачі шосшпіЛ та осіпшьоа овечої й ^озлігпої ©оаяїн так ло 
Ж>ліж.шпгх човарнгсх фермах та усуюзішіеаіій отарі жо.ітсшін, як і по 
аосщчжжгик опорах та юссіимгібт адшшшн тотодарстіїш ївшгаїчасггьш 
лашшіетю © цих гооиорарсшал отари овець та кіз усіх вжшіл труд- на 
1 січпя 1934 раку, а ікшф вдачі аіодау—ишішкпо ашодитка ївссвл- 
його приплоду па 1 червня 1934 року.

5. Встаїїовипг такі крайні строки івишшпя зобов'язань по здачі 
хпі.іпа державі колгоспами, колгостштш део>рами та спзмилабіїиш гхло- 
імрсшог»: шо овечій юс* иншій шані (‘Прибій, напдарруий та тонкій), іго 
козлиній нюши -та пиу—1 серпня 1934 дюку, а по овечій Осівшій амодї 
<г|л Г»й> й шо всьому иоярку—4 лнстшаїда 1934 року.

6. Дозволяти ©сій колгоспам, колгоммш пвораи а а одноосібним гос
подарствам у рачуиіозс івігконашгя зобда'язаиь вдавати замість осінньої 
В ЧИНУ—ВСОЧїИу.

7. Облішшодт ча РЙК АМОРР вобовугзати іраЙвшйШйін ага (сіль
ради «а адпшдалвн.т їхшах гол з ігручшги кожному колгоспові, одо мав 
усуизшноне стадо овець, так оформлене їв форму, як і де оформлене, 
кожному 'Колгосплому йн і̂Т та кожному оркооеібиому господарству, що 
мають огс-ць ті кіз—Г(ииз''язалия во здачі юоїши {‘зшшіоі та осінньої) 
ке Пізчіш Ю-го березня 1934 року та шо чгецрку—де зшвіш 15-го червня 
1934 року.

8. Зобов'язати сільрада, на ш^озуалшеть толів обласних та $аЙовг- 
Ш!х люуОД&вчет ш&’готїв, тестя строгий облік так вручення вебоз’язань,



ях і 'вішшашш іх усіла колготами, колігосяшші дворааге та одноосібники 
ітопоцарстша/мц.

9. На колгоспи, вдзхотні 'двори та одноос&ша тлодарства, що то ви- 
капуїт у шстаншат законом строки своїх еобов’іякміь то здачі ©о©; і 
йорскаїт ©акладаотші трошшяй штраф © розміре (рігнатиої вартості агсдо- 
«язлОішої частиш© ообовязаш» із шшшшюш шаложної до здачі ®шш в* 
бсаоніірному порядку.

10. За затаювашя да&сяого шоголавл «тари юстаїкшїтн иршшльку 
(за арт. 69 Ь>рлм. кодексу УСРР) ©і&тащаяшіт тга ярашспь кола»-- 
пі®, імрзмишав тваршашдьйсшх товарам ферм ксшюпіз, кштоззшкіів та 
одцоосшгнкіїв

■Попередити голив сільрад, що шия шфсошальщ) несуть судову одіоіві- 
каякйсгь за вататаяш та шшюдаташшя господа.рс.тв, що мають 
ошць, яогаліз’л © іОТФ і колшш-ак б усушіїльїноиою отарою.

ОВК та РБК забоїрожюгьш шпшюшати затшрдадаі (я. 1) пара'Йоші 
вгоряй вдачі вошиг держала.

ОВК та 'РІЖ ол^тжуватн затверджені для ©их иорайостпі ©орти и 
мйодсоїй проса.

11. Категорично заборонити місцевим органам ш'лащі, а також (заготі
вельник оргаттащіїьм «нашадатя ©а колготи, кодгоши отвори та отоаеііб- 
ш -ітогоіларства оооо©’*язая®я ©о вдалі ттп державі © «розмірах, (що ко- 
рввігагунугь заошеїраршгі ©орлій (п. 1), забезпечивши здатщям, як» шлеконалп 
свої зсбовязаоїия то шоегаїаці- шн державі, ©овспу огожливхть дашіо 
втірік газувати лшшя шюї тродшрл ла шй іроосудц.

Посгерсавги лзса ■містові оргаш&задщ, що особи, ©шиї в надати зустріч
них апаїнСш, шіріячгатям'утшя до кризшалвної адиоадайьіпості.

Ш. З рря ісяшсошгаи цієї иостаплеюд екаватагиг иостапгазя УпКоскваг 
при іРіШі та ШШ з 29-\1І 1932 року та УлКодоіг щт РЖ з 8 япашя 
1933 іроюу про стяігаи'ня гаатяражіого* збору шозшк агря здачі іЇЇ колтоша- 
мл, жодгоопшикаояг .та оопоосібігізками для (переробки ша іпотриемотва.

13. 'ПрАиашя '(зазготавлю) юсвяи, що вдасться © порядку -ціш ©ос-та- 
исвя, ©скласти еа (Парншглошром УОРР та © иничдау договору в ШСЛог 
црдш УШР па В)жозддад»у (Вукзашягрмиу)*.

Іарзш, 6 лютого 1934 року*

Заюгудаж голова РИК УОРР 6. ПсраГля».

КерівначиЙ страз РІЖ УСРР Л. Ахкатез.*



Додаток до постанова РЩС УСРР 
з 5 лютого 1934 року.

Порайонні норми здачі вовни державі в 1934 році
(На грами з 1 голови)

Норми здачі для ОТФ та колгоспів 
з усусп. отарою Норми здачі для одноосібних господарств
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ВОВНІ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ

По А. М. С. Р. Р.
1. Ананьївський . . ,
2. Балтськнй . . . . .
3. Бирзульський » .
4. Грнгоріопольський
5. Дубосарський . . .
6. Кам'янськнй . . . .
7. Колимський . . • .
8. Крагноокнянськнй . 
У. Рибницький . .

10. Слобо^зейський • .
11. Тираспольська МР.

1100 400 370 2200 550 4750 903 260 260 2000 500 4000

<7о Вінницькій області
1 Дунаївецький . . . 

І 2. Кам'янеиький . . .
3. Крижолольськнй , .
4. Муровано • Курило* 

вєіикнА..................
| 625 125 ЗСО 22С0 550 4750 565 ПО 200 2000 500 4000



Норма здач! для ОТФ та колгоспів 
з усусп. отарою

Р А Й О Н И
По грубій овеч. ВОВЦІ
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5. Могилі вськиА •
6. НовоУшицький
7. Орининський .
8. Ст. Ушииькнй .
9. Томашпольський

10. Тульчинський .
11. Чернівецький .
12. Шаргородський
13. Ямпольський • <

625 125 3 0 0 2200 550 4750

14. Аатонінськнй •
15. Барський • . .
16. ВсрдцчІвськпй •
17. бершадський .
18. Браславськиії .
19. Вінницький • •
20. Волочиськнй •
21. Вороновицьккй
22. ГайсинськиЙ • •
23. ГоролоиькиЙ • •
24. Грицівський . .
25. Дгражнянський
26. Джулинський •
27. Дзержннськнй •
28. Жмеринським .

550 110 280 22С0 550 4750



Норми здачі для одноосібних господарств

По грубій овеч. По напівгру-
По- ВОВНІ бій ВОВНІ

*X X >>х •X ►. тонкіР
55

О
сі

н.
на

ст
р

гу

а.«ОС В
ес

н.
на

ст
р

гу
А.жос

вовні
р»

8 - У ш" п ~12 ” !

565 110 200 2000 500 <000

500 ПО 120 2000 500 4X0

А
рг. 51 

—
 6 —

 
,\г §



20 Заслаяськмй . . . .
30. Затонський . • .
31. ІльГнеиькнй . . .
32. Калинівськиб . . .
33. Козятинський . .
34. К'шаигородський .
35. Лчпоаеш»кий .
36. Літинськвй • . .
37. Лимарський . • •
38. Летнчівськин . . 
ЗО. Ляховецький . . •
40. Махнівський . . .
41. МеджибізькиЙ . .
42. Мнхалпольський ,
43. Немирівський .
44. ПішанськиЙ . . .
45. Половський .
46. Проскурівський .
47. Ситковецький . .
48. Слзвутськнй . .
49. Смотрицькнй * . •
50. Солобкоеецький
51. Станіславчицькнй
52. Ст. Костянтинівськ. .
53. Теофіпольськнй .
54. Теплкцький .

55. Тиврівський . . .
56. ТростянепььнП .
57. і ланівський . .
58. Чемеровеиькиіі .
59. Чечільницькнй • .
60 Чуднівський
61. Хмельницький . .
62. Шепетіїчькнй /4
63. Шин ІвськкЙ . • 
04. Юрішецький , .
65. Янушпольський . . 
об. Ярмолниецький . .

і і

550 І И0 230 2200 . 550

550 П О 280 2200 550



4750

4750

500

1 5С0

110 120 І 2000 500

П О 120 2000 1 500

4000

4000

К« 6 
—

 7 - 
Арт. 51



Р А Й О Н И

Норми здачі для ОТФ та колгоспів 
з усусп. отарою ■

Ґ

По грубій овеч. вовні По яапівгру- 
бій вовні

Ве
сн

.
иа

ст
ри

-
гу О

сі
й.

на
ст

ри


гу П
оя

рк
у •ж

X (ми о «> « Ь- Ю & и. П
оя

рк
у

По Дніпропетров. обл.
1. Апостоловський
2. Бердянський . ,
3. Божедарівський
4. Васнльївськяй .
5. В. Дніпровський
6. В. Лепетнхськнй
7. Генічеськнй
8. Дшпроп 'тровськ * МР
9. Запорізька МР.

10. Кам'ннська МР.
11. Кам янське Н-Д.
12. Колаїовський •
13. Криворізька МР.
14. Лнхівський . . ..
15. Люксембурзький
16. Магдалиаївський
17. Мелітопольський .
18. Межівськиії . .
19. Модочанськнй .
20. Михайлівський • .
21. Ново-Засильївський
22. Ново-Златопольськ.
23. Ново-Московський .

1400 500

По

тонкій

вовні

450 2200 550 4750

Норми здачі для одноосібних господарств

По грубій
ВОВНІ

овеч. По напівгру-
бін ВОВНІ По

•
52

35

О
сі

н.
на

ст
ри


гу

>»ж
Си№о
П

•X,• <3.Ж «-« с
С й і и П

оя
рк

у ТОНКІЙ

ВОВНІ

8 іб її ' 12“

1300 460 310 2000 500 4000

Арт. 51 
—

 8 —
 

№
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24. Оріхівський . . . .!
25. ПетрикІвськиЙ . •
26. Покровськнй . * . .
27. П*«і «датський . / .
28. Синельннківський
29. ЦаричамськнЙ « . .
30. Васильківський . .
31. Внсоколильськай. .
32. Долингькнй .
33. Н. Миколаївський .
34. Н. Празький • . • 
35» Н. СнрогозькнЙ .
36. Н. Троїцький . .
37. Олексанлрівський •
38. Павлоградський . .
39. Солонинськнй * •
40. Сіаліндорфсьхий
41. Томаківський . . .
42. ЧубарівськиЙ . • .
43. В. БілозерськиЙ . .
44. В. Токмацький . .
45. Нікопольський . .
46. Цар*костяятнновськ.
47. Якниівськнй . . . .

1400

1300

1200

500

500

500

450

400 ► 2200

370

2200 І 550

І

2200

550

550

По Донецькій області

1. Артемівська МР. , *
2. Біловодський . . ♦ .
3. БілолуцькиЙ .
4. Ворошиловська МР
5. Волновахський . . .
6. В. Янісольський . .
7. В. Теплівськнй . .
8. Горлівська МР * » .
9. Тришішська МР . .

1200 500 380 2200 550



4750 1300 460 340 2000 500

4750 1200 460 220 2000 500

і

4750 ПОО 460 260 20С0 500

4750 1100 460 260 2000 500

4000

4000

4000

4000

№
6 

- 9 —
 

А
р

т. 51



Норми здачі для ОТФ та колгоспів 
з усусп. отарою Норм і здачі для одноосібних господарств

Р А Й О Н И
По грубій овеч. вовніПо папівгру- 

бій вовні По По грубій 
вовні

овеч. По напівгру- 
бій вовні По

В
ес

н.
на

ст
ри


гу

1X
З?
Я « >> Охь П

оя
рк

у

В
ес

н.
на

ст
ри


гу П

оя
рк

у тонкій

вовпі

В
іС

Н
.

на
ст

ри


гу

45
**&
я « >^ Я ь —

 ^
---

П
оя

рк
у

В
ес

н.
на

ст
ри


гу П

оя
рк

у тонкій

вовні

І
10. КостянтинівськаМР .
11. Красноіуцька МР
12. Краматорський . .
13. КадИвсьча МР . .
14. Луганська МР . . •
15. Лисичансь ий . • •
16. ЛиманськнА . • • •
17. Макіївська МР . . .
18. Маріупольська • • .
19. МаркіьськиА . •
20. МіловськиА . . •
21. Н. Псковський . .

2 3 4 6 1 Т § Ти ТГ 12 Iм ІЗ

22. Н. ААдарський . . .
23. Рнківська МР , . .
24. Ровенківський . . .
25. Рубіжанський . • •
26. Сталінська МР. . «
27. Сорокинський .
28. Ст. Коранський
29. Ст. Керменчицький
30. Ст. Микоіьський
31. Слов'янський . . •
32. Старобільський . .
33. Сватівськнй . . . .
34. Троїцький . * • • •

1200 500 380 2200 550

1

4750 1Ю0 460 260 2000 500 4000

>
*он
(д

І
м
С

І



35. ЧистякІпськиЙ • •
36. Н. МарЧвська МР
37. Ст. Тєшївськнй .
38. Амврцсіівський .
39. Олекоандрівський
40. Білокуракинський
41. Лозно-Одександр.
43. Ніжнг-Дуванськ. . 
43. Ново-Астраханськ.
Пі) Київській області
1. Баришівськнй . .
2. Бориспольськнй .
3. Бородявсьвнй
4. Васильківський .
5. Гельм'лаївськкй .
6. Золотоноськкй . .
7. Київська МР . • .
8. М&карівськай . .
9. Переяславський .

10. Черкаський . , 
її. Чсрнобаївський .
12. Чигиривськнй • ,

13. Андрущівськнй .
14. Бабінськнй • • . 
”5. Баварський . . .
16. БарашІвськиЙ . .
17. Блравівськнй . . .
18. Білоцерківський •
19. Богуславський • ,
20. ПрусилІвськиЙ . .
Л. Ьулький . . . .
22. Б. Дубечнянськнй
23. Володарський (Би.
24. Вододароьк. (Воднн.,
25. Городницький • .
26. Димерськнй . • •



4750 ПОО 460
•

260 2000

;

500

4750 510 115 280 2000 500

4750 440 100 110 2000 500

4000

4000

4000

№
6 

—
 11 —
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Норки здачі для ОТФ та колгоспів 
з усусп. отарою

Р А Й О Н И

й
По грубій овеч. ВОВНІПо напівгру- 

бій вовні По
іа і•с >> ТОНКІЙ•А»

в 9*О о
20 X і-

• о. х н
Оя?

ма,«о
С

ц‘1
СО в и

Xо.вОС
ВОВНІ

І 3 4 5 6 7 ’

27. ЕмільчанськнЙ . . .
28. Жашківський . . .
29. Житомирська МР •
30. Звенигородський . .
31. * ЗлатопольськиЙ
32. (банківський . . . .
33. Кагарлииький • . •
34. Кам'янський . , . .
35. Канівський . . . .
36. Коростенський . . .
37. Коростишівський . .
38. Корсунський . . . .
39. Лисянський « . . .
40. Лугннський . . . .
41. Малинський . . . .
42. Монастирнщенський
43. Мархлевський . .
44. Народицький . . .
45. Новоград-Волинськ.
46. Обухівський . . . .
47. Овруцький . . . .
48. ОлевськиЙ
49. Оратівський « . . .
50. їм. Петровського • •
51. Плисківськнй . • «

550

9

ПО 280 2200 550 4750

Норми здачі дія одноосібних господарств

440 100 110

По напі згру
бій вовні По

2200 500 4000

А
рт. 51 

—
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№
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52. Погребнщанський
53. Полельнянськнй .
54. ПотІІвськяй ,  ,  .
55. Пудинський . . . .
56. Радомишльський .  .
57. Ржищівський .  .  .
58. Розважівськнй .  .  .
59. Рокитянський •  ,  .  
00. Ружинськнй . . . .
61. СквнрськнЙ •  .  .
62. Славечанський .  .  .
63. Смілянський . . . .
64. Ставищанський .  •
65. Тальнівський .  .
66. Таращамський .  .
67. Тетіївський . . . .
68. Трояиївський.  •  »
69. Уманський . . . . .
70. Фастівський .  .
71. Хабнянський . . . .
72. Христинівський .  .
73. Черняхівський .  .
74. Ч рнобильський .  .
75. Шполянський .  .  .
76. Ярунський . . . .

550

[

110 280

1

2200

1

550

По Одеській області
1. Бернславськнй . .
2. Н. Олександрівськнй
3. Голопристансьвий .
4. Кахівський............
5. Скадівськнй . . . .
6. Херсонський . . . .
7. Хорлівськнй . • •
8. Цюруїіиаський . • .

1330 545 420 2200 550

9. Аііатоліївський (Ти- 
лігуло-Березанськи й) 

10. БаштзнськиЯ . . .
| 1200 500 380 2200 550



4750

4750

•750

440

ІІ
100 по 2000 500

1210

1190 ‘

530

490

320

280

2000 500

2000 500

4000

4000

4000

Л'« 6 
—

 13 —
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Норми здачі для ОТФ та колгоспів 
з усусп. отарою

Р А Й О Н И По грубій овеч. вовніПо напівгру. 
бій вовні По

1Я

03 х и О
сі

н.
на

ст
ри


гу П

оя
рк

у •X

ео = Г П
оя

рк
у тонкій

вовні

1 4 6 і

11. Вознесеяський .
12. Кзлініндорфськнй .
13. Миколаївська МР .
14. Н. Бузький « . . .
15. Н. Одеський . . . .
16. Очаківський . . . »
17. СнІгурівськиЙ . . ,
18. Устимівськнй . . .

1200 500 380 2200 550 4750

19. АндрІїво-ІванІвськиЙ
20. Антоно-Коднндівськ.
21. Березівський
22. БлагоТвський . . . .
23. ДоманІвськиЙ . . .
24. Жовтневий . « .
25. Гросулівський . .
26. Зельдьськнй . . .
27. К. ЛібкнехтівськиЙ .
28. Одеська МР .
29. Роздільнянськцн
30. Спартаківський . .
31. Фрунзівський . . .
32. Шбрнківськнй . . .

1160 485 360 2200 550 4750

33. Арбузннськнй . , . 1100 435 320 2200 550 4750

(На грами з 1 голови) А
рТ. 51



34. Боб?нвецьквй • •
35. Братський . . . .
36. Вільшзнський . .
37. ЬрадИвськиЙ
33. Голованівський .
39. ГрушнівськиА «
40. Добровеличківськнй
41. Кривосзерський 
4?. ЯюбашіеськиЙ .
43. Ноно-Архангельсі-к.
44 Періиотр/івеиськнП
45 Савранський «
46. Троїцький . . . .

47. В. ВиськівськнА •
48. ЗіновЧвсікц МР .
49. Зиам'мнськиН ,
5і\ Н. Миріор* дський 
51 Ком»ані!вський
37 Н. Український .
53. Рікнннський . .
54. ХмІлМ вськнЙ
По ХаркшськІА обл.
1. БлизнюкІвськнА •
2. Бриіаднрівський •
3. Б*рв1нь)вськнй • •
4. Богодухівський .
5. В. Багачанськнй .
6. н, Писарівськнії
7. Галицький . . . .
$ Глобинськнй* .А 
9 Градизький • . .

10 Драбівський • . •
11. Днкамський . • .
12. Зіньківськнй . . .
13. Золочівськнй . • . 
14 Ізюмський • . . . 
15. Карліаський • . •

ПОЗ 435

1000 330

320 2200 550

300 2200

1100 425

550

360 2200 550



4750

4750

4750

О'

1070 425 250 2000 500 •1000

970 370 220 2000 500 40С0

1050 370 200 2000 $С0 4000

Лрт 51



Норми здачі для ОТФ та колгоспів 
з усусп. отарою

РАЙОНИ Погрубій оае,.вови,!П^вГнРГ
»№^ О.

5 С * >» СС я и

х
X?
О ю

жа.осО
С

* я
! Я н
І8 8*Ю я и

>>хо.кО
С

По

ТОНКІЙ

ВОВНІ

І М Т . ,  ^  - 1

7 *
16. Кншенківський , .
17. Кобеляцький
18. Кр<існопідьськнй .
19. Краснонутський
20. Кременчуцька МР
21. Линецький • .
22. Л Дол.інськнй »
23. Лозівський « ,
24. Лохвицькнй .. .
25. Лубенський . . .
26. Миргородський .
27. Нехворощанський
28. Н. ВоаолазькиЙ .
29. Н. Георгіївський .
30. Н. Санжарськнб
31. Оболонський « .
32. Онопрїївський . .
33. Опішнянеькнй . .
34. Оржицькнй . • .
35. ОхтирськиЙ • . .
36. Полтавська МР .
37. РешетилівськнЙ
38. Сахновшанський .
39. Оеменівський . .
40. Сумська МР . . .

11С0 425 І60 2200 550 4750

І
Норми здачі для одноосібних господарств

По грубій свеч. 
вовні

По напівгру 
бій вовні По

>»Xсь«о
Е

тог тг її

топкій

вовні

ІЗ

І 1050 370 2С0 2000 5С0 4С00

Арт. 51



41. Тростямецький . . . |
42. Ульянівський . . •
43. Харківська МР« . •
44. ХорольськнА . « .
45. Ч рнухинський • .
46. Чутіоський . . ♦ .
47. Ялтинський . . . .
48. БалаклІТвськиЙ . . •
49. Білопільський . . .
50. Валківський . • •
51. В.' Бурлуцький • . .
52. Вовчанський . . . .
53. ДвурІчанськнЙ .
54. Змйьський............
55. Червоногралсьі ий .
56. Куп'кнський . . . .
57. ЛсбедннськнЙ . ,
58. Миропільський • . .
59. Олексіівськнй . • . 
60 ПетрівськиЙ . . . .
61. Печенізький . • .
62. Пирягинський . . •
63. Ст. Салтівський .
64. Чугуївський
По Чернігівській обл.
1. Бахмацький . . . .
2. Бобрі вицький . . •
3. ВарвннсмиЙ . . . .
4. Глухівський . • .
5. Бубнів. (Талал*ївськ.)
6. Городнянський . .
7. Дмнтріівськнй . . .
8. івішицькнй • .
9. ІЧбНСьКИЙ . . . . .

10. Конотопський •
11. М. Дівицький . . •
12. НедрнгаЙлівськнЙ .

1100 І 425 360 2200 550

1000 320 , 360 2200 550

57$ 125 І зсо 2200 550



4750 1050 370 200 2000 500

4750 900 300 200 2000 500

4750 475 по 120

*

2000 5С0

&

4000 *

4С00

І

4000

Лрт. 51



Норми здачі для ОТФ та колгоспі» 
а усусп. отарою Нормн здачі ялі одноосібних господарств

Р А Й О Н И По грубій овеч. вовніПо напівгру- 
бій вовні По По грубій овеч. 

вовні
По напґвгру- 

бій вовні По

9 
Ь

ес
н.

3 
на

ст
ри

-
I 

ГУ

X
в £*
оІ*

>**Xо.«оС

«*
а Є*
« в С П

оя
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і

ТОНКІЙ

вовні

В
ес

н.
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ст
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гу О
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на
ст

ри


гу П
оя

рк
у

В
ес

н.
на

ст
ри


гу П

оя
рк

у ТОНКІЙ

ВОВНІ

1 'і 6 7- 8 ■^Г 11 “ТГ' І
13. Ніжинський . . . .
14. Носівський . . . .
15. Олншівський • . .
16. Прилуцький . . . .
17. Роменський • . .
18. Чернігівська МР . .
19. Шостеиський .«. .

575 125 300 2іОО 550 4750 475 по 120 2000 500 4000
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ПОСТАНОВИ КОМІСІЇ ВИКОНАННЯ ПРИ РІ-ІК УСРР.

52. Про хід будуеанкя Завальєвського графітного заведу.

Забухавші даіададь ва’шьишга будааниггпва Заїв&лшвсьюого графцг- 
шо заводу тав. ЗІлсугіиа та сиівдошвіоь ШйІЧЛ ’(тов. Саратлука), Комі
сія БШіЮлааиіія л$ад ИЖ У€№ встановлює:

Через нбніршіустшш еташоїет Й ®даушиігь вадозапоіго керування 
бигваюцгвом з базу Уоаябуялегнрому, ииншну роботу вшілу шостачашя 
У&рбуддаї^юму щодо реодхщи гааряте на матеріали, двзааоо'пмгу фга- 
візацію шр&ОіЯїа робочої сили {буданіщтво було забезпечено ® жовта ла 
59%, у лжловаоі ва 63% та в трудні на 83 %, погрібної робсилг). 
встановлені строки пуску паяної сєівд ваподу (зірвано адруге їй тчтж- 
васть їго іваядозшітах об актах буггашіцгпва бавальешюішго ваюоріу би 
1 XII 1933 р. сп'аііїошггь шо бутшсадоиїх (роботах пише в8—95% та їм 
моч.тажу лише 63—95°/о.

Фаіалсоте гаасдаозрахути йш Сототтрафзтішрущшт 1а у,крбуалепсфо 
воЬ! па в^кя'улшхшіі, їв результат) чого будішшщі*> кж-течатично загри
мувало варшоту ро&Фпжв та йе реалізувало иарадчв ла ‘матеріали.

Заіюда-лоетотааміїгш обдздпажя, содбаіЬпчїо сгга®ишхл до вгтшгов- 
ллпяга та авоечашоа агадоилвд облащіаашя (ХІІЗ, ХШЗ, «Двигун рево
люції*)

іііудготошіої Робота но лфмпітшого тгусдау заводу з боку дирекції гра
фітного заїзду но проведено, а саме. експлуатаційні! читати до -цього часу 
не доомалсктавалгі, технічне яатяаїлия для робітлшив заводу не ортан'-гю- 
ваио; «в забезпечено тагооск термальної ешмуатаа$іиаї роботи заводу ш>- 
трйотяїі.ігн запчастинами та матеріалами.

ІСоміодг ашселазшіа /ухвалює:
1. За етепрппустжй стан будування та монтажу Заашьеясьяаго гра

фітного салогзу та відсутність яа.тежиого керування будзвіпгцтвом, що 
срішеяо до двугсратшч) зриву встановлених урядом ерроков за&гачепия бу- 
дааицтва, керівником Укрбуилегароогу тов. Чорняку оголосити догану.

2 Засттагшхв; керавпика Укрбуолетровду та (начальникові будаг.і 
цтва заводу тов. ‘Ш&тТі'ігу за те, що не виїхав иа будівництво дія без- 
лосероднього кнрувашя гаї на місці, за иерешаавпяя цих обов'язків па 
ваших осіб, чім вш ворушив ухвалу ИЗН з 4 листоаа.да 1933 року, та 
ба»піттовуалше заашпепия 4гірвд яра агуок шведу © дігсагавд 19оЗ р 
■ихшисита сувору догану.

3. Попередити т. т. Чорняка та Пкігла, що в разі, коди вони по 
вжпвргь р іи і̂л за-ходів до луску тершої сащїї до 16 січня 1934 р. ча 
ЯРТ™ секції 1 лютого 1934 р.—їх буде иритапнуго до бадчуш атомі 
«доовгдальлості.



4. Зверщуггн увагу -ШШаатдхшу ОРОР (тав. Штокова) ®а те, те 
Сеювфафшарунід ке шрвдше наложаой увалі буаувавщю та оідгетешці 
й« пуску Оавалвевськате ̂ >афшшго заводу.

5. Зобов'язати аирехггара Завальевсвкого графіїшого завод тав. Бййса:
а) т 20 шш 1934 р. забезпечити ярафший завод штіргбішіа еа«- 

імуатащфцшн агатерааиами та зашастшаад;
б) забезпечити розгортавші робіт щодо оргадааїції на заводі пожешої 

«оропя, теиефошаго шшку, есредзаївопського тралшорту та іутвордая 
ЕМРгаояобугошк та сашітарігж умов ®а «заводі;

в) до 20 січш 1934 р. шммезсгувати ешитуатаїційннсй таггат заводу 
в’а сбодгоаувашш всій «аарегатів ^(дашішііз, нішгаодоіінліх шашш, одшш,

г) до 15 .нагото 1934 р. забезпечити зжмеаня робіт по шриапськошт 
гоадодарстау, засвошші шюваіїстю 135 тис. крб.» що їх 'було оддало п.тя 
цього;

д) йо 15 шш 1934 р. скласти ебетлуатаціїйна інструкції щодо пуску 
та обслуговування вся агрегатів (дотулів, флотаційних шш, шаиів, 
матерів та шп.),

6. Зшпропшувати ЙЕЗаоров’я то®. Каигоро<вичу до 25 х&шя 1934 роду 
забезпечити іиотрзбле ігсдачпочаиітарив обслуговуванздя трафшого завод, 
ммвалодщшампи штат вдповщгаат іф&здевншдог.

7. Зобов'язати УлЙМіс то®. іСеагшо®а до 1 лютого 1934 р. вабеесо- 
*шн ЗашзьеясьБиі прафіошй завод погребною бочкогарою.

в. Запропонувати (яиршгоіразі ЖЗ ігов. БощареШ) ітерашаво юаиб- 
слотя для доеля 400 ЯР необхідна валлоні (частини.

9. Доручити (НКРСІ притягти до івіядов&а.шіості вишет у падішшя* 
Зашіьевсьхачу трофішному завадові яешрашшго двитуландизеля в 200 ПР, 
в результаті чого стшаш адаароя одивеля та затримується пуск заводу, 
л -також в лаждашд- операторе Ля 1 і Ля 2 з недоробками, через гар, в 
ав’яаоу в ющіутш&гю т ошцд (шастескшто іслфушшту, утворились аддаощі 
з їх зкхнтажш.

10. Доручити Одеській ОблВД простежити ва школаиші цШ воета- 
*юш.

Іаркав. 7 вічвя 1934 року.
Зают.Толош Шш вшніалш юри РНК УОРР К. Сухомяин, 

Секретар Кооисаї шюошшия при іРЛК УїСВР €. Очаковеький.

53. Про підготовленість радгоспів НКПстчання (Бурямотрести) та 
УлНКРадгоспів до зимівлі худоби.

Заслухавши доловіть Іартвсшото Бурякоіреогу (тсс. Дрод), Чернйчв- 
*ькото Е^яквтросту (тав. іКерцргсш), &аробашядлч> Зерютваршіроету 

Штт), ІЇШшьто Юшіноедтресту і(т. Главо), ущжщ ід, Пк©-



ч^ФаКо (т. Лляг) та радгоспу «Червоний велетень» (т. Юд), Комісія сшо- 
пня дастапофдює:

По зваяшяя ага «по пшсшйсгь овосчасної та повпЛ ігчг-гавад до- 
. .дало, яі; засобу тужити та шьтдішо родштку, т.^: шмцпиі,
i. 'зролі трести та ірадчюігя ио приданли цій оправі належної уваги, не 
і*ичооричуга'Л іі всіх аишаквоогсй щодо Сіюечаоїїого та довного кабозіїочо&.д 
худоби ©рішщсшля та кормами, в результати чоло ряд рздгоошв до вь- 
мІВгТІ ше шлготушиоя, тай, наприклад: Одеський Сюото-вдттрост забадпе- 
чсшяй сяеціалшші приішщеіпнямя яли дорослої худоби та -мовдияка ли
ше на 66,6%, Дшимаютрост—53,9%, Уирплоопрост—73%, Чарнігів- 
гшгй Бдакоарест—30,5%.

Невааоаадьло проведено сжозбщ>апшя, загибель сьна на ші та з пш>- 
сах, 'Низька якшсть зібраного сіаа (привели до того, пцо трести та радгоспи 
сшом еайкшетащ по Бургссотреогам лиш о од 75—34 %, ню УшвЖРад- 
госигів-нхішіе од 40—71%. -Ооо&тлшо пезабезпечеод ого» радгоспи: Г»у- 
ришлсвв, ЇІершотрашівви’Й, {Чернігівського Бурігкотресту), Хмшоірськгй, 
Отчнлішсіш.й (ііі̂ оськосо БутшмФросту), ти. 3-го березня (Одеського Око- 
тотвдіросту), іи. -К. Л’йкпохта {Харкіївсьїкоіго Окотозоттрсс-ту), Дтшіролог- 
ікикьиай (^йароитіраис-ьиоп) (кютоодтресту).

■Не зважаючи та то, що соковиті корми ® годалі продуктивної худоби 
лавшвнз іяв'дмраваїгк яаршшшу роль-—прости та тх радгоспи #Й 'сдраві 
по приділили валойспй уваги, черес що шан силосувати зірвано.

Особливо иеоад<шшіо вшишаио плав свлосувашія ио Дніїрропшро*- 
* і \о#у йготоіюодіросту—30,6%, Одеському—61,7%, Мпсшигу Буршм- 
тр-сту—£1,9%, Харківському—£8,8%, Чернігівському—'33,5%.

Влдшпі парад на коїщкормм трестами та радгоспами своєчасно по ре- 
.і і! гуютьоя.

іів вважаючи па те, що рад трестів та радгоспів не забезпечені гру* 
синя та оакоштаги штами, до цього часу заготовлю цих корм’® за міс
цях йе розгорогута. У більшості радгоспів грубі 'корми розташована иг 
зчаянгй відала від ферм, заїхзоеаші їх та утворешся {яа дакчшох бсззо 
ріжжя) кшага ша місці зимівлі поголів’я—по провощіться. Наявні корж 
.п радгоспах ©икорігстовуються без шалу, календаря та яоряшеу їх витра- 
чіииїя по ©становлено.

Стан схороненая, облік ввтрачаязм та зтодуїваїш коржів віє забезпечуй 
господарського їх використати.

Будувавша та ремонт колодязів, устаткування тастутов до водопоїв— 
по ішкюнаао. •Наявні джерела водошетачання в раді радгоспів містяться ва 
«шк’# ©шалі ікд ферм, що викликає перебої у іводопостачаша, особливо 
ігри белдоріжжз.

Добір та взс^согсем Гагра обслуговуючвЕх тваринництво. вапровіедвшж-
ii. і адрвдо^ц>оміа.Шая ошап праці, застосовуваняя стимулів «аоіочу-



«шли де кращого догляду за огудо^ю, ще й досі в йлшюсті радоояів з 
9шхл яеваоашшйгу ютадіі.

Социобуташ умови робітників у бЬшгосші раідтосісіів летдовдьні Гур- 
тожнтлама робітників повністю не забезпечено, а існуючі гуртожитла* ® 
аитіяалітарноіму стани; робіїж'ки ишлі на нарах, без матраців. При за
довільних шаишшс харчових ресурсі®, харчування робітників ще закади 
добію;ікіснв, -вдаллгі (брудні та <н$ ©абезпочують обс-лл'гц®\твааші наявних
РООрТННШ.

І-Ідсою-вихошюї робота (назйїоло ахорешшя, кращого утршчаїш та 
шрдльшого розвитку 'пварішшцтва в радгосиш во проводиться.

Зш№<тя вмонаганя ухвалює:
1. За недостатнє гаруваїшая справою своєчасної та іношіої вдротоші 

до ©шалі худоби в іраагосшах, ©а неприпустиме сгаївлеїшія до соцпобуто- 
•Ь'рк умов робпигіпкав радгоспів, оіеутаоршчгя запасе® шшв на фермах—

т̂орові Каї’йсьюоїх) Бутршклросту—тав. <1>рушдау, цдесьшго Окигавод- 
ір^.ту—т. Мушнолу оголосити догану, ©аетрішкоия директора Чернігів
ського Б я̂копріес'ііу—гг. ‘Керщмашу—©аувазшгн.

Доручати іІЩчЖРОІ «і$штшщуш иолл-. иічрвкяора Донвдьїкяпо Окшхвдд- 
треету тов. Лаща—до ашовдальшоті

2. За иепідготовлєяесть сто зимівлі худоби, неоабезиечев’Д'я -її шріт- 
щошші та кормами, тасутп-ість падвесонзх ©ашсів кортв -на фермах, за 
аоз>ау вщеушл’іоть уївші до досгашіеовя соїщіобугшвпх умов робітник!®, 
©рііиялтіївку ® оплаті пращі, внеоеішений даглш за хуцобою— ідиректорам

'раої'ост'в: ім. то®. Молотова. Одеського Окогго®од^>ооту—т. Шрояспикову, 
«Шлях вдустрчї* Харківського Окотавдтресту—т. Фібалііну, «-Рекоострук- 
тор* ДчгІнрочіетровс-ькоіго •Окотовсатресту—т. Москаленко, «Псршопрашіе- 
жі!Й>, Черчдаизсьіооох) -Буряічшрюту—т. ІОі;*таіьі;к>>ву та «іШвещьшЗ'», ІМв- 
сьчсого Вушкотресту—т. «Куцому—оголосити дотану.

Взяти до вдома зайву тов. Дрояа (директора Харківського Буршоо- 
тростг). що директора Яготикс-ькопо радпошу тав. %зщюа © роботи зшто 
та сц>аву «ро -нього передано до суду.

3. Поігересгити дирокторов трестів та рашхюпів, шго в расі вони при
пустять наділе поголів'я -худоби, особливо -молодняка та тї.тмих корів че
рез ©Ьсушсть тсашх іприміщсяь—кости будуть притягнуті до судової 
відіюйідальіпості.

4. Зобов'язати диреісторі® рашюешв ота >їх особисту вдновідаль-шеть:
а) оргагшуватя строгу охорону кормі®, обережне та раціопалгдге 'їх 

використання;
б) з метою ешіомігого та довільного використання ікормоши ресурсів, 

вастоотватя оішхгговк’у кормів 'Шляхом різки та запарки, встанокаївшн ка- 
юзцлр* витрачання та кормові раціонгв для окремая пруп хупоби;

в) я* **«*;ішв 15 січня 1934 року утворити ненорупигий 2-<х (*кигший



83пао кормів яо місцях жгм-км та заброісіювагги кращі корми на чає оіе 
Лів, окопів та опоросу;

г) негайно розпочати заготівлю кормів у кхлиооюті, що 'її ве (виота 
ч^с ио трестах та радгоспах.

•5. Завішувати директорам трестів та (радгоспів не пгзяяп 15 ютів 
1934 року лхадувати еаСоргоїїашість по зарплаті роаігннкам тварин;- 
еицтва.

■С. Запродайуватя директорам трестів та радгосп® (протягом 5-х декад 
забезпечити цілковите охояілєяііш всіх шегіфшх робітників ошшях ви* 
робпючпх ділянок віврвдпо-яремїашдаю оплатою ограїці, залежно шад якості 
догляну за коленою -твариною вюцхзда та вгашу оіогохозя худобя в ціжт.

7. Доручати ОбяГСІ протягом и-шя перевіряти -викояашга Щ&ї ноота- 
пози.

Харків. 7 «січня 1934 року.

Зазст. Голови Ійшаїї івнпшааш яри ГЛІЇ УОРР «К. Сухомякн. 
іСокретар Коміш івтягаши отри РЛГС УСРР 6. Олдансвськіїи.

54. Про готовність до зимівлі худоби а колгоспних товарних фермах.

«Заслухавши допов'ць Крашозуцької іїї? Донецької обтаоті (тав. Ве- 
лйшй), ІКшотапшоого *ІШ Ч^ішіешмґі ю&датті і(лт ’Дчгсш) та ІІКЗС 
(тез. Оіій) Вашім шикшзгн шіослатус: в щ )Ш  идагота ідо оіашл 
худоби в ВГФ в 1933 .році в ггсшг врушешшя, а само: акжшвл майже 
гхскіхтю еа&апочепо врошіцеая'ям <96%), в млі на 51% шш. Але, 
поруч з цим, ряд (районів і колгоспів іго утдодаш важігазосггі спраги 
своочмоц зЦшхгоа® до зимш.ті, яв лпяяш т пше минулого року 
та но вгаоря&т^уьашг сяоїх паявшії агосютюстей, (щоб створити лормадми 
уноїгя дитя зшита худоби. Тат іш^аклап. в Ржлщівськооїу, Барітгівськомгу, 
Іі1ккпоауции>му, Кшотоасььсму й т. ст. (районах грана яідрогошш до 
аімаиі худоби ио стіш в цеяетрі уза-пя. РіИК но забевпегпш п&хшгого 
льоратягого прооояу яідготовкою до еиіЗвіі, обмежились інше утворенням 
раХмшпч лггаОів, персклашіп на тега адпотаивність.

(По закінчено шитого буаішіщгва та іфпстосуваішя роепочатнх ворон 
ям», еввнаршасів і кошар, через що частааа погатів’я мусять зтауваїн 
у вршйігппзно-я]>їгсгоі.оватпгх звичайлпх селянських будівлях.

Ко^мошх фондів, зокрема мцеятрадаяях, а також город ‘для ешш-1 
у більшості Районів ще й досі я о утворено. Тав, паозріклац, у СГФ ке і 
го'іту »Нове жаття» Херсонського району утворено фонд грубих та кжо- 

г/тгх «торгів, але пхтам шо ю голото БЯгцееттрагів, іу вошта іа. ііі«» 
Лнїїгізськоіх) району СГФ виділено ша одіну толову лише 5 цегглів-

Г® 4*1 копміз та зовсім но фщілоло соковитих та кошгойтроваагх
ш *



■У багатьох колгоспах «орлів до місць зимівлі не підвсвоао іі налеск- 
яігх запасів (па чаю бвздоріїжжя та непогоди) яе утворено; но складено 
калеігда/рикх ллатпв витрачання кормів, зокрема ше утворено броні кращих 
кори;в на паю маїсових отеліїв та оошроезв.

Ле завезено иишюсгю мінеральних коренів (крейда та шь), завезено 
*0% крейди, а шь завезено лше по Дп'шршеїровсшЙ обдасть.

Зовс.ім «едосить проведено ветеринарну, салкариу та еоотех-шиїгу під
готовку худоби до замші; хоч зоозетодаїї Й оглянули поголів'я, але аю 
замилено суділміої туб«улгаізадда 'великої рогатої худоби, оброблено 
^ ше 13%, їлртн корости оброблено •68,3 тис. овець етроли шосту в 500 
тис. готів, та аегвльментижшіно 43,8 та. овець проти шану в 230.000 
ролів Ло багатьох колгоспах не вроблено дезинфокци лрішщешь.

■Череду не розбито на опіремі прути, не чхтажшлеяо раододкв годівлі 
АїЯ ОЮрОМІЇХ Групі.

Осалтлешя арлкпщеап» оце по адргалісссшо. Учсрсїлишшшга та ]ЩіС 
не виконаєш постанови \РЖ етро завіз па іії-ТФ 20 тню. літгарлз.

•В багатьох кшгошаїх ш -дібрано шжачйітиФ каїдру обсліутсшуючстх XV- 
з У>у ккхшгоешмш, © результаті чого догляд «за .худобою частково зноасіб- 
левиЯ. В <шатч кращі кситоспнш:© лалгуге зрішшака.

Ііаеово-вахойну роботу вилягало* роашзпоу тваршпгшцтва та кращого 
догляду розгорнуто не ого ©сіх колгоспах. (Дравша елутрстшімх) ірошо- 
рндку до «олгосшгоса пе доведені її но ва'стеовуюггьея. (Постанову 'ПІК 
і'ОРР е 8-Х 1033 ір. щодо «[ячюйзаар кнгї тоуртзв та сеашгаїр® ше со'Угеквд! 
та ветсанітарі! для тварнпіітцтжіга бригад ІІКЗС но .ілгьчишю в встачеиі 
строки.

Еевдїячи о пшдезгатшш), Кооисйя Іпшшапгя ухвалює:
1. Зобот’іяватп ШКХ5 до 15 отя 1934 року цірснюс.гп осушну шре- 

верку стану вабеоггочетті кормами та способи юхороїш їх і, на основі 
х:ятеріалта перевірки, «працювати ковпореїш заходи шшоишішя шестачі 
кормів, таж в спосіб юрган-ізаінЯ м%^о.тгосшт ©засоїедшооіоги, як і в 
спосіб заївозу кормі© о дати районів.

2. Зобов'язати -РВК чшзашчеші буцівшщтва, що їх доведено но 70— 
80% технічної готовності та придатності до шжодарешиго вшіоріхташія 
зтмою 1933-34 р. до 15 тая 1934 р. пристосувати для утишиш ху- 
Д'.бл ® (Цьому ж році.

3. Зобов'язати «блвтатяаги, ШС та сільради забезпечити ретельний 
коптрол-ь вад амииорийта-нлям кармовик ресурсів нга іїьТФ зокрема щодо ви
трачання гірших та малоггршнкнх кедшв у -першій половині зими та бро- 
шіовжґя кращій «орт© на веслу, відчаю масових отел-ів, опоросіїв та 
окотів.

4. Зобов’язати ИКЗС, ОБІГ та іРБІЇ дібрати та згрішити постім бри
гада дам иб&лучтирішщя -худоби, шідаадуккя їх ітмрякую черев «ка
нара та курси.



5. Зауважити керяияяооі У і̂ш\>шшжт та готові 'ВУІйС'у яро ті*. 
що воля йе <вшш:шл аіоетантзп РИК иро за©із «на КТФ лкатаряв та зо 
бав*ігзати БУКС тратто» «шш 1934 .рову забезпечити залііз ліхтарі© та
СОДІ-ЛЇОТІЩЯ.

Г>. За тіецостатнс керуїкшш стравою даклаодої шдготшви до зимівлі 
худоби, через що афвмящопіиюг та кормашг худоба лшшхю шо забезпе
чена, сапасіїв кормів ша фермах ого •} творено, анеосібку в догляді за іг\ 
тобою та зрів юшдау їв хшаті ираці чіє усунено—головам Ржвдвеькш) 
РІЖ (КпЬська область) от Ркрашвоегу та Красадоауцілсої ДІР (Доїщьіш 
області) іш А-Г(Ші>у опхтосйпг утвору догану.

7. ііояедаитя голів РБії й щшйвт катгошв та директорів іМТС, 
що в раоі 'вони припустять надалі загибель худоби й (приплоду через не- 
забсолочгсігсіь теплими ортш^ми, кормами та догсвдом, п буде ири- 
лгпніто до судозої вщшідачішші.

8. Доручити ііШ 14)1 УОРР ущруїгв гепеїїіірптп стаз з зимівлею худоСи 
ш> Краснои’іоіЬіїса.мі ірайону Доледі/кої області.

Харків, 7 ешя 1934 роду.
Злсг. 'Голови Комісії ашкюгаїгкя при РИК УОРР К. Сухогаш.

Ссс^отар ЛоомаГ шшаи'яя гри -РІЖ УОРР €. Олкако&ськкй.

65* Про рсбзту яакповто цеху заведу «Світло шахтаря».
Заслухавши деповці дітрспцц заїдку «Світло лгагагаря » гов. ІІ дати а, 

ьер'їшіика Гіриіівгрт ггу гов. МІ, оан ліа, УгЛ1КВл;кл{тау .таз. -МаслоФа, та 
сііібюіОшдь І1К ІЧЛ гов. &шк!еагкь—Комісія кьлішаш встановлю ь.

Гицттрост та с.ол. іі̂ рмпгдтвл знаду «Світло шахтаря» нодооціинім 
й-ил шлдшогті в іоговлспн» деброт' них шахтарських лама для бо- 
отьба на аоімдле чи їй ідбупду (ьмиля та адвісіделіш ироауїкгашго*ті 

іі]п ^-Гїїл^ш.х р'МілкьІз Догола, д цолльтатл чого бензинові та а&у 
иутгп»' і иачпи, шо їх вм^окао ол.лд С&г. о шахтаря» за останнії ігв 
тора Р п—ііціао 'іь\>і я.-оі.

Беьль'кмі я* лій ьи. рі гі ї.рл с о, ігротіьа і>тт» екю па лемах лузнри 
сто з* гчіопо к.тсч, регпююч 4 в. нг з злі.:'а і «гьадко песться, про
і.па Т..ЧІ1ИІЛ с Ігьі ґг.а, ет~*\і С/Ліані в'д норма іьрііх, що $ ги
рю ічг\»«:п і' бау в пх ’х піалп\.

А») шиїтці і пініт зв , <.ї иолУ<«. :.з та о’їтпсоиані гезаітовіагїлто’ 
іт сі і інчі. 'Гр/іПЧі <пи)таі -ч с?рь «птє згасання л»л,пя ©ід потповх 
ь “імі п(а- ■ л.сосіі і гоуі *іаюггь свігто, чпахпІЧ/гь їмгстрїіьця роліл- 
ьл Мі. і ш>ма.ії;(ч> ,р] <*гй'\ ь та гг іадлюс цю і>ат Скада коїгтти- 
^ і л \\мп] л та ї.о ^\іА..чть ійггяглгчя акл муьгго|‘а сил зе:гра.л л і 

в п але м.чіі іа сї:а\ р «час^ Ги ‘‘тн:лгь ^атядпііХ усіат-
6 ** ** <0“ иЛи-Ь іі<.\лдаіі ЦЯ‘<и> їй к ■(АДДДСеЯШ ВДЖи ГГОІ’СІЛХ ИЗ
іГ ». л4 1



(Ці шдоді-ки ащюбяювазт лжи шрігшздять до того, що шахта Доя- 
бдса їв бмьшоди випадків не можуть ©ткирігстувати одержувані шміа 
да»пк і -значна часта н гежт шегрухойо па иіаепат складах* або 
ао^таетасл зайодозі. Так, з ссшущешгх 30.000 аеууїзаусишгоріпік лащ за- 
браковано споживачами й лежить на •місцях близько 6.000* шгуа та ло- 
ведисуто заяздшх йгнзуко 1.600 шгт.

Особливо л«арт}*істиаь2ш с фаиг діасакаго тшуежу бешишетх ламп з 
залізним гаоговді&вальашм махашхзшм—сіонад 90.000 шт., значна частина 
їх ша шатах йе вщ;оря£.тав>уетьіся.' Це сталося в результаті того, що за- 
юодоуираіва ке встановила яообхіщгого контролю над «кістю ©кробіїоішої 
лаїжишої цехом продурадії, йе вгрщілиа достатньої ■ увага обладнанню 
лалгагового адеяіу шообдодінн устатдОваниЕші та вдсгагаапшю шсярушшшв— 
кал-ібргв і шаблонів.

ЛІрофоронізаїш сашо.гу до останнього часу не мобілізували робітшгків 
та ІТП иа усунешся венх шюшадак та дефектів у роботі 'лампового вужу, 
ке ва&шечйлл розгортання отрнагатші та уизршщва навколо шдвшцен- 
«я «кості продукції.

Соїюайзлофарфор, ^еткзоб'сдашия та Ціютмешзоуг неприпустимо поста- 
вилиш до иос-таїчазт заводові «іОвїгло шахтаря» лівфабрнкаш, ошблнео 
незадовільно стоить «трава з шостачапішм заводу ома та кошатав, згач- 
«а частина лох зовсім іно відповідає тестит ил вимотаїм. Го.товвугьль сйс-с- 
часно еге шврацюівав тсототах ушоз на ияпкповаеиш бшишами та а&у- 
яуляторякх лащ, а споживачі—шталти і вуядапі трести—не ^ оргасгізу- 
вали актішїгсіро шлчгоу иа завод і Гпроаппрост у оправі уюташш вдоУ?- 
ш шахтарських лащ, ве гсродоитродкшаи карбованцем якості продувні?:! 
заводу.

Звернути іутшгу ВУїРПС, що преформації шахт з сиоі о боку не 
вживали ашеоаїшх за ходів громадського впливу та рабіггаїшЙ тсЬтггз 
заводу <(Світло шахтаря» щодо волшшиєішя якості лампи.

На «креоли шахтах сітооторіа’асгшя кссршуютаме елтатошг до ©прова
дженій -в практику роботи радянських акумуляторних ламп {небажаніш, 
боязкість). Нелраюшне икзюоожсашя з лашани на шахтах («оставиш но- 
дікоцжеяшя і т. йми.) також призводять др пероддашого всуваппгя ламп; 
лампове господарство т бтпюс/гі шашг заяедбапо, ваисданш теші'ти’о 
вагллду за роботою лампових немає.

Комісія ©пкопааіга ухвалює:
1. Відзначаючи, що дирекція заводу «Світло шахтаря», іго вважаючи 

яа директиву тресту і вдаущеш кошти па рокопстртйю лампового цеху, 
со тшгсп йе провела цієї ршшетружщл, а й досі ко склала проекту ре- 
конструкції цього цеху. Зобов’язати нову дирекцію заводу «Слстло игягх- 
таїря» от Мааюсиасьшх> та «шпигоне шкодера (заїзду т. Ндаиа, про
тягом ойсаця розробатж проект рскчисгруьіцй лампового цеяу зазду та



ш 'ти А огч Ь|і{аі«луестаь'і ш злттлражшня з тру, щоб рьїмігаруюцчо 
целV іакіоти в 1034 роді.

2. З м/гою шо.ііі'піісчі.іД додукцп ла^пю.и7А> цеху заїводу «Світло шах
таря» зді[ ліоптаїїі злзодо\ праг-І іїро'япхт 1-го кварталу 1034 рок.у 
її'/Міпї таких зачепів:

a) ллшшги пліншо «еру«.лиьт ллгловтщчсехим;-.
b) |гИтг та іь ’і.щлтіі йіьнлгя твї»олі*шіиЛ іііиїч- ілрсшв- 

і ін.і д впоїло доху;
г) лопплта тоштгїї «конитроть шаід впрї/лшцтісоч ж огрєтг.к дота- 

л п . гад і лаш у даючу.
3 <■/: ';ча  гіг діхоиц'ло тресту та ллгса^тої а*л протягом тчеаця от- 

г шо розд'ячшз пггагшя щ о застауіікппл аптмкорозі&іаго хезгиса-гу, 
« ярі С:>  аа‘тт.шіуп&и тав КрагсЦйіоііш шкух ■ласлт\

3. Зобмпкага директора заводу тез. 5їалаж. ького забезпечити в 2-е 
Г-яї'П'і; строї аотес.гл лался'Ч'м ч очем заводу ілт «глолешш ая^тгуаптер- 
і \ .їй.' новіло шву.

4. ЛчоЛлтл злостиву с-араиишпі в-міигіяьії строк і протест г 
м г.еа цчі ігЬш ьгімалап асапіг 'у'-швіг я* вшуговїсшїі та зщту б е т і ■  
шнттс ліч« *■ ’ідіь^а* та т гуч^д.тгдрішх лада.

5. Цлнь ля?, ц * .різко Еопіршеліл ялееті лагод за слалііЛ рів но- 
*!»*РКй.то*.а зіл^ма, і зачало иілого плата гд\угияодаь\иі/ого аеха- 
] Ч пт»1- лапніл заідя яшм, зобов'гзтг УязйГіЗржтарои впотіти тіпют яро
4,10X3л"лдаа З-ГЧЦу «Овігло Ш?ЛТ«і.і)Ч» вологою ьаишетю «імьімлч»
юту * я вгіоти-^елія шотічод^і лмгого мс\апьг?у з згегі

2ічлдипіпі ,р?1кгі.яїю заводу г$>отяіш'кайбтачсіго час} шїгогє^лі
ММ'І ІСГ оГЧПЦ'і 1 ЬІ'І мавшії З 0Й£! З ТНИ, щоб салїчцтя ІІЇ-иі гі
.,14 ш. 1 ІГСГІ «кГ *и

і ) . З.Ґн’ї’Я'ТіЯ В ) Гі. іГЇІ тростя ПрОСТОЛ містка Г.роГССТЯ Ц:,.\аТЦПіі 
» іть то іаул’огого госго, арства, (з’яоувашя тсдау кількіеіь злеасаах 

"лгтчіі що їх но * гчтга, та год тя відивггі зг^оі Посавпч» гоеі
7. Вд.ткиг ю ї ї ,  го  за,г/>д СУтло шахта*] я> го «иаапл шх тавоти 

іПш'П Л£д> са^7 ицтеа» гіль.*1! ьзігл -Гольфа* заса'си’сог, з^боа'шікхг- ка* 
р л *\а заводу 'іі .’Га^’ю шли::атл аас п’.сгу постанслу.

4 Гц»г'Еа'тач>,ід и.есадоттиго. осо&лїїш щда а»от, п>.£гаі.гел; ас’дг д
н* лто ш.'лттчірж* окіа (У’іполшгиЙ Йо.о'ьозсьір^Л \ лу (аа-
і :ч. І; тл іа Охаго та *заи:д ші. П ч.ьхо таогч> а ІУ’ааії та -а?ул,^і-

л ї.0 арозиьгм 2ЦлА^\‘Тїпо;*аГЙ завод) сос^осігта лтгат.ш город 
1 \ Іуі/омої та ШіВаь-ігро'гоа СРСІ1 ігро бозллооб'ііа* постачачвя о^до.очі 
'і' ім п 'і* С'с.п та <а* \уулятс*р‘в пг> г (ч*-«ї .гг-гті.

0 І ’ " ’ 41 ЗОВСІМ нез СіВЛЬиО В Т 92СТЗІП Ї йау.’аулж-лит ..АКД
• *(. іи> ньхга^л»  па  и іхтах чоікс идс)т«г.лгь забіло угг^тко- 

РА 'і и г,\ ггч пе ед УїЛЙяікагюії^-л нлапп гро чі(Але-



чеяин «угіддю! иродіклов^гі, ццо ошшгвас акумуляторні дшн кгяд- 
устатаоваашрм. ’ 1

10. Зауважити Мааіїв:іжом у ю-д Інститутові по бе&іеці гіршим ро-
г.т-чіа меуівааше сждят яо отфідіоашш тетшсях ншз іаіплхшш-

шахтарських лаїш та вдсттню штсулшздіійау яашоту завадоя 
«Світло шахтаря» в справі иолішоїш «кості лм.

11. Доручити Донецькій ОблГСІ першими па шахтах Дчкібаса поста
ву сбвду, ббсрадкиига, ирштаетя ста шршаїшгш иа-іи вазону «Сигг- 
ло шахтаря», а також викдактоя старих, еіпсоваішх ла.ші, звивана’ 
«;илі>о$ювкх металів старіи лалп.

12. Доручшаг йроіаурагура Рсопу&ши і̂ нипягги яо сдьаюодалїйьх'гі 
Яшппк *у оаяИ'Лісшша очей при ітршодошні рааосша.'ВДеЩії бсозшолм лаяд 
іа  масового вшгусну иедойро»»лп:гх ламп, без полоро'щьо'го впкробшмш 
їх оі шахтних умовах.

Харків, 13 січня 1034 року.

Заст. Голом* Коилтл пишіючиш цад ГОК УОРР И. Сухокякн.

Секретар ІїомісЛ впхашшія шрм РЯК .УСЯР Б. СгдзккйьккЗ.

Видання офіціальне НКІО >СРР 
Відповідальний редактор ІІ. Ка ’яп

Здано до складу 5-Ш, підписано до друку 13-111, формат паперу */ів 4-лошт^з- 
(62x94), вага м. ст. 37 клгр., папер, ?/8 арк. На па пер. арк. 112.500 знак.

Техредактор ЛІ. Мазіч
Видавництво ВУЦ8К „Радянське будівництво І право"____

вповноваж, головл ту 794 ЬЗам. 694-73 ССЗ
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ЗДКОМЇВ'ТЛ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
г оьіттою-СЕлямського УРЯ&У Украіни

№ 7 4 березня І0С4 рому № 7

І М І с т-

Постанова Ради ігрод их ко& ісарів УСРР та ЦК КП{б)У
Б<. Пі о обов'язкову постаг. %у зерна Дірлаві гол> ослами іа 

одноосібними господарствами з \ролаю 1934 року.

Постанова Всеу країн ького центрального вико дечого комітету. 
>7 Поо і<кв[дип) Комісії виконання літи РИК УСРР.

Постанови Пр млї >сіукраінського центрального викотавчою
комітету.

^ Про поповнити іч и у Уряццоі ко . сії по ріанізації і  * 
рейду центральні х ^сіаинз до м. Києва.

9 Про уві цненнл тоа Ц\иутьк тського Я. С від обов'язків 
лступннка Постпреда ІСРР -при Уряді СРСР.

ті*. Про нісілнов іения т.г Ярошенка Л. Г. і Цуц) чькївською 
Я. С. на заспшшків Нерсомлегпрома УСРР.

ГІ Про увільнення тов І о,. * ка ' М >Віі обов'язків заступник.* 
Парко аземспргв 5ХРР

* 2 Про уь тьненнч гов. Тьом ожа Г. Б а*д обов’язків заступ їй 
хл Парком теїпрома УСРР

П. Про насганоз гення тоз. Сухомишт К. В. на~Наркома легко"
П '0МИС1030СЇІ УСРР.

»•) П^о звільнений тов Р ппо Ч. П й-д обоз'члпа Нарком.. 
НП Сі Промне ІОЬОСТІ УСРР

о. Гізо утворення при П езидїї ВУЦВК комісії по охорон’ ла*
М ІЧпМ к чОІ “ 1 сованої . рм "*



Постанови Ради народних комісарів УСРР.
66. Про організацію Всеукраїнського Інституту експерименталь

ної медицини.
67. Про обов’язкову загальну реєстрацію в органах Управи на

родногосподарського обліку УСРР всіх промислових підпри
ємств-державних, кооперативних і 'громадських організацій.

68. Про підсумки та завдання по ліквідації неписьменності й 
малописьменності.

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
ТА ЦК КП(6)У

56. Про обов'язкову поставку зерна державі колгоспами та одно
осібними господарствами з урожаю 1934 р.

1. Відповідно до постанови РНІ< СРСР та ЦК ВКП(б) з 10-го 
лютого 1934 р. «Про обов'язкову поставку зерна, соняшника, ри
жу та 'картоплі державі колгоспами та одноосібними господар
ствами з урожаю 1934 року» залишити без зміни, на 1934 р. 
існувавші 1933 року норми, порядок та строки -здачі зерна по 
обов'язкових поставках державі колгоспами $ одноосібними 
господарствами, крім нижчезазначених районів, для яких норми 
знизити, ©становивши в таких розмірах (у центи, з га).

Р а й о н и
Д»ІЯ колгоспів, 

що їх обслуг. 
МТС

Для КОЛГОСПІВ, ЩО 
не обсл. МТС

Київська область
володарський (Вол........................... ...
К ростенський....................
ЛугииськиЙ . ......................• . . . .
Овруцький . . . . . . . .  .  .  .
П/линський • . . .... ....................... ... • •
Потіївський............................... ... . . .
Славечанський......................... . . .
Хабиянський .........................................

0,4
0,2
0.4
0.2
0.3
0,2
0,2
0.2

О Д
0,5
0 . 6
0.6
0,7
0.6
0.4
05

Чернігівська область
Добрянський ...................................
Корюківський............................. ...
Поборницький . . . .  .  .  •  •
Сновський

0.2
0,2
0,4
04

0.4
0,6
0 . 8
0,7



Р А V О. н • И.
Для колгоспів, 
що їх обслу* 

МТС

Для КОЛГОСПІВ, 
що не обсл.

І МТС

Одеська область
3.4 4,1л А3,5А А 4.1А Ч3.4
33

4,1
4,0

Донецька область
Олексавдрівський..........................  . . 2,8 3.7
В. Янисольський...................... ... 3,0 3.8
&0ЛІІО8 іхеькнЙ..................................... 3,1 3.9
Володарський ....................................... 2,7 3.5
Грншинський . ..................................... 3,1 3.9
Маріупольський.............................. 3,0 3,8
МарТнський...............'. 2.9 3,7
Ровсньківському . . . .  . . .  . . . 2 , 6 3 , 4
РубеЖсШСЬКИЙ ................................... 2.2 2,8
Ст. КерменчнцькиЛ .............................. 3,0 і 3,7
Сг. Каравськнії....................................... 2.6 3,3

СтаробІльська округа
Білоеодський.....................  . . . . . 1 , 5 2 Д
Ьілолуцький . . . . . . . .  . ’  . . . 1 . 8 2 , 4
Харківський • ........................ ... • 1.6 2.2
Міловський « . . . * ............................. 1 , 6 2 , 2
Н. Андарсьчиїі....................... ... 1.4 2.0
1-і Псковський.................................... 1,7 23
11 крояський . . . .  ..................... \ 2 . 1 2 7
Сіат.вськмй ........................................... 2.2 2.8
Стаюбільсьі.нй . ................................... 1.7 2,3
Лозно-0 » Є К С Л І 0 р І В С Ь К И П  .............................................................. 1.8 24
Бі окуракипськкй . . .  .............................. 1.7 2,3
ІІ Дуиансьмш.......................................... 2 1 2,7
іі. Астраханський............................ 2.2 2.7

Доручити УпКомЗаг при РНК встановити порайонні норми 
здачі зерна державі по культурах.

2 Звільнити зовсім від обов’язкової поставки зерна державі 
з урожаю 1934 року колгоспи таких адміністративних районів: 
Мірхлевськии. Олевський, В. Дубечнянський, Городницький—Ки
ївської області.

Зважаючи на умови гр -нту, дозволити додаткозо до районів, 
сі значених постановою РНК УСРР 25*11 1933 р. пакт. 2 дві нор- 
к і здачі хтібл в тггінх районах: Старобишівському, Ро^енькпз- 
Сі кому, Б-Ілоподському, Бііо.туцькому, Н Лскозському, Покров- 
сі кому, РуЗежансьхому, Сзатізському—Донецької оЛла^гі.



Запропонувати Донецькому облвиконкомові із а п'ятиденний 
строк визначити та подати на затвердження Уповноваженого на 
Україні Комітету заготівель при РНК СРСР^даі норми здачі по 
зазначених вище районах, з визначенням окремих сіл, що до 
них ці норми будуть застосовані, вберігаючи середню норму, 
встановлену для даного району.

3. У зв’язку в ліквідацією Божедарівського, Лихівського, 
Петриківського, Михайлівського а Н. Миколаївського адмін. ра
йонів (Дніпропетровської обл.) та розукрупненням , Краматор
ського району Донецької області, а також приєднанням окремих 
сільрад цих районів до (інших районів, зберегти в усіх сільра
дах зазначених адміністративних районів норми здачі зерна для 
колгоспів, що були (встановлені на 1933 рік.

4. Зобов'язати райвиконкоми та райуповноважених Комітету 
заготівель при ’РНК на відповідальність облвиконкомів і РНК 
АМСРР не пізніше 3-•го квітня 1934 року, відповідно до цієї по
станови, вручити колгоспам та одноосібним господарствам зобо
в’язання по здачі державі зерна з зазначенням строків виконан
ня цих зобов'язань.

б. Заборонити (Вручення колгоспам та одноосібним господар
ствам яких небудь інших зобов'язань по поставці зерна, крім 
передбачених цією постановою.

Харків, 19 лютого 1934 року.
Голова РНК УСРР В. Чубар.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» з 20 лютого 1934 р. № 42.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

57. Про ліквідацію Комісії виконання при РНК УСРР.
Всеукраїнський центральний виконавший комітет п о с т а 

н о в и в :
в зв'язку з постановою ЦВК і РНК -Союзу РСР від 11 лютого 

1934 року «Про утворення комісії радянського контролю при 
Раді Народних Комісарів Союзу»—Комісію виконання при РНК 
УСРР ліквідувати.

Харків, 17 лютого 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Секретар ВУЦВК ІО. Войцехівський. 
Оголошено ® «Вісті ВУЦВК» з 18 лютого 1934 р. № 41.



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

58. Про поповнення складу Урядової комісії по організації пере
їзду центральних установ до м. Києва.

На додаток до постанови Президії ВУЦВК з 21 січня 1934 р. 
ввести до складу Урядової комісії по організації переїзду цен
тральних установ до *м. Києва т.т.:

АХМАТОВА Л. С.
ПЕТРУШАНСЬКОГО Р. Р.
ПИСЬМЕННОГО Я. В.
Харків, 22 лютого 1934 року.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. 
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

59. Про увільнення тов. 'Цуцульківськогр Я. С. від обов'язків за
ступника Постпреда УСРР при Уряді СРСР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

увільнити тов. Цуцульківського Я. С. від обов’язків заступ
ника постійного представника УСРР при Уряді СРСР.

Харків, 22 лютого 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

60. Про настановлення т.т. Ярошенка Л. Г. і Цуцульківського 
Я. С. на заступників НКЛегпрома УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

настановити т.т. Ярошенко Л. Г. І Цуцульківського Я. С на 
заступників Народного комісара легкої промисловості УСРР

Харків, 22 лютого 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.



61. Про увільнення т. Граніка А. М. від обов'язків заступника
НКЗемсправ УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

у зв’жЕЗку з переходом на іншу роботу, увільнити тов. Гра
ніка А. М. від обов'язків заступника Народного комісара земель
них справ УСРР.

Харків, 22 лютого 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

62. Про увільнення тов. ТьомкинаГ. Б. від обов’язків заступника
НКЛегпрома УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

у зв'язку з переходом на іншу роботу, увільнити тов. Тьом- 
'кина Г. Б. від обов’язків заступника -Народного комісара легкої 
промисловості УСРР.

Харків, 22 лютого 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

63. Про настановлення тов. Сухомлина К. В. на Наркома легкої
промисловості УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

настановити тов. Сухомлина, Кирила Васильовича на Народ
ного комісара легкої промисловості УСРР.

Харків, 17 лютого 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський 
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» з 18 лютого 1934 р. № 41.



64. Про увільнення тов. Ряппо Я. П. від обов'язків Наркома лег
кої промисловості УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету л о ст ано в и л а;

:в зв'язку з переходом на 'іншу роботу, увільнити тов. Ряптїо, 
Яна Петровича йід обов'язків Народного комісара лепкої про
мисловості УСРР.

Харків, 17 лютого 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськнА. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» з 18 лютого 1934 р. № 41.

65. Про утворення при Президії ВУЦВК комісії по охороні па
м'ятників громадянської війни й Червоної армії.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

утворити при Президії ВУЦВК комісію но охороні пам'ятни
ків громадянської війни Й Червоної армії в складі:

Голова комісії—тав. ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Ю. О.
Заст. голови—тов. ДУБОВИЙ 1. Н.

Ч л е н и  т.т.:
БЕРЕЗКИН М. Ф. (Заст. Нач. ПУУВО).
ШіШЛїН В. X. (Нач. 5-го відділу УВО).
АУСЕМ В. В. (Заст. Нач. Штабу УВО).
ТОМСЬКИЙ X. Г. (Нач. 5-го відділу ПУУВО).
РАДІОНОВ М. М. (Нач. Відділу бойової підготовки), 
ДРОЗДОВСЬКИЙ И. И. (Нач. штабу ВВС).
БОГДАНОВ М. С. (Голова ЦР ТСОавіохіму УСРР). 
АЛЬФЕРОВИЧ Д. Б. (Заст. керівника ДАУ УСРР). 
АДАМОВИМ 1. М. (Директор Музею Революції УСРР), 
ЛУХАВИЦЬКИЙ Б. Є. (Голова «Укртуре»).
ХВИЛЯ А. А. (Заст. НКОсвіти УСРР).
СВЕРДЛОВ Б. (ЦК ЛКСМУ).
ЛІВШИЦЬ\Б. (ВУРПС).
ФЕСЕНКО О. К. (НКЗС УСРР).
Харків, 16 лютого 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. 
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 

Оголошено в «Вісті ВУЦВК» з 20 лютого 1934 р. № 42.



ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

66- Про організацію Всеукраїнського Інституту експерименталь
ної медицини.

Для всебічного вивчення організму людини, 'забезпечення по
глибленої експериментальної та клінічної роботи їв галузі науко
вої медицини, вишукання нових методів дослідження, лікувані я 
та профілактики на основі найновіших досягнень біології, хі
мії й фізики, піднесення якості радянської соціалістичної .охоро
ни здоров'я та технічної реконструкції спеціального обладнання 
лабораторій і клінік, Рада народних комісарів УСРР п о с т а 
н о в  л ю є:

1. Організувати на базі Інституту' експериментальної медицини 
ім. Мечніксхва в Харкові! та 'Інституту патології й біології в Киє
ві Всеукраїнський Інститут експериментальної медицини, як 
філію Всесоюзного Інституту, з перебуванням -його в м. Харкові.

•Надати Всеукраїнському Інститутові експериментальної меди
цини право використовувати всі інші науково-дослідні заклади 
УСРР,‘лабораторії та лікарні для проведення своїх робіт.

2. Додатково асигнувати в 1934 році 500.000 крб. на прид
бання обладнання та апаратури першої черги для технічної ре
конструкції Інституту в Харкові.

3. Просити РНК ОРСР додатково відпустити 1.000.000 крб. на 
розгортання роботи Інституту та потрібні кошти на придбання 
імпортної апаратури, тощо.

4. Доручити урядовій комісії виділити Всеукраїнському Інсти
тутові експериментальної медицини будинки з тих, що звільня
ються ігрісля переїзду Уряду до м. Києва.

5. Зобов’язати Міськраду для забезпечення житлом учених, 
що працюють у Всеукраїнському Інституті експериментальної 
медицини,'виділити 10 квартир.

6. На директора Всеукраїнського Інституту експерименталь
ної медицини настановити т. Лівшица Якова Ісаковича та на за- 
стувника директора по науковій частині—заслуженого професора 
ОРСР Воробйова Володимира Петровича.

Харків, 19 лютого 1934 р.
Голова РНК УСРР В. Чубар.

Керівницям Справ РНК УСРР Л. Ахматов.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» з 21 лютого 1934 р. № 43.



67. Про обов’язкову загальну реєстрацію в органах Управи на
родногосподарського обліку УСРР всіх промислових підприємств 

державниХі кооперативних І громадських організацій.
Щоб забезпечити систематичний облік в УСРР всіх підпри

ємств соціалістичної промисловості, Рада народних комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

І.
1. Зобов'язати всі промисловії підприєккггва державїіих, коопе

ративних і громадських організацій союзного, республікан
ського а -місцевого значення при наявності в них двигуна (елек
тричного, механічного, вітряного, водяного), або трьох та більш 
зайнятих осіб, включаючи в те число іі робітників на дому,— 
зареєструватися у районних, або міських нюпектурах народно
господарського обліку за місцем знаходження підприємства та 
заповнити встановлений бланк реєстрації.

2. Реєстрації підлягають підприємства всіх галузей промисло
вості, за винятком рибальства, мисливства а лісозаготівель.

П р и м і т к а :  Підсобні, побічні та допоміжні підприємства
й цехи при л'існих та рибних господарствах (тартаки, лісо-
пільні та лїсообробні цехи, утільцехи тощо) реєстрації під
лягають.
3. В'період від 1 до 15 березня 1934 р. підприємства зобов’я

зані повідомити районні або міські інспектури народногоспо
дарського обліку свої поштові адреси та одержати від них блан
ки реєстрації в належній кількості. Підприємства повинні подати 
■заповнені бганки до районної або міської інспектури Нзргосп- 
об і-іку не пізніше 5 квітня 1934 року.

4. Порядок І форми реєстрації встановлює Управа народно
господарського обліку.

5. Зобов’язати органи народногосподарського обліку орга
нізувати перевірки правильності надісланих підприємствами да
них через спеціальне обслідування підприємств, охопивши ним 
не менш 50% підприємств, що підлягають реєстрації.

6. Зобов'язати УНГО УСРР проводити в майбутньому реєстра
цію соціалістичної промисловості раз -на 2 роки.

7. Зобов’язати народні комісаріати, госпоргани і центральні 
організації в системі яких є промислові підприємства, іщо під
лягають реєстрації, дати підпорядкованим органам відповідні 
«ж «зівки про реєстрацію, погодивши їх з Управою народногос
подарського обліку УСРР.

8. За ухилення від реєстрацій або за недодержання її строків 
керівники підприємств підлягають штрафу Ів сумі 100 крб. Зо
бов’язати УНГО УСРР притягти до кримінальної відповідально-



елі керівників підприємств, що подадуть в бланках реєстрації 
невірні відомості.

9. Запропонувати обласним виконавчим комітетам І Раді на
родних комісарі® АМСРР видати на основі цієї постанови від
повідні постанови *та оголосити їх © місцевій пресі.

ІІ.
Цю постанову видано на виконання арт. 9 (постанови РНК 

Союзу РСР -з 11 січня 1934 р. ЛЛ9 62 «Про обов'язкову загальну 
реєстрацію всіх -промислових тідприємств соціалістичної про
мисловості на 1 сіічня 1934 р.» та на доповнення постанови РНК 
УСРР з 19 серпня 1932 р. (3. 3. УСРР 1932 р., Лг2 22—23, 
^рт. 137).

Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко.
Заст. Керівничого справ РНК УСРР Я. Бесараб.

68. Про підсумки та завдання по ліквідації неписьменності й
малописьменності.

Рада народних (комісарів УСРР відзначає, що директиви уря
ду (постанови XII Всеукраїнського з'їзду рад та ВУЦВК й РНК 
УОРР з 11 -IX 1931 року) щодо остаточної ліквідації неписьмен
ності виконано незадовільно. Заяви НКОсвіти про ліквідацію не
письменності прот^ом 1932 року, як виявилось, були непра
вильні. В 'місті та на селі ще залишилось біля 'мільйона непись
менного населення. Особливо велика кількість припадає з них 
на Київську та Вінницьку області.

Такий ганебний стан є результат послаблення уваги до лік
непу івід радянських органів, НКОсвІіти, професійних та громад
ських організацій.

Щоб завершити ліквідацію неписьменності, що залишилась в 
результаті незадовільної роботи за минулі два роки, піднести 
«кість навчання в школах лікнепу <й організувати навчання ма
лописьменних, Рада народних комісарів УСРР п о с т а н о в л я є : ,

1. Завершити ліквідацію (неписьменності протягом 1933-34 
навчального року серед трудящого населення міст й промисло
вих районів віком 16—60 років, серед трудящих села віком 
16—40 років та протягом 1934-35 (навчального року закінчити 
ліквідацію неписьменності серед трудящих села віком 40—50 
років. •

2. Охопити в 1933-34 навчальному році школами навчання 
•малописьменні призовні конГичгенди- віком 20—25 років і в 
1934-35 навчальному році охопить' школами ліквідації малопись- 
мснцос'іп всіх малописьменних віком 16—20 років.



3. При розгортанні сітки шкіл лікнепу й навчання малопись
менних, особливу увагу звернути на організацію навчання для 
призовних контингентів, виділивши для них спеціальні групи, 
повністю забезпечити їх підручниками, навчальними приладдя
ми та педагогічними кадрами. Цілком забезпечити навчання на
ціональних меншостей на рідній мові

4. На зміну віфобничо-політехнічних і робітничо-технічних , 
шкіл, що існують тепер, установити таку систему закладів лік
відації неписьменності та навчання малописьменних:

а) однорічна школа грамоти для навчання неписьменних, що 
повинна давати знання в обсязі перших 2-х груп політехнічне! 
школи;

б) однорічна школа навчання неписьменних, що повинна да 
вати знання в обсязі перших 4-х груп політехнічної школи;

Встановити тривалість навчання в сіті шкіл освіти дорослих 
при незмінній кількості 408 навчальних годин: для шкіл міста й 
п[ омрайоп-Ів—8 місяців (з 1 жовтня до 1 червня) і для сіль- 
сі ких шкіл—6 місяців (з 1 жовтня до 1 квітня). Допускати нав
чання влітку тільки для сезонних робітників новобудівництва, 
лісосплаву та торфорозробок.

5. Запропонувати НКОсвіги, на виконання Йото зобов'язання 
перед ЛКСМУ, організувати школи підвищеного типу, що дають 
знання в обсязі семирічної політехнічної школи, для навчання 
активу молоді. Охопити цими шкотами в 1933-34 навчальному 
році 21 тис. чоловіка.

6. Завдання безпосередньо організувати навчання в шкільній 
сіті лікнепу та ліквідацію малописьменності серед колгоспників, 
трудящих селян одноосібників, кустарів та дружин робітників, 
що не зайняті на виробництві, покласти на НКОсвіти та його 
місцеві органи.

Організацію та фінансування роботи по ліквідації неписьмен
ності й малописьменності серед робітників промисловості, транс
порту та радгоспів покласти на відповідні профспілки.

На т-во «Геть неписьменність» покласти організацію через 
поодшгчо-гурткові форми навчання неписьменних та малопись 
мелних, так у місті, як і на селі, які через різні умови терито
ріального або виробничого характеру не можуть бути охоплені 
школами лікнепу.

Доручити Держтаяові, спільно з НКОсвіти, протягом де
кади встановити для НКОсвіти, профспілок і т-ва «Геть непись
менність» контрольні числа ліквідації неписьменності й мало
письменності на 3933-34 навчальний рік.

7. Зобов'язати керівників господарських організацій, керів
ників кл>бів, будинків колективісту й хат-читалень, забезпечити



школи Лікнепу безплатним приміщенням, опаленням, оснітлен пм 
ті по гріб шм обладнанням.

сюооз язати НКОсшти, ЦК г-ва «Геть неписьменність», ОВК 
РіЗК та міськради забезпечити -максимальну участь пролетарях » 
громадськості у вивершенні л:кв; нації неписьменності в УСРс* 
притягаючи для навчання в школах лікнепу в порядку гром; * 
чкої роботи, крім учителів, профспілковий, «радянський і но і- 
і осиний актив та комсомольців,

9. Зобов’язати НКОсвіти, видавництво «Рад. шхо-іа» іа 
«Держнацмеквидав» закінчити видання стабільних підручників 
дія шкіл навчання малописьменних до 1 грудня 1934 р.,'а кші 
готорговельні організації—забезпечиш негайне просунення цих 
підручників до шкіл.

10. Попередити облвиконкоми та РНК АМСРР, що на них 
і-о сладається відповідальність не тільки за організацію сітки 
іазчальних закладів, а'н за здійснення Счз осеоеднього кон

тролю над перебігом навчтннч.
Харі ів, 16 лютого 1934 «р

Заст. Голови РНК УОРР П. Любченко.

К'фівничий справ РНК УСРР Л, Ахматов,

Видання офіціальне Ні\Ю ЛСРР 
Відповідальний редактор Н. Кас’ян

Здано ло складу 9-Ш, підписано до друку 13-111, формат паперу Уїв 4-ноштов. 
у6'х94). вага м. ст. 37 клгр., панер. 3/в арк. На ианер. арк. 112.500 знак.

Техредактор ЛІ. Мазіч
Б давінцтво ВУЦВК „Радянське будівництво! праьо"

’ Голсгл т 1303
ЇІКЛП—УСРР V УПТ чг Гчз.-журч. ф-ка іч. Ц. Блукит'К-го.
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ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ-ПІД РОЗПИСКУ
Же <аа Уповнаркомзв'йаку при РНК 

УСРР і &-УПІ 33 р. К9 242)

ЗБІР
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ О 10 березня 1034 рому Их 8

З М І С Т

Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету
69. Про розформування Божедарівського, Лихівського, Михай

лівського, Ново-Миколаївського, Петрнкївського районів та 
часткові зміни районних мене Дніпропетровської області.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету

70 Про їіеречислення Піддубнівської, Пологівської, Погребської, 
Гнилігцької та Миколаївської сільрад Ялтинського району 
Харківської області до окладу Мало-Дівицького району Чер
нігівської області.

71. Про перетворення Васильківської селищної ради на міську 
раду та псрсчислеиня с. м. т. Васитькова до розряду міст.

72. Про настановлення тов. Храмова В. І. на заступника Пост 
нреда УСРР при уряді СРСР.

73. Про відзначення десятиріччя рад фізичної культури на Ук
раїні.

74. Про утворення Всеукраїнських курсів марксизму-лснінізму
70. Про відзначення успішної боротьби Спартаківськото району 

за збільшення врожайності і передстрокове виконання дер 
жавних завдань.

76 Про нагородження фізкультурних організацій, фізкультур 
них колективів та фізкультурних працівників з нагоди деся
ті річчя рач фізичної культури на Україні.



ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ.

69. Про розформування Божедарївського, Лихівського, Михай
лівського, Ново-Миколаївського, Петриківського районів та ча

сткові зміни районних меж Дніпропетровської області.
Щоб хюлшшити керівництво та зміцнити район, як основну 

ланку соціалістичного будівництва на селі, Всеукраїнський цен
тральний виконавчий комітет п о с т а н о в и © :

1. Божед арійський, Лихівський, Михайлівський, -Ново-Мико
лаївський та Петриківський райони розформувати з віднесенням 
сільрад:

1. Божедарівськоно району:
а) Олферівської—до окладу П’ятихатського району;
б) Адамівської, БихівськО'ї, Катеринопольської, ВодянськоІ, 

Зожедардаської, Теяілівсько-ї та Мало-Олександрівської—до скла
ду території Кам’янської міськради;

в) Андріївської, МилорадївськоТ, Покровської, Бовтишської, 
Лозоватської, Смоленської, Мало - Оофігвської, Гуляй-Польсьхої, 
Олександро-БІлівської, Мар’ївської, Потоцької та Олександрій
ської—до ‘складу Софіївськото району.

2. Лихівського району:
а) Мишурино-Рі'Зької, Дніпрово-Кам'яжької, Калужинської, 

Михайлівської, Ганнівської, Ново-Троїцької, Троїцької, Плосків- 
:ької, Миколаївської, Ясеноватської, 3 ап о л и чкинської, Лнхівської 
’а Лиліеської—до складу Верхне-Дніпроівсько(ГО району;

б) Ровенської, Гриігорівської, Холодіївської та Володимирів- 
ької—до складу П’ятихатського району;

в) Лозоватської та Полельнастівської—до окладу Олександрій- 
ького району.

3. Михайлівського району—до складу Василіанського район,
4. Ново-Миколаївського району:
а) Копанської, Ново-Троїцької та Вільнянської—до складу 

>ріхівського району;
б) Геленджицької, Ново-Миргородської, Миролюбівської, Рай- 

їжої та Дудниківської—до' окладу території Запорізької міськ- 
■ади;

в) Барвинівської, Весело-Гаївської, Гайчурської, Залив’янської, 
ам’янської, Канкринівської, Листівської, Мар’янівської, Ново- 
їиколаївської, Ново-Іванівськаї, Підгорнянської, Рождествен- 
ької, Самойлівської, Оофіївської, Сторчевської та Любицької— 
о складу Покровського району.

б. Петриківського району:
а) Сорочинської, Шульгівської, Гречанівської та Колгоспів* 

л<ої—до складу Царичанськото району;



6) Курилізської, Миколаївської, Попоїво-Балізської, Хутор
ської’, Лобой-ісізської, Петриківсьхої, Паньків^ької, Лизаветівськоі 
та 1 ервоно-П&ртизанської-—до складу т-риюрії Дніпропетров
ської міськради

!!. Ще-б усунути недоліки адмїністра і явно-територіальної по
будови районі-) і наблизити сільради та колгоспи до районне\ 
цьі грів—перепинити:

ї) Топчииську сільраду Царичанського району—до складу 
Магдачинівгького р- "ону;

2) селише Тарасівну Прядїнської сільради Царичанського ра- 
%(. у—до схл’ду Магдтлиїйвського району, з приєднанням до 
Іотьшської сільради;

3) Михайлівську сільраду Магда жишського району—до скді- 
ду Царичаьською оаиону;

4) Мато-Ко'ч р’дшісі :у сільраду Магд .и наського о жону— 
і) складу Иоьо-Москозського району;

3) Чапл: їїську сільраду Магда ! ш’т і маю ра ону та Нон<>- 
Мчколаївсьіу сільраду Солончнс го:о [ '0*у-до садлд> гс4 *і- 
т( он Дніпропетровської міськради;

0) Ново-Григор'/чську та Темир’всику с:льоади Чубарізськог» 
ратну—до складу Псжрозського району-

7) ЇІоїво-Кар пінську сільраду ОрІх'вського рано'і,*—до склару 
Ц/баронського району*

8) хутір «Вірний» Иовоселіаської сільради Орічї-вського райо
ну —до окладу Доангської сільради Чубаршсько* о району;

9) Федорівсь<у та Михочай-Польиїжу сільраду Солонянсьхея » 
о ону—до окладу леритор" Запор лької міськради*

0) К >би лянську сільраду Царекостлиин' сшою району—до 
с чладу Ново-Злаїопольського району;

11. Ділянку земи рдд*с^пу «\зо: > з кількості 61о9 га Цдре- 12 13 14

12) терлооі > і ідгоспу «Веселий» Свиїюводгрсст/ Велико-Бі- 
лозсрського району—до складу Мелітопольського району,

13) Лиходід.'в'дм сільраду Нижнс-Сірогозпкого району__________ до
складу Нозо-Тооїдького ра іону;

14) Верчівцізську селищну раду та Козиною Ширсчансьь. * 
Н >го-МиколаТвську (без ст. Верхно-Дніпоозсьх І оемель радгос
пи Катеринилсьчої залізлчді) сільради, а також землі радгоспі

Чю'оміфізка» а кількості 590 га Верхне-Дніпошс >кого ра/оіг' 
-до складу тер іторії Казанської міськради, приєднавши стан

цію Верхн°-ДнІпровськ та землі радгоспу Катеоичинської аящ.

КОСТЯНТИН ВСІ ГОЮ р*Д 01 у—до 
йоку.

складу Лючсембу, з и о г  >  р а -

' І  ч у



15) Посункізську сільраду Верхне-Дніпрозського району—до 
складу П’ятихатського району;

16) Олішііадйвську, Ново-Стародубсьху, Чечелівську та Олек
сандрійську сільради П'яти^атського району—до складу Ново- 
Празького району;

17) Ленінську, Пустельникі'вську та Овнянську сільради П'яти- 
хатського району—-до складу Олександрійського району;

18) Інгульсько-Кам’янську, Лаврівську та Савицьху сільради 
Ново-Празького району—до складу Долинсьїкого району;

19) Луначарську та Долинську сільради Коларозського райо
ну—до складу Бердянського району;

20) Федорівську сільраду, Коларовсьхсхго району—до складу 
Ново-Василізського району;

21) Ново-Олексіївську та Богородицьху сільради Бердяпсько- 
го району—до складу Коларовського району;

22) Катеринівську сільраду (над. німецьку) Солонянськото 
району—до складу Сталіндорфського району.

ПІ. Ново-Михайлї^ську І сільраду Геиичеського району роз
формувати, з віднесенням:

а) колгоспу «Вперед» з населеними -пунктами—Андріївка, Ми
хайлівна, Во-знесенка та Велика-Князівка—до складу Успенівської 
сільради Нижнє-Сірогозькото району;

•б) ■колгоспу «Черзоний Велетень» з рештою населених пунк
тів цієї сільради до складу Петрівської сільради Геничеського 
району.

Здійснення цієї постанови покласти на Дніпропетровський 
обласний виконавчий комітет.

Харків, 10 грудня 1933 року.
Вик. сб. Голови ВУЦВК Ю. Войцсхїзський.

За Секретаря ВУЦВК В. Поляков.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

70. Про иеречислекня Піддубнївської, ПологІпської, Погребської, 
Гнилицької та Миколаївської сільрад Яготинського району 
Харківської області до складу Мало-Дївицького району Черні

гівської області.
Президія Всеукраїнського центрального ^виконавчого комі

тету п о с т а н ° в и д а;
Вважаючи на те, «до Піддубнівсьха, Пологівська, Потребська, 

Гнилидь'ка та Миколаївська сільради Яготинського району, Хар-



кінської області за своєю сільськогосподарською специфікацією 
споріднені з Мало-Дівицьким районом (тютюн та технічні куль
тури), тоді, як Ялтинський район—район суцільного ■буряко
сіяння, економічно зв’язаний з Мало-ДІвицьким районом та роз
ташований майже втроє ближче до села Мала Дівиця ніж до мі
стечка Яготина—перечислити їх до складу Мало-Дівицького ра
йону Чернігівської області.

Харків, 5 березня 1934 р.
Подова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

71. Про перетворення Васильківської селищної ради на міську
раду та перечислення с. м. т. Василькова до розряду міст.
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі

тету п о с т а н о в и л а :
Вважаючи на те, що селище міського типу Васильків Київ

ської області кількістю населення (22.500), соціальним складом 
та своїм економічним значенням цілком шіідтюівідае ознакам, що 
їх встановлено для міст,—-перетворити Васильківську селищну 
раду на міську раду й перечислити с. г. м. Васильків до розряду 
міст.

Харків, 5 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

72 Про настановлення тов. Храмова В. І. на заступника Постпре
да УСРР при уряді СРСР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

настановити тов. Храмова, Володимира Івановича на заст’/п- 
нш.а постійного представника УСРР при уряді СРСР.

Хаіжгв, 8 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.
Оголошено в 4.3:сті ВУЦВК» з 10 березня 1934 року 57.



73. Про відзначення десятирічні рад фізичної культури на
Україні.

І.
Президія Всеукраїнського центратьного виконавчого комі

тету констатує’
Ради фізичної культури, під проводом комуністичної парті 

за 10 років свого існування на Україні добилися великих успі
хів у розвитку радянської фізичної культури, цього потужного 
засобу комуністичного виховання активних і свідомих буддаии- 
гіз соціалізму й захисник'-в СРСР—батьківщини світового проле
таріату.

Підпорядковуючи свою роботу господарсько-політичним зав
данням -країни, борючись за виховання класово-свідомих, фізич- 
но-розвинених і здорових громадян радянської країни, ради фі
зичної культури на Україні стати на чолі масового пролетар
ського фізкультурного руху, який перетворився на великий чин
ник піднесення політичної й виробничої активності широких мас 
трудящих, посилення їх участі в соціалістичному будівництві й 
зміцненні обороноспроможності країни.

За Ш років охоплення трудящих фізкультурним рухом зрос
ло з 70 тис. до понад 1 млн. чоловіка, з них 320 .тис, одержалі 
значки «ГПСЬ. Охоптеко фізкультурою 1.500 тис. піонерів і 
иг'Оіяг і.

І і .
Президія Всеукраїнського ценірального виконавчого комітс 

ту у х в а л ю є :
1. Відмітити -значну роботу Вищої ради фізичної культур і 

УЄРР в розвитку й зміцненні фізкультурного руху на Україні, 
схвалити її діяльність й нагородити Вищу раду фізичної -куль
тури при Президії ВУЦВК почесним -прапором ВУЦВК, зробив
ши його перехідним для найкращої (за кі тькісними й якісними 
показниками роботи) фізкультурної організації.

2. Десятиріччя рад (Ьізичцої культури на Україні відзначити 
прозедечшяч на протязі 1934 р. масових заводських, колгоспних, 
радгоспних, міських та всеукраїнських фізкультурних свят і 
спартакіад.

Пристосувати до езятхування десятиріччя фініш естафети 
«За соціалістичну українську культуру» і всеукраїнсмо -чмо^і 
езята.

3. Збудувати протягом 1934-35 р.р. в м. Києві Всеукраїнську 
водну стаи'чю ім. Десятиріччя рад фізкультури.

4. Збудувати 1934 р, десять зразкових майданчиків ім. Деся
тиріччя рад фізкультури в найкращих радгоспах і колгоспах 
України



5. Встановити 8 стипендій гм. Десятиріччя рад фізкультури— 
іі'пі» у навчальному інституті й три в науково-дослідному інсти
туті фізкультури.

6. Доручити ВРФК подати на відзначення Президії ВУЦВК 
кандидатури кращих районних фізкультурних організацій, фіз- 
ку, ьтурних колективів, працівників рад фізкультури, інструкто
рів, майстрів та активістів.

Ш.
Щоб забезпечити далі більше розгортання фізкультурж>ї ро

боти на Україні, Президія ВУЦВК ухвалює:
1. Зобов'язати облвиконкоми, міськради та РВК протягом мі

сяця -провести громадський огляд діяльності місцевих рад фізич- 
’ >ї культури, 'міцнити їхній склад і забезпечити їх погрібною 
матеріальною базою.

■Па районах, те рад фізкультури досі не ортгнізовано, зак»- 
чити утворення їх не пізніш 1-го квітня 1934 р.

На чи міс кі х рад фІ°куіьі>ри поставити членів -пр'-зидй 
місїК[ад, а ра.іоші їх—голів райвиконкомів.

2. Зобов'язати ЬРФК і всі ралі та організації фізичної куль
тури УСРР одночасно з зимовою роботою розгорнути готуван- 
7їя до весняно-літньої масової фізкультурної* роботи за комплек
сом ГПСЬ і серед дорослих, ‘і -серед дітей міста та села.

З Щоб прискорити впровадження фізичної культури в со
піте стичному сектор; сета, здіисиїти протягом 1934 р. так
3 ходи.

) *,»>д\вати й відкрити до 1 травня 1934 р. в найбільших 
ргіго пах та колгоспах 55 зразкових майданчиків, устаткуван

ні іччх повіШію відповідати всім вимогам масової фізкультури0 
роооти. Збудтшння цих майданчиків покласти на такі організа-

4 і ВРФК—П майданчик в ВУРПС—20, «Динамо»—10, ІПтс-Г 
МЗД—10, НКОсзіти—5:

б) райпччо .сомам сильно з комсомольськими організяцчігн 
і полігвідді тами МТС та радгоспів збудувати в усіх радгосп, х 
а МТС і по великих колгоспах примїти-вьі фізкультурні ма. - 

данчпки й організувати фізку;ьтуоні гуртки з різних виш 
по^.у;

Е') її чОсвіти безпеч.іги ері ан.задію спортзааів та прим іти - 
іт фізсутьтурь х майданчиків при 150 кіно-театрах, що б у д 
иться ка селі; <оганіз;зати фізкультурні гуртки при будитгч" • 
; отгсспника, ьа^тьши їм мінімальний набір спортінвента я 

» лдт



г) поставити перед ВУРПС питання про організацію практич
ного шефства заводських фізкультурних організацій над кол
госпними й радгоспними з допомогою їм кадрам^ спортінвента
рем, устаткуванням майданчиків та досвідом роботи.

4. Зобов'язати НКО та іВРФК масовою самодіяльною фіз
культурною роботою в школах охопити не менш половини шко
лярів та піонерів. Провести ряд дитячих фізкультурних спарт
акіад, свят і змагань. Піднести якість фізкультурної роботи на 
основі комплексу «Будь -готовий до праці та оборони». Забезпе
чити систематичне піднесення рівня фізкультурної підготовки 
педаготів шкіл та викладачів фізкультури й підготовку потріб
ного числа викладачів,

5. Зобов'язати НКЗдоров’я УСРР протягом 1934 р.:
а) охопити лікарським контролем усіх притягнутих до скла

дання норм за комплексом «Готовий до праці й оборони»;
б) підготовити й нерепідготов-ити не менш 200 лікарів для 

фізкультурних організацій України.
6. Підкреслюючи потребу віднести якість спортінвентаря і 

для дорослих, і для дгтей, зобов'язати всі господарські органі
зації, що виробляють спортінвентар, перейти на виробництво 
рієї продукції за певними стандартами, що їх має затверджувати 

ЗРФК України.
Відзначаючи дедалі ростущу роль фізичної культури в бо

ротьбі за здійснення показників другої більшовицької п’ятиріч
ки й чимраз більший ріст культурних потреб широких мас ро
бітників та колгоспників, Президія ВУЦВК закликає всі фізкуль
турні організації, всіх фізкультурників, -використовуючи можли
вості пролетарської держави далі зміцнювати й поширювати 
фізкультурний рух, піднести фізичну культуру на рівень вимог 
другої п’ятирічки, як один з важливіших засобів виховання ак
тивних будівників соціалізму, «здатних піднести могутність ра
дянської держави й грудьми захистити її від нападу |ВО>рога».

Президія ВУЦВК закликає,профспілкові та громадські орга
нізації і зобов’язує всі державні органи давати щонайширшу 
допомогу й підтримку фізкультурним організаціям та колекти
вам в їхній роботі, в дальшому розвитку фізкультурного руху 
на Україні.

Харків, 17 лютого 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівськкй.*

Оголошено в «Вісті ВУЦВК» з 18 лютого 1934 р. Лг? 41.



71. Про утворення Всеукраїнських курсів марксизму-ленінізму.
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі

т е т у  п о с т а н о в и л а :
1. Для готування керівних працівників областей, міст і вирі

шальних сільськогосподарських районів України утворити в м. 
Харкові Всеукраїнські курси марксизму-ленінізму з півтораріч
ним строком навчання.

2. Контингент набору курсів встановити в 150 чолов.
3. Медичне обслуговання курсантів покласти на Центральну 

поліклініку Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР.
4. Матеріальне забезпечення курсів покласти на Господар

ське Управління ВУЦВК.
Харків, 28 лютого 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

75. Про відзначення успішної боротьби Спартаківського району 
за збільшення врожайності І передстрокове виконання держав

них завдань.
І. Відзначити, що Спяртакі-вський район на основі 'правиль

ного запровадження ленінської національної політики, неухиль
ного здійснення вказівок тов. Сталіна й виконання рішень пар
тії та уряду, добився величезних перемог в організаційно-госпо- 
XіОрському зміцненні колгоспів, у виконанні зобов’язань перед 
\ '■ржавою щодо піднесення 'т^р'іального та культурного рівня 
трудящих.

Гуртуючи навколо себе радянський актив і широкі маси кол- 
кпшіків, популяризуючи історичні ухвали січневого пленуму 

ї'К ВКП(б) і постанови партії та заряду, спрямозані на зміпнен- 
їм колгоспного ладу, РВК та ради Спартаківського району за
безпечити піднесення бойової мобілізованосіі колгоспних мас у 
юоотьбї з класово-ворожими елементами—ворогами колгоспів 

в здійсненні лозунга тов. Сталіна перетворити всі колгоспи га 
о'льшовицькі та всіх колгоспників на заможних.

Середній урожай зернових у районі 1933 р. становить , П 
г. з га, (Вартість трудодня 10,5 кгр. хлібом, 4,5 лтр. вина т<. 

■крб, 80 коп. грішми. В окремих колгоспах («Новая Жизчь* 
.ззефста^ьської сільради) трудодень у натурі становить 16,5 

кто., з тому числі 10,5 зср. пшениці.
Район передстроково виконав свої зобов’язання перед держа 

•'>ю: хлібопоставки—10-УШ, натуроплату МТС—19-УШ, м’ясо- 
гостазку—20-ХІ на 102%, молокозаготівлі 20-ХІ—на 121%, річ
ний план мобілізації коштів—на 121%,



Осінню сгвбу вивершено 12 жовтня, план зяблевої оранки ви 
конано на 105,7%, утворено засівні та страхові фонди сортового 
перечищеного насіння.

Все це свідчить, що гасло т. Сталіна про перетворення 'всіх 
колгоспі© на більшовицькі та ©сіх колгоспників на заможних V 
районі (Здійснюється по більшовицькому.

ІІ. Щоб відзначити успішну боротьбу Спартакгвського району 
за збільшення врожайності й передстрокове виконання держав
них завдань, Президія ВУЦВК ухвалює;

1) нагородити Єпартакгвський район, як передовий, грамотою 
ВУЦВК;

2) (Преміювати голову РВК тов. Мерца грошевою премією в 
500 крб.;

3) видати в розпорядження т. Мерца для преміювання кра
щих голів сільрад та районних працівників—3.000 крб.;

4) видати в розпорядження РВК повний комплект інструмен
тів духового оркестру для преміювання передової сільради;

5) нагородити члена ВУЦВК тов. Пфа Ф. Ф. за активну масо
ву роботу серед жінок-колгоспниць району, грамотою ВУЦВК.

Харків, 22 лютого 1934 р.
Голова ВУЦВК. Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК 10. Войцехївський.

76. Яро нагородження фізкультурних організацій, фізкультурних 
юяектнвів та фізкультурних працівників з нагоди десятиріччя 

рад фізичної культури на Україні.
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі- 

сту п о с т а н о в л я є :
1. Відмітити передові ради фізичної культури на Україні: 

Сталінську, Кадіївсьху, Криворізьку, Запорізьку, Лубенську та 
найкращі колективи фізкультури на Україні: завод ім. Сталіна 
(Донбас), шахту ім. Чуівиріна (Гришино), яких нагородити грамо
тами ВУЦВК.

2. За виняткові заслуги й активну практичну участь в роз
витку фізкультурного руху на Україні нагородити члена прези
дії ВРФК, директора Українського науково-дослідного інституту 
фізкультури проф. Бляха грамотою ВУЦВК.

3. Найкращих районних працівників та низовий фізкультур
ний актив т.т. Кумілтанова (Лубни), Соломонова (Запоріжжя), 
Абрамовнча (з-д гм. Леніна—Дніпропетровськ), Гяоздєва (Дніпро-



петровськ—РФК), Іванова (шахта ім. Чувиріна), найкращих магі
стрів спорту і викладачів фізкультури т.т. Філіна (з-д ім. Сталіна— 
Донбас), МаЙлахса (шахта ім. Чувиріна—Гришино), Спиридо- 
нову (ХТЗ), Фоміна К. і Безрукого—нагородити грамотами 
ВУЦВК.

Харків, 19 лютого 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. ВойцехІвський.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» в 20 лютого 1934 р. X? 42.

Видання (фіиіадьхе ИЧЮ УСРР Відповідальний редактор Н. Кас я*
Здано до складу 14-ПІ, підписано до друку 174!!, форми лліеру 4-пошюв 

(62л9і), вага и. ст. 37 клгр; папер. 38 арк., ва папер. лрк. 112.910 знак.
Техредактор М. МАЗІН

Видавництво 8УЦ8Н .Радянське будівництво і право*
Уповн. г< довлігу № 1305 Зач. 769—23008

ЯКЛП—5С8Ч3 ^ У ПР ▼ Газ.-журя. ф.да ім В. Вла^атаого.



ВИДАВНИЦТВО ВУЦВК

„РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО
І ПРАВО"

ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО НА СКЛЕПІ В-ВА Є ТАКІ ВИДАННЯ:
Ц і н а  
Крб. К,

1. А. Семенова—Марксове вчення про робітниче законодавство , — 45
2. С. Булатов—Кримінальна політика епохи імперіалізму . . . .  З
3. Проф. М. Гродзннський—Докази в радянському кримінальному

процесі, ч. І. . . ...............................................................  2
4. Адміністративно-територіальний поділ УСРР за станом на 10(11

1933 р. (Офіційне видання)............................................. ... . —
5. Житлове законодавство, ч. І. . . ..... ...........................................—
0, Збірник Законів про обов'язкове постачання державі зерна,

сонячника, картоплі...............................................................
7. Адфаветний показник до Збірника Законів за 1932 р. . . , . 1
8. Ь СеребряннЙ—Секції міських рад ......................................... —
9. Стенографічний звіт та постанови VI сесії ВУЦВК...................  4

10. Єфімов—Завдання рад в охороні здоров'я та соипобуту на селі —
11. Постанови VI сесії ВУЦВК та IV сесії ЦВК СРСР....................... —
12. Неповні комплекти Збірн. Законів за 1933 р., за кожн. нумер по .
13. „ і, о „ » *932 р. „ „
14. „ „ .Собрание Законов УССР'за 1933 р.„
ІЗ. н |, N іі И П 1932 Р»И
16. „ Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожний нумер • • ......................................... ... по
17. Неповні комплекти Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р. 

за кожний нумер • . . . . . • • • . . . . . • • • • • п о

м
м
•»

5 0  

8 0

—  8 0
—  7 5

—  9 0

6 0  
5 0  
5 0  
80 
2 5  
2 5  
2 5  
2 5

2 5

•  2 5  
Друкується18. За культурне заможне життя . . ;....................................... ...

19. Брайнін І Розенбліт—Завдання Рад у підготовці до черго
вого призову в РСЧА.............................................................. а20. Сільрада в боротьбі за більшовицькі колгоспи........................  #21. Кримінальний кодекс 922. Цивільно-Процесуальний кодекс......................................  ,

23. Пільга й переваги червоногвардійцям 1 червоним парти
занам Збірник чинних постанов)   ,

ЗАМОВЛЕННЯ НАДСИЛАТИ НА ТАКУ АДРЕСУ:
Харків, 31, Спартаківський пров., № 3, Вид-во ВУЦВК 

«Радянське будівництво і право*
Позаміським замовцям література надсилається по удер

жанні грошових переказів (поштових, банкових) або наклад
ною платнею.

Розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі 
Держбанку в Харкові Яа 150080.

Вид-во «Радянське будівництво І право"



ЩІСТШШЬСЯ ЛІД РОЗПИСКУ Пролетарі «СІХ хроіи, сднайнсаі
(Н^яв8"Уповнвркомав'изку при ННК 

УСРР а 9-УИІ*33 р. Ні 242).

ЗБІР
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
[•ШТНИЧО СЕЛЯНСЬКОГОУРЯДУ УКРАІНИ

з 17 березня 1634 року *& 9

З М І С Т :

Постанова Ради народних комісарів УСРР та ЦК КП(б)У
77. Про обов’язкову поставку соняшника держав колгоспами та 

одноосібними господарствами з урожаю 1934 року

Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету та Ради народних комісарів УСРР

73. Про ліквідацію імікливської кооперації 4 реорганізацію мис
ливського господарства.

Постанова Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету

79. З нагоди святкування міжнародного жіночого комуністич
ного дня «8-го березня».

Постанова Ради народних комісарів УСРР.
80. Про розвиток музичної промисловості УСРР.



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
ТА ЦК КП(б)У

77. Про обов’язкову поставку соняшника державі колгоспами та 
одноосібними господарствами з урожаю 1934 року

1. 'Вадтюгвідно до постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) в 10-го 
лютого 1934 р. «Про обов'язкову поставку зерна, соняшника,
рижу та картоплі держава колгоспами й одноосібними господар
ствами 8 урожаю 1934 року> —■ залишити без зм-ін на 1934 рік 
'снувавші в 1933 р. порядок та строки здачі соняшника дерл^ві, 
ісолгостами та одноосібними господарствами, затвердивши такі 
норми (поставки державі соняшника з урожаю 1934 року по ок
ремих адмшнр зйомах (таблиця додається).

2. Зобов’язати райвиконкоми та райуіюетоважених КомЗаг 
ігри РНК, на івідпшідальність облвиконкомів і РНК АМСРР йе 
«ізшш 1-го квітня 1934 р., відповідно до цієї постанови, вручи
ти колгоспам та одноосібним господарствам зобов'язання ого 
здачі соняшника державі а зазначенням .строків виконання -цих 
зобов’язань.

3. Заборонити (вручення колгоспам та одноосібним господар
ствам ібудьяких 'інших .зобов’язань іпо поставці соняшника, крім 
передбачених цією постановою.

Харків, 19 лютого 1934 року.

Голова РНК УСРР В* Чубар. 

Секретар ЦК <КП(б)У С. іКосїор.

Оголошено в «Вісті ВУЦВК» з 21 лютого 1934 р. № 43.



Дрдвток до постанови РНК УСРР з 19 лютого 1934 року
НОРКИ ПОСТАВКИ СОНЯШНИКУ ВРОЖАЮ 1934 РОКУ ПО КОЛГОСПАХ

(в центнерах з га)

К о л г о с п и
Н а з в а  р а й о н і в Обслгт. Необслуг.

мтс літе

Вінницька область
1. Бершазгький ,
2. Гайсинський
3. Джулінгький
4 Копайгородсьхий .
5. Крижоиїльський
6. Могилівськнн
7. Мур. Курилоеоцьки..
8. Н-Ушнцький
9. ГНсчанськкй *

10. Ст.'Ушицький .
11. Тепдицький
12. Томаишільський
13. ЧсрновецькиЙ .
14. Чечельницькнй .
15. Подільський

3.2
3.2
3.2
3.0
3.4
3.5
3.0
3.0
3.5
3.2
3.2
3.5
3.6
3.6 
3.5

3.5
3.5
3.5
3.3
3.7
3.3
3.3
зд
3.8
3.5
3.5
3.8
3.9
3.9 
3,8

Київська область
1. Барзшівськнй • •
2. Білоцерківський
3. Богуславснкнй . . . .
4. Бугський . • .
5. Бсібанськйй. •
6. Васильківський .
7. Володарський .
8. ГельмяіївськиЙ . . . .
9. Жашківський •

Ю. Звенигородський , . .
11. Золотоніський • . •
12. Золотопільськнй . . .
13. їм. Нотровського . • .
14. Какевськнй . . . .
15. Коріунсьхий . . «
16. КаменськиА . . . .
І*1. Ли с й н с ь к и Й .  .  .
18. МонлетирищенськиЙ . •
19. ОратівськнЙ . * •
20. Погребищенськнй .
21. Поііельнйнський
22. Переяславський
23. Плнсківський . . . ,
21. Ружннський .
25. Рвкнтянськнй . . . .
26. Сввірськкй..........................
27 СтааищанськиА • .
28. Сміллнськкй , . «

2.5 2,8
2,1

2,4 2,7
2Л 3.0
2.8 3.1
1,4 1.7
2,4 2.7
2,7 3,0
2,4 2.7
2,6 2.9
2,4 2.7
2,6 2.9
2,5 2,8
1.4 1,7
2.7 3.0
2,7 3,0
1,5 1.8
2,4 2.7
2.5 2,8
2,5 2,8
2.5 2,8
1,9 2.2
2,5 2,8
2,4 2,7
1.7 2,0
2,7 3,0
1,9 2,2
1,9 2,5



К о л г О С П И
Н а з в а  р а й о н і в Обслуг.

МТС
Необслус.

МТС

29. Уманський • • « 2,6 2,9
ЗО. Таращанський » • ♦ 1.9 2,2
31. ТетІевськиЙ • 1.9 2.2
32. ТальнІвськиЙ ф • 2.6 2.9
33. Фастівський , • 1.9 22
34. Чорнобаївськнй • ♦ 2,6 2.9
35. Чигиринський . • • 2,5 2.8
Зо Христннівський • • 2.4 2,7
37. Шполянський « . . . 1

Харківська область
• ♦ 1 , 7 2 . 0

1. Богодухівський 2,9 3.1
2. Балзкліївськнй. 3.7 4.0
3. Барвенківський 3.5 3.8
4. БлизнюкІвсь»нй зд 3.4
5. КозельщанськиЙ . • зд 3.4
6. В.-Писарівський .і 1.9 2.2
7. Ііоачанськнн 3,5 3.8
8. В. Бурлуцький • 3,3 3.6
9. В.-Богачанський , 2.8 3.1

10. Валківський 3,5 3.8
11. Галицький « . . . 2 . 8 3 . 1
12. Глобинський 3.5 3.8
13. Граднзький 2.8 3.1
14. Двурічакський . 3,6 3.9
15. ДиканськиЙ зд 3.4
16. Зіньківськкй 3,0 3,3
17, Золочівський 3.2 3.5
18. ЗміТвський • . 2,1 2.4
19. Ізюмський . . . . 3 , 4 3 . 7
20. Краснокутський 3,0 3,3

А А2і. Карлівський 3,4 ЗД
А А22. Красноградський . 3.6«1 г%

3,9
А Є23. Куп'янський 3,2 3.5

24. Кременчуцький . . . ЗО 3,3А л

25. Кобелякський • • зд 3.4
26. Кншеньківськнй 3.2 3,5
27. Липецький „ 2,5 2,8

1.89% Ж28. Лохвниький 1.5
29. Лозівський . . • • зд4 А О А
ЗО. МиропільськиЙ . . 1*7

3.2
3.4
3.5

2,0
3.5 
ЗД
3.8
3.9 
ЗД
3.5 
33
2.5
3.6

31. Миргородський
32. Н.-Водолазькнй , .
33. Н*Сан«арськиЙ
34 їіехвороіцанський • 3,6

3,4
3,235. М.-Георгіввськнй

36. Опішнянський ...
37. Оболонянськнй . 3,0

2.2
зд38. ОлексЛвский

39. Оауфоіивський . •



На » в а р а й о н ів

К  о  л  г о  с  п  и
Обслуг.

МТС
Необслуг.

МТС

40. Печенізький • •
і 3.5 3.8

41. Полтавський • •
* 3.2 3,6Л 14

42. ПетрівськкЙ • 3.6 3.9
43. Тешетнлівський • 33 3,6
44. Ст.-Салтівський • 2.4 2,7
45. СахвовщанськиЙ • 3.4 3,7
46 Семенівський . • 2.7 3,0
47. Харківський • 2,8 3.1
48. Хорольськнй • 3,2Л А 3,5
49. Чутівський • 3,2 3,5О г*50. Чугуївський ф 3.2 3.5
51. Чорнухинський • 1,8 2,1

Дніпропетровська область
1. Апостолівський • 3,7 4.0
2. Бердянський 3.4 3.7
3. Божедарівськнй 3,6 3,9А і
4. Васильївський • • зд 3.4
5. Васильківський • 3.1 4.0
6. Високопільський 3.8 4Д
7. В.-Дніпровський 33 3,6
8. В.'Білозерський . 3,6 3,9
9. З.-Лелетиський 3,5 3,8

10. В.«Токмацькнії . 3,0 33
11. ГенІпеськиЙ 2,2 23
12. Дніпропетровський . 2,5 2,8
13. Долинський 3,9 4,2
14. -іапорізьмій 3,8 4Д
15. Кам'якський н-ДнІпрІ 3,2 33
16. Кам'янська М.Р. 2.6 2,9
17. Коларівський • • 2,9 3,2
18. Криворізький . 3,7 4,0
19. Лмхівський • 3,0 33
20. Люксембурзький 2.8 зд
21. Магдалинівський 3,6 3.9
22. МелітопІльськнЙ 3,6 3.9
23. Межівський 3,6 3,9
24. Молочлнський . 3,6 3.9
25. Михайлівський . 3,6 3,9
26. Никопільський 33 3,8
27. Н.-Васильївський . 3,4 3,7
28. Н.-Златопільськнй . 2,0 2,3
29. Н.-Мвсковський 3,5 3,8
ЗО. Н.'Миколаївський 3.8 4Д
31. Н.-Празький 3.8 4Д
32. Н.-Сирогізькнй 2,2 2,5
33. Н.-ТроїцькиЙ 13 1.8
34. Олександрійський . 3.7 4,0
35. Оріхівськнй 3,8 4,1
36. Павлоградський 3,1 3,4



К о л г о с п н
Н а з в а  р а й о н і в Обслуг.

МТС
Необслуг.

МТС

37. Петриківський . • • 3.5 3,633. Покровський • ф % 3.7 4,0
39. П'ятихатський . • • « 3,8 4,1
40. Сннедьникіаський . • • %4 2,7
41. Солонянський . . • * • 3,6 3,9
42. Софіївський а «• ч 3.843. і.тал:ндорфсі)Кнй • \ • * го 2,344. Томаківський . Ф 3.5 з545. ЧубарівськиЙ « 4 3.7 4,046. Царичанськиіі в й 3,3 3,647. КостявтинівськиЙ . • в 3,2 3,548. Якимівськмй , . . .

Одеська область
• • 2,9 3.2

1. Анатоліївський . 2,4 2,7
2. АЛваиївськиії . 3,8 4Д
3. Комінтернівський . 4,0 4,3
4. Баштанськнй • V 4,0 4,3
5. Бобринецьккй . 3,9 4,2
6. Братський . 3,8 4Д
7. Березівський . • 3,8 4,18. Благо'вськнй • . 3,2 3,5
9. Бериславськнй . • 2,2 2,5

10. Врадіевський . 3.5 3,8
11. В.-Висківськнй . 3,5 3,8
12. Вознесенський • 3,8 4.113. В.-Олексаядрівськнй 3,9 4,2
14. Ольшанськнй . 3.8 4Д
15. Гарбузинськнй . 4,0 4.3
16. Гросулівський • 3,9 4,2
17. Голованівськкй 3.3 3.6
18. Грушківський 3,0 3,3
19. Голопрнстанський . 2,0 2.3
20. Доманівський 3.9 4.2
21. Д.-Величк!вськиЙ . . М 3,7
22. Октябрський , 3,7 4.0
23. Зельцський 3,2 3,5
24. ЗіновТвськнй . 3,7 4,0
25 Зиам'янський . 3,8 4.1
26. Калініндорфський . 1.6 1,9
27. К а х і в с ь к и й . . . . 2 , 7 3 . 0
28. Криноозерський 3,9 4,2
29. К. Лібкнехтівський 3,2 3,5
ЗО. Любашіеський . 3,8 4Д
31. Миколаївський . 2,2 2,5
32. Н.-Архангельський . 3,8 4,1
33. Н.-Одеський 3,6 3,9
34. Н.-МиргородськнЙ . 3,7 4.0
35. Н.-УкраіиськиЙ 4,0 4.3
36 Н.-Бузький 4,0 4,3



Н а з в а  р а й о н і в

37. Очаківський . . . .
38. Одеський . *
У\ Першомайський •
40. РоздільнянськиЙ
41. СкадІзськнЙ
42. Снігурівський .
43. Спаргакіпський
44. Троїцький . . . .
45. УстнмІаськиЙ . . . .
46. ФрунзівськиЙ .
47. Херсонський . . . .
48. Хорлівський
49. Хмеліпський
50. Цебриківський .
51. Цюрупинський.
52. СавранськиА . . . .
53. Кошіан ївський
54. Ріввянський

Донецька область
1. Олексанлрівськнй
2. АмвросКоськнП
3. Лртеиівський .
4. Б.'Янисольськнй
5. Волновахськик .
6. Володарський ,
7. Иорошилівський
8. Горянський
9. Гришннський . ' .

10. Канівський
11. Костянтинівський .
12. Краматорський ,
13. Красколуці кий
14. Лиманський .
15. Лнсичанський
16. Луганський . . . .
17. Макіївський . . . .
18. Маріупольський
19. Петро-Марїмськнй .
20. Ровенецьк нЙ
21. Риківськн й ...
22. Слов'янський .
23. СорокннськнЙ . . . .
24 Сталінський . . . .
25. Ст.-Бншевськнй
26. Ст.-Кзрзнський
27. Ст.-КерменчицькнА ...
28. Чнстяківський .
29. ВіловодськиЙ . . . .
30. Білолуцьккй . • « •

К о я г о с п н
Обслуг. Необслуг.

мтс МТС

2,2 2.5
3,6 з.о
4,0 43
4.0 43
1,3 1.6
2.5 28
2.0 2,3
3.9 4.2
4.0 4,3
4.0 4,3
2,5 7,8

! 1,5 1,8
і 4,0 4.3

4,0 43
1,5 1,8
4.0 4.3
3,7 4,0
3,8 4.1

3,8 4,1
2.8 3.1
3,7 4,0
2,9 3.2

І ?'9 3,2
3,2 3,5

І 3,3 3.6
І 3.8 4,1

4,0 4.3
} 8,6 3,9
і 3.5 3,8
1 3,8 4,1

3.7 4,0
3,8 4,1
3,5 3.8

' 2,4 2,7
2,5 3,8
2.4 2,7
2,7 3.0
3.8 4,1
3,2 3,5

і 3,8 4Д
1,3 1,5

і 3,0 3,3
І 2.8 зд

2.4 27
3,1 3,4
3,8 4Д
2,1 2,4
2,0 2Д



К о л г о с л и
Н а з в а  р а й о н і в Обслуг.

мтс
Необслуг.

МТС

31. В.-Теплянський . . . .

*

2 , 5 2 , 3
32. Марківський . . . . 2 , 7 3 , 0
33. Малівський . . . . 2,8 3 , 1
34. Н.-Айдарський . . . . •  • 2 . 5 2,8
35. Н.-Псковськнй . 2.3 2.6
36. Покровський . . . . 3 . 5 3 . 8
37. Рубіжанський . . . . 3 , 8 4 , 1
38. Сватівський . . . . 3 , 8 4 . 1
39. Старобільеький • • 9 2,4 2.7
40. Лозово-Олександрівський . 2,0 23
41 Білокуракинський 9 9 9 2,3 2,6
42. Н.-Дуванський . . . . 3 . 5 3 . 8
43. Н.-Астраханський . . 3.8 4,1

АМСРР

1. Ананьївськнй . . . . •  ■  • 3 , 3 3 , 6
2. БалтськиЙ . . л 3,3 3.6
3. Бірзульський . . . . • •  ♦ 3 , 3 3 . 6
4. Григоріопільськнн . • • 3,2 3,5
5. Дубосарський . . . . 3 , 2 3 , 5
6. Кам‘янський • • 3,3 3,6
7. Оквянський . . . . •  •  ф 3 , 2 3 , 6
8. Колимський « . . . •  •  • 3 , 4 3 . 7
9. Рибницький . . . . •  ♦  « 3 . 2 3 , 5

10. Слободзейський . • • • • 3,2 3,5
11. Тираспільський • • • 3,2 3.5

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ ТА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

78. Про ліквідацію мисливської кооперації й реорганізацію мис
ливського господарства

І.
Щоб зміцнити роботу колгоспів на ділянці мисливського гос

подарства та залучити колгоспи, колгоспників і мисливців та 
рибалок-любителів до безпосередньої участі в організації мис
ливського .господарства ,й мисливського промислу, Всеукраїн
ський центральний виконавчий комітет в Рада народних коміса
рів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Всеукраїнську кооперативну спілку мисливці® і рибалок



(ВУКСМР), а також обласні, міжрайонні -й районні кооперативам 
товариства мисливців і рибалок системи ВУКСМР—ліквідувати.

2. Керування та регулювання мисливським господарством і 
мисливським •промислом в УСВР покласти на Уповноваженого 
НКЗовнішторгу при уряді УСРР.

3. Дозвіл «а право здобувати диких тварин, звірі® іі птаздв, 
що перебувають в умовах природної волі на території УСРР, да
ють лише органи Уоговпаркомзошїшторгу на Україні.

4. Зобов’язати Уповаженого іНКЗовнтшторгу при Уряді УСРР 
протягом -місяця від цього числа, за погодженням -з ИКЗеад- 
справ УСРР, Наркомиостачання 'УСРР, Наркоімфіном УСРР, Го
ловною управою р. с. (міліції іпри іРІЇК УСРР та Всеукраїнською 
радою фізичної культури, видати «Положення тгро мисливське 
господарство Й мисливський промисел у колгоспах» і «Правила 
про мисливство й (мисливський промисел на Україні та про мис
ливське спортивне любительське (полювання».

5. 'Все майно, що е на балансах ліквідованої ВУКСМР та її 
місцевих організацій (товарні й матеріальні (цінності, розрахунки 
з третіми особами, заборгованість Держбанкові! й іншим креди
торам та ©сі інші статті активу й пасиву), крім манна, що ©а- 
значено в арт. € -цієї постанови,—'передати «Укрзаготпушнині*.

Передачу (провести відповідно до інструкції НКЗовшшторї у 
СРСР, ПКФІну СРСР та Держбанку СРСР ®ід 14-то вересня 
1933 р., з тим, щоб не (пізніш 1 квітня 1934 р. фактичну пере
дачу було закінчено.

6. Всі рибні 'господарства, що належали ліквідованій Всеук
раїнській кооперативній спілці мисливців і рибалок та її місце- 
ним органам, або ними арендувались, з усім їхнім майном, ене- 
раціями й зобов'язаннями передати обласним рибним трестам 
І ІКПостачазшя УСРР, споживчій кооперації (ЗК), відділам робіт
ничого постачання підприємств та колгоспам.

Передачу провести відповідно до інструкції НКЗовнішторм 
СРСР, НКФ СРСР та Держбанку СРСР від 14 вересня 1933 р.

7. Зобов’язати обласні виконавчі комітети та РНК АМСРР ве 
пізніш 25 березня 1934 р. розподілити ©сі рибні -господарства, 
що належали раніш ВУКСМР та її /місцевим органам, між вгада-
іими .в арт. 6 цієї постанови організаціями з тим, ацоб не пізніш 
1 квітня 1934 р. фактичну передачу рибних господарств було 
злкїіпієно.

8. На виняток з арт. арт. б та 7 цієї постанови морські рнб» 
господарства з усім їхнім майном та операціями, що кзлажали 
Бердянському й Геничеському товариствам ВУКСМР, передати-



по Бердянському товариству—Харківському обласному рибтре- 
стозй, «о Гени чеському товариству—Дні пр опе тройсько му облас
ному рибгрестові.

9. Покласти на стюживчу «кооперацію проведення заготівлі 
м'яса дичини (диких птахів, зайців тощо).

10. Організацію міських мисливців і любителів-спортсменів 
передати у відання Всеукраїнської ради фізичної культури, до
ручивши їй об'єднати цих мисливців у стрілецько-мисливські 
секції, їв центрі й на місцях, а також керувати мисливсько-стрі
лецькою справою та любительським рибальством.

ІІ.
П. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 

СРСР від 17 серпня 1933 р. «Про ліквідацію мисливської коопе
рації їй про реорганізацію інтегральної кооперації» (3. 3. 1933 р. 
>Г« 53, арт. 309) і постанови <РПО від 31 жовтня 1931 р. «Про
пушно-хутряне господарство», на додаток до постанови РНК 
УСРР від 22 жовтня 1933 р. «Про мисливський промисел кол
госпів і колгоспників» та на скасування постанови ВУЦВК і 
РНК УОРР від 15 травня 1931 р. «Про мисливство та про рибаль
ство -в водах, що їх не залічено до категорії рибопромислових» 
(3. 3. УОРР 1931 р. № 18, арт. 153).

Харків, 7 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Заст. Голови РНК Любченко. 
Секретар ВУЦВК Ю. ВОйцехівський.

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

79. З нагоди святкування міжнародного жіночого комуністичного
дня «8-го березня».

Успішне соціалістичне будівництво в країні Рад -прунтовш 
змінило стан трудящих жінок. Трудяща жінка стала активною 
силою в боротьбі за здійснення народногосподарських шалів, 
соціалістичну реконструкцію сільського господарства, за оволо
діння технікою виробництва, піднесення та розвиток соціалі
стичної культури. Значно зросла активність трудящих жінок у



галузі громадсько-організаторської роботи та, зокрема, у пов
сякденній роботі рад та їх масових органів: «Ми «повинні вітати 
ростущу громадську активність трудящих .жінок «і їх висування 
на керівні пости, як безсумнівну ознаку росту нашої культурою * 
сті», (Сталін).

Для подальшого вкорінення ибночої чграці в усі ланки народ
ного «господарства, подальшої -еастизізації трудящих жінок у всіх 
галузях соціалістичного будівництва та їх притягнення до по
всякденної участі у державному управлінні, Президія Всеукраїн
ського центрального виконавчого комітету у х в а л ю є :

1. Всім наркоматам та господарським організаціям:
а) накреслити сталі плани притягнення жінок до відповід

них галузей народного «господарства, ©окрема, до «важкої проми
словості, а також «віддати особливу увагу «готуванню та підви
щенню кваліфікації жіночих кадрів та просуванню жінок «на ке
рівні провідні роботи, безпосередньо, як у «виробництві, так «і у 
сільському «господарстві:

б) розробити заходи щодо подальшого поліпшення ^оботи 
та збільшення сітки «культурно-побутових закладів, як на підпри
ємствах, так і в колгоспах, та поширити охоплення жіночих 
кадрів усіма видами виробничого навчання, зокрема складанням 
со ц^ехеясз т м гнів;

•в) «по лінії своїх місцевих периферійних органів, з участю 
профспілок і місцевих рад, використати актив галузевих секцій 
1 депутатських 'груп, соцзасгуггникі«в та учасників шефських бри
гад для подальшого просунення «цього активу яа керівну роботу 
до апарату та широкого залучення його до повсякденної прак
тичної (роботи по забезпеченню твердої перевірки виконання ди
ректив уряду, боротьби з бюрократизмом та поліпшення роботі 
апарату в цілому.

2. ЦВК АМСРР, обласним виконавчих? комітетам, РВК та 
радам:

■а) повести широку масово-політичну роз'яснювальну роботе 
серед широких <мас «робітниць, колгоспниць, трудящих одноооіб- 
киць, серед дружин робітників та службовців, постанов XVII 
Всесоюзного та XII Всеукраїнського з'їздів партії, VI сесії 
ВУЦВК та IV сесії ЦВК СРСР, скеровуючи їхню активність на 
виконання постанов партз'їздіз та сесій, особливо щодо подаль
шої боротьби за більшовицька колгоспи та замолених колгосп- 
нимів, пам’ятаючи, «що жінка у колгоспі—«велика сила», бойово/ 
підготовки та успішного проведення весняної ешби, ііГІДВЩЦЄШ'Я 
врожайності, розвитку твартгтгггая, зокрема коня, поширення



товарообороту, освоєння техніки виробництва, поліпшення яко
сті продукції та подальшого поліпшення культурного й матері
ально-побутового обслуговування трудящих жінок, даючи рішу
чу відоіч вилазкам) класово-ворожих елементів;

б) широко використати дошід роботи ряду міських рад, зо
крема Горліонської 'Міськради, щодо організації участі робітниць 
та дружин робітників і службовців на допомогу иромпідприем- 
ствзм у здійсненні їх виробничих вавдань та проведення заходів 
-по благоустрою міст» робітничих селищ та сел;

в) на основі ростущої активності трудящих жінок у -повсяк
денній роботі рад вжити практичних заходів до забезпечення 
дальшого притягнення трудящих жінок до секцій, депутатських 
груп, налагодження певного обліку -й перевірки роботи активі
сток, ямі виявили себе на виробництві й радянський роботі, та 
своєчасно просувати їх на постійну керівну роботу у виконко
мах, радах і секціях, а також як соцсумісникІв, пов'язуючи вісі 
ці заходи з розгортанням підготовної роботи до наступної кам
панії перевиборів рад;

г) розробити практичні заходи до подальшого поліпшення 
роботи серед трудящих жінок у національних районах та селах, 
враховуючи культурно-побутові умови кожної нацменшості;

д) накреслити (практичні1 заходи щодо поширення інтернаціо
нального виховання трудящих жінок, підсилення їх участі у 
зміцненні обороноспроможності країни Рад та широкого залу
чення їх до фізкультурного руху;

е) забезпечити не менш як 15°/о жінок на відповідних облас
них курсах підготовки та перепідготовки низових радянських 
кадрів, забезпечивши, в першу чергу, перепідготовку голів та 
секретарів сільрад та голів секцій сільрад.

3. По лінії оргвідділу (ВУЦВК забезпечити підготовку 275 жі
нок на Всеукраїнських тримісячних курсах низових працівників;

4. Облвиконкомам завести червону книгу пошани для зане
сення (кращих ударниць виробництва та навчання, колгоспниць, 
ямі відзначились своєю ударною працею в боротьбі за більшо- 
внцькі колгоспи та заможне життя колгоспників, і ударниць 
громадської роботи, зокрема, активісток рад.

Харків, 7 березня 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехївський.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» з 8 березня 1934 р. № 55.



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

80. Про розвиток музичної промисловості УСРР

Поліпшення матеріального стану й «великий культурний зріст 
широких трудящих мас збільшує їхні вимоги їй попит на музичні 
інструменти. Однак, промисловість УСРР, що «вироблює музичні 
інструменти, до -цього часу не задовольняє вимог споживача, 
особливо на селі. Технічна ібаза музичної промисловості УСРР 
надзвичайно низька й стоїть на рі-ані напівкустарного виробни
цтва. Музична промисловість УСРР протягом 1933 р. працювала 
зовсім незадовільно, виконавши лише 509/о річного плану, і де 
іоро виробляла інструменти (щипков-і та струнні) неприпустимо 
низької якості *І щодо їхньої музичної «якості, і щодо зовніш
нього оформлення. (В той же час окремі зразки продукції ряду 
фабрик та майстерень України доводять цілковиту можливість 
«ідзищити якість музичного інструмента, збільшивши також і 
обсяг цього виробництва.

Такий стан музичної промисловості УСРР утворився тому, 
іцо Музтрест, в особі т.т. іПятницького та Рабіновича, зовсім не
задовільно здійснював організаці-йно-технічне керівництво свої
ми підприємствами. Трест не забезпечив запровадження госпроз
рахунку, боротьби за якість продукції, нормування зарплати, за
своєння «методів масового поточного виробництва. Трест не на
лагодив взаємин з торговельними організаціями -й не зважив на 
вимоги споживача, зокрема не забезпечив виготовлення дитячої 
% узичиої іграшки.

Через відсутність договорів на постачання, підприємствам 
тресту постачалося сировину безпланово,' в обмеженій кількості 
А незадовільної якості; ця сировина йе відповідала вимогам ви
робництва. Трест також не подбав про підготовку та добір ква
ліфікованих кадріз для музичної промисловості.

Зважаючи «а погребу поширити виробництво музичних ін
струментів для задоволення широкого попиту трудящих і під
вищити водночас якість Інструментів,—Рада народних комісарів 
УСРР п о с т а н о в л я є :

1. Установити на 1934 рік тамі розміри виробництва музкч'
них 'інструментів, зважаючи їх ©а мінімальні: духових Інстру
ментів—12,8 тис. штук, духових дерев'яних—3 тис. шт., щипко
вих—139,1 тис. штук, гармоній—10 тис. штук, піаніно—1Л00 
штук.

2. Для забезпечення цієї програми зобов'язати НКЛегпроїм



провести в 1934 р. на загальну суму 4.240 тис. крб. такі капіталь
ні роботи Й устаткування:

а) закінчити в Чернігові фабрику щипкових інструментів 
загальної виробничої спроможності 560 тис. штук на рік;

б) організувати в Одесі на базі деревообробного заводу фаб
рику клавішних інструментів;

в) організувати на кол. деревообробній фабриці в м. Жито
мирі виробництво гармоній;

г) включити до пускових об'єктів 1934 р. будівництво Київ
ської фабрики духових інструментів, закінчивши це будівни
цтво в *ІТІ квартал)! 1934 р.;

д) 'розгорнути широку роботу по стандартизації окремих ви
дів виробництва та нормалізації деталей, забезпечивши на цій 
базі перехід на масове поточне виробництво;

е) для вивчення технологічного процесу та якості матеріалів 
ка нових фабриках і тих, що їх реконструюється, організувати 
науково-дослідні лабораторії.

3. Відзначаючи/ що програма 1934 року не передбачав роз
гортання виробництва ряду -інструментів, або* передбачає виго
товлення їх в обмеженій кількості, зобов'язати іНКЛеппром оп
рацювати питання *про організацію виробництва:

а) таких інструментів, як баян (для' невеликих оркестрів кол
госпно-клубного типу), флейта, волторна, альт, фагот, тромбо-и, 
баздура й їнш., організувавши іпрнйом поштучного замовлення 
ка ці інструменти;

б) кваліфікованого музичного інструмента для артистичного 
ринку;

в) музичного інструмента, як дитячого навчального приладу 
та дитячої іграшки, зокрема налагодити масовий випуск дитячих 
гармоиій за зразком гармонії т. Міщенка;

г) засвоїти в 1934 р. виробництво роялів, подавши щодо цьо
го свої додаткові розрахунки та виробничі плани до РНК УСРР.

4. Визначаючи за недостатній установлений Вуколромрадою 
для артілей на 1934 рік план виробництва музичних інструментів 
у оу-міі 800 тис. крб., доручити Вукопромраді спільно з Держпла- 
ном та НКЛегогромом УСРР, переглянути цей план у напрямі 
максимального розгортання виробництва.

5. Запропонувати НКЛегпрому й Вукопромраді протягом де
кади подати до РНК УСРР свої міркування про можливу кіль
кість виготовлення в 1934 році по своїх системах дитячих му
зичних інструментів та іграшок.



6. Ураховуючи великий брак деталей, зобов’язати Укрмуч- 
трест, на базі існуючих фабрик, організувати виготовлення де
талей і широко розгорнути ремонтно-доломіїжні цехи.

7. Виходячи з величезного попиту на патефони й майже ціл
ковитої відсутності їх на українському ринку, запрожжуватн 
УлИКВажггрому:

а) протягом місяця опрацювати проект організації виробни
цтва патефонів і передбачити в плані 1934 р. кошти для початку 
роботи по організації фабрики;

б) водночас опрацювати питання про створення в Харкові 
кзбінета трамофозших записів та організацію виробництва гра
мофонних пластинок.

8. В зв’язку з тим, що постанову Союзного Уряду про поста
чання музпромисловості України достатньою мірою не виконано, 
доручити НКЛП протягам 5 днів подати на підпис Голові РИК 
УСРР проект доповідної записки до РНК СРСР, в якій висвіт
лити стан постачання сировини й заходи, потрібні для налзто 
дження безперебійного й планового постачання сировини мус іч* 
пій промисловості УСРР.

9. Ураховуючи цілковиту незадоволеність музичної пр оме и> 
васп кваліфікованими технічними кадрами, що без посеред^ о 
впливає на якість інструментів, запропонувати НКЛенпрому:

а) перетворити Київський учбовий -музичний технікум, икнй 
яинускає лише техніїків-констрз^сгор-ів, на багатофаховий тех
нікум, де підготовлювалися б спеціалісти з усіх основних спе
ціальностей, що їх потребує музична промисловість.

Держи чану, спільно з НКЛП, намітити відповідні континхеггт* 
учнів;

б) комісії по оргнабору робсили -при РНК УСРР -з'ясувати по 
грео> музпромисловості України на фахівців І пересунути на 
фабрики та заводи Музтресту не менш 7 кваліфікованих ікує 
«єрів.

10. Оскільки працівники торговельної сіті, що продає музичнї 
інструменти, недосить обізнані з особливостями цього виду тор
гівлі, доручити НКЛП, спільно з ВУКС'ом, опрацювати питання 
про підготовку кадрів для торгівлі музінструмеитами.

11. Щоб задоволити широта трудящі маси дешевим і якісним 
ремонтом музичних інструментів, запропонувати НКЛП, Вукс- 
промраді та Вукоопкннзі опрацювати план сітки ремонтних маГ 
стерень.

Зобов'язати облатікопкоми допомогти Музтрестозі б орган 
зацм сітки ремонтних майстерень.



12. Доручити УпНКВажлрому виділити, за лагодженням з 
НКЛегп ромом, для устаткування фабрик Музтресту не менш, як 
20 верстатів (токарні, револьверні, стругальні та фрезівяі).

13. Щоб забезпечити нормальні запаси деревоматеріалів висо
ко* якості, доконечно потрібних музичній промисловості, зобо
в’язати УпНКЛіс—т. Семенова забезпечити повністю 'потребу 
Укрмузтресту на високоякісний ліс -(вільху, берест, бук, явір, фа
неру тощо) і добитися в НКЛісі СРСР надання права відбору ре
зонансової ялини.

14. Зобов’язати УлНКЛіс—тав. Семенова виділити для Укр- 
музтресту в Чернігівській області дільницю лісу для розробки 
гогч) власними силами Чернігівської фабрики:

15. Зобов’язати У'пНКВажпром забезпечити виробництво піа- 
-струнами та сухозлотицею (капітеллю), що їх виробляє ка

бельний завод.
16. Для вгідвищення-якості Інструментів, підсилити при кожній 

Фабриці музичний бракераж і додавати до кожного інструмента, 
що випускається (в торговельну сітку, відповідний паспорт.

17. Зобов’язать/ НКЛегпро*м, НКЗем і УпНКЛіс опрацювати 
питання про можливість вирощування чорного дерева та комишу 
для задоволення потреб •музпромисловості.

Харків, 18 лютого 1934 р.
Заст. Голови РНК УСРР П. Любчеико.

Керіаничий справ -РНК Л. Ахматов.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» з 24 лютого 1934 р. А? 46.
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Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво і право44

" Уповнев. голонліту 1309. Зам. £68—23000
ШСЛЛ—УСРІР V УПТ V Г&з.-журіі. ф-к* їм. В. Блаїватаого.



(На іаз Упоіінгіохомза'нз^у пр* ИН{ 
УСРН а 9-УІ1І 33 р. N9 242»

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

25 березаая 1934 року № 10

З М І С Т
Постанова Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У.

81. Про и бю 1934 р. 10.009 кращих колгоспників і колгоспниць 
до сільськогосподарських вишів та технікумів України.

Постанови президії Всеукраїнського центрального виконівчого
Комітету.

82. Про реорганізацію органів влади у Нікопольському районі 
Дніпропетровської області.

83. Про увільнення т. Пахомова Я. 3. від обов'язків заступника 
наркома земельних справ УСРР.

84. Про уві1» нецня тов. Озол Ж.'К. від обов'язків члена пре- 
зигії Найвищого суду УСРР та про призначення т. Дубі- 
ніна Л.Л на члена Найвищого суду УСРР.

85. Про поповнення складу Урядової Комісії по організації 
переїзду центральних установ до м. Кієва.

86. Про зміни в складі Республіканської земельної комісії.

Постанови Ради народних комісарів УСРР.

87. Про підсумки ссцзмагання і всеукраїнського конкурсу на 
краще виконання фінансового плачу IV кварталу.

88. Про надання Миколі Миколайовичу Сиьельн кову звання 
ьароаного артиста Украінськоі Соціалістичної Радянської. 
Республ ки.



Постанова Народного комісаріату юстиції УОРР 3 всеукраїнсьн
ради профспілок.—

89. Про порядок відрахувань на утримання дитячих' ясел і са; 
ків у зв'язку з виданням постанови РНК СРСР в!д31.Х*1933ро 
ку в тій* же справі.

Постанова Народного комісаріату здоров'я УСРР.

90. Про межі Одеських курортів.—

ПОСТАНОВА РАДНАРКСМУ УСРР І ЦК КП(б)У

81. Про набір 1934 р. ІО.ССО кращих колгоспників і колгоспниць д' 
сільськогосподарських вишів та технікумів України.

1. Для забезпечення колгоспного сільського господарст 
кваліфікованими кадрами спеціалістів споміж самих колгоспи 
ків і колгоспниць, організувати 1934 року набір 10.000 крайніх 
передових колгоспників і колгоспниць до с. г, вишів та техні
кумів Украіни.

При проведенні цього набору забезпечити прийом не менше 
25% колгоспниць до сільськогосподарських вишів і не менше 
30%—до технікумів.

2. Підготування сільськогосподарських спеціалістів з набор 
„10.000“ організувати за такими спеціальностями: агроном-зерш 
вик, агроном-буряківник і зоотехнік, при чому з „10.000“-*
4.( 00 чол. набрати до с. г. вишів і 6.00)—до с. г. технікумі

3. Встановити, що всі зачислені в рахунок „10.000* по зокін 
іенні ними вишів І технік) мів, направляються на роботу д* 
воїх же колгоспів І відбувають виробничу практику під ча*

Оавчання в своїх колгоспах.
4. Встановити, що кандидатів у рахунок „10.000“ виділяюті 

самі колгоспники з передових ударників.
Колгоспи виплач) ють командированим ними на навчання г 

рахунок „10.00 ^стипендії розміром від 30 до 40 крб. на місяць 
а решту суми до встановленого розміру державної стипенд1 
виплачують виші і технікуми звичайним порядком.

Встановити, що при відрядженні на навчання в рахунок 
„10.0)0“ єдиного працівника сім І колгоспи повинні допомагати 
його утриманцям видаванням або продажем їм необхідної кіль
кості хліба.

5. Для підготування колгоспників і колгоспниць, виділених 
у рахунок „10.000*, для проходження нормального курсу утво
рити при с. г. вишах річні підготовні курси.



Виділених для навчання до с. г. технікумів приймати зразу 
ж на перший курс технікумів.

6. Для визначення розмірів набору по кожній області та для 
розподілу набраних по окремих с. г. вишах і технікумах, а та
кож для повсякденного керування всією роботою Ц.ОДО орга
нізації та проведення цього набору—утворити комісю за голо
вуй нням тов. Гіостишева, в складі т. т. Скалиіи, Асздкина 
Андреєва, Гавриленка, Лейбмана, Юллерога, Сапова. Літвжа

Харків, 14 березня 193 І р.

Заст. Голови РНК УСРР П. Любченко 
Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор

Оголошено в .Вісті ВУЦВК* 15 березня 1934 р. № 61

ГО СТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇ ІСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ

82. Про реорганізацію органів влади в Нікопольському районі, Дні-
пролегровсь оі сбласт]

Вважаючи на економічні умови Нікопольськрго району, його 
велике прог> иллоее значення та перспск-иви розвитку міста 
Нікополя, пі е идія Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету п о с т а н о в и л а :  ,

1. Нікопольський район та Нкопольський РВК—ліквідувати
2. Персте риги Ні оиольську міськ> раду на міську раду, 

підпорядковану безпосередньо об/виюнкомс ві, тдпорядку- 
ганши й територію ліквідованої о Н і о ольського району, поряд
ком п р и » д і а н  я пльськкх міспевоней до міст, виділених в 
окрем: адуінктративно-господарські одиниці.

3. До проведення загальних перевиборів рад, поповнити 
склад Нікопо ьської міської ради делегатами від приєднаних 

іДО неї сіль ь ч и х  рал, я к и *  ц і  р і д и  обиріють за модусом, уста
новленим виборчим законодавством для виборів депутатів м;сь- 
ких рад.

4. Пле^ м Нікопольської міської ради, що його поповнено 
делегатами від сііьських рад лікв»д вл.ного Ніьо омського рай 
ону, обирає пре<иіію. організує секції та виконавчі органи по
рядком. установленим за усовою про міськи р<іди для місь
ких р.д. бе-посередньо тлл< рядков^них області.

5. Дн прочєтровському облвиконкомові встановити штат для 
Нікопольської міської ради.



6. Запропонувати Дніпропетровському облвиконкомові та 
Наркомкомгоспові УСРР забезпечити своєчасну реконструкцію 
міста Нікополь відповідно до затвердженого генерального плану.

Харків, 16 березня 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський

83. Про увільнення тов. Пахомсва Я. 3. від обов'язків заступника
наркома земельних справ УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
п о с т а н о в и л а :

У зв'язку з переходом на іншу роботу увільнити тоа. 
Пах о м о в а  Я. 3. від обов'язків заступника народного комі
сара земельних справ УСРР-

Харків, 20 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петревський 

Секретар ВУЦВК КК Войцехівський 
Оголошено в „Вісті ВУЦВК*' 22 березня 1934 р. № 67.

84. Про увільнення тов. Озол Ж. Н. від обов'язків члона пре
зидії Найвищого суду УСРР та про настановлення тов. Дубініна Л./І.

на члена Найвищого суду УСРР.
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі

тету п о с т а н о в и л а :
1. У зв'язку з переходом на іншу роботу увільнити тов. 

О з о л а  Ж. К. від обов'язків члена президії Найвищого суду 
УСРР.

2. Настановити тов. Д у б і н і н а  Л. Л, на члена Найвищого 
суду УСРР.

_ Харків, 20 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК ґ. Петровський 

Секретар ВУЦВК Ю. Вокцвхівоькнй



85. Про поповнення складу Урядово? комісії по організації переїзду 
центральних установ до м. Київа.

На додаток до постанови президії ВУЦВК від 21 січня 
1934 р,, ввести до складу Урядової комісії по організації пере
їзду центральних установ до м. Києва тов. З о р і  на—началь
ника Південної залізниці.

Харків, 20 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський
Оголошено в „Вісті ВУЦВК'* 22 березня 1934 р. 67.

86. Про 8мїни в складі Республіканської земельної комісії

86, Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету постановила:

1. У зв'язку з переходом на іншу роботу, увільнити тов. 
О д и н ц о в а  О. В. від обов'язків голови Республіканської зе
мельної комісії.

2. Настановити на голову Республіканської земельної комісії 
тов. С к а л и г у  Н. П.

3. Ввести до складу Республіканської земельної комісії 
тов. Т а н ц і о р у  М. А.

Харків, 20 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК ґ, Петровсьний 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський 

Оголошено в .Вісті ВУЦВК** 22 березня 1934 р. № 67.

ПОСТАНОВА РАДИ НАР0ІН1Х КОМІСАРІВ УСРР

87. Про підсумки соцзмагання Всеукраїнського конкурсу на краще 
виконання фінансового плану 17 кварталу. 1

1. Оголошений за постановою ВУЦВК й РНК УСРР від 31 
жовтня 1933 року всеукраїнський конкурс і міжобласне соціа
лістичне змагання на краще виконання плану мобілізації коштів 
IV кварталу 1933 року стали могутнім знаряддям боротьби за 
якість виконання фінансового плану IV кварталу й річного в 
ряді областей, міст та районів УСРР. У наслідок широкого роз
горнення масово-політичної роботи на основі соцзмагання Ки
ївська. Донецька й Дніпропетровська області забезпечили



успішне й цілковите виконання плану мобілізації коштів IV 
кварталу й річного. План мобілізації коштів 1933 року вико
нали всі області й УСРР у цілому.

2. Розглянувши подані об'їденими виконавчими комітетами, 
на греміювання по конкурсу матеріали по 53 районах, що най
краще боролися за виконання фінансового плану. Рада народ
них комісарів УСРР постановляє:

а) видати Київському облвиконкомові на преміювання кра
щих районів, колгоспів, сіл, організацій І фінактивістів 40 
тис. крб.

б) преміювати Донецький та Дніпропетровський ОВК дпома 
легковими автомашинами.

в) :-ане:ти на червону дошку при газеті „Вісті ВУЦВК- такі 
міста й райони і визначити в розпорядження міськрад і рай
виконкомів на преміювання кращих сіл, колгоспів та фінакти
вістів такі премії:

1. К и ї в с

1. м. Київ
2. м, Житомир

3. Білоцерківський район

4. Вище Дубечанський „

5. Гельм'язівський „

6. Городницький

7. Корсунський п

2 .  Д о  н е и  і

8. м. Сталіно
9. м. Макіївка

10. м. Краматорськ

11. АмвросіївськиЙ раЧон

1 2 .  Сватівський .

і к а  о б л а с т ь .

10 тис. карбованців 
З велосипеди, 4 патефони,

2 радіоприймачів бібліотеки 
2 велосипеди, 2 патефони,

2 радіоприймачі 
1 велосипед, 2 патефони,

2 бібліотеки,
1 велосипед, 3 патефони,

2 бібліотеки.
Побудова сільського кіно

театру.
1 велосипед, 3 патефони,

2 радіоприймачі.

к а  о б л а с т ь .

10 тис карбованців
2 велосипеди, 3 патефони

3 радіоприймачі.
2 велосипеди, 2 патефони 

З бібліотеки.
2 велосипеди, 3 патефони 

2 радіоприймачі.
1 велосипед, 2 патефони,

2 б-бліотеки.



3 .  Д н і п р о п е т р о в с ь к а  о б л а с т ь .

13. МежівськиЙ район

14. Молочанський „

15. Оріхівський „

16. Синельні і їський район

17. Сталіндорфський „

З велосипеди, 3 патефони,
З радіоприймачі.

1 велосипед, 2 патефони, 2 ра
діоприймачі, 2 бібліотеки

1 велосипед, 2 патефони, 2 ра
діоприймачі.

Побудова сільського кіно
театру,

1 велосипед. 2 патефони, 2 ра
діоприймачі, 3 бібліотеки.

4 .  Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь .

18. м. Харків 10 тис. карбованців
19. ЛозівськиЙ район Побудова школи 4-річк**

5 .  О д е с ь к а  о б л а с т ь .

20. Гросулівський район

21. Очаківський

22. СпартаківськиЙ „

23 Цюрупинський „

2 велосипеди, 3 патефони,
1 радіоприймач.

2 велосипеди, 2 патефони,
З бібліотеки.

2 велосипеди, 3 патефони,
1 радіоприймач, 3 бібліотеки. 
Побудова сільського кіно

театру.

6 .  В  і  н  н  и  ц

24. м. Вінниця
25. Гайсинський район

26. Шаргородський район

27. Ярмолинецький

7 .  Ч е р н і г і в

28. м. Чернігів
29. ОстерськиЙ район

к а  о б л а с т ь .

5 тис. карбованців.
2 велосипеди, 3 патефони.

2 радіоприймачі.
1 велосипед. З патефони,

2 радіоприймачі.
1 всюсипед, 3 патефони,

2 радіоприймачі.

ь к а  о б л а с т ь .

5 тис. карбованців.
1 велосипед,3 патефони,! ра

діоприймач 2 б бліотеки.



8 .  А .  Н .  С ,  Р .  Р .

ЗО. Слободзейський район Побудова школи 4-річки-
Харків» 16 лютого 1934 р.

Голова РНК УСРР В. ЧУБАР 
Заст. керівника справ РНК й ЕН УСРР Я. БЕСАРАБ

Оголошено в „Вісті ВУЦВК" 22 лютого №44.

П0СТАН08А РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

Про надання Миколі Миколайовичу Сінельнїкову звання народного 
артиста української Соціалістичної Радянської Республіки

Відзначаючи 60-річну ридатну театральну діяльність М. М. Си- 
нельнікова Й активну участь Його в підготовці висококваліфі
кованих театральних кадрів, надати заслуженому артистові 
М. М. Синельнікову звання народного артиста,

Харків, 19 березня 1534 р.

Заст, Голови РНК-^П. Любченко

Керівник справ РНК УСРР—Л. Ахматов

Оголошено в „Вісті ЬУЦВК" 20 березня 1931 р, № 65,

ПОСТАНОВА НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЮСТИЦІЇ УСРР І ВСЕУКРАІН 
СЬКОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

Про порядок відрахувань на утримання дитячих ясель і садків у 
зв'язку з виданням постанови РНК СРСР від ЗІ жовтня 1933 р.

ч тій же справі.

Народний комісаріат юстиції УСРР і всеукраїнська Рада 
Професійних Спілок постановили пояснити:

Постанову РНК СРСР від 31 жовтня 1933 р. ,Про обов'яз
кові внески промислових підприємств на утримання дитячих 
ясел і дитячих садків" (36. зак. СРСР 1933 р. № 65, арт. 392) 
рівно, які попередні постанови РНК СРСР, згадані в ній, застосо
вується до зазначених у цих постановах промислових підприємств 
загальносоюзної промисловості.



Щодо державних І кооперативних промислових підприємств 
УСРР, то до них застосовується постанова ВЦВК і РНК УСРР 
від 5-го березня 1930 р. „Про заходи колективізації й оздоровлення 
дитячого побуту" (36, зак. УСРР 1930 р. № 7, арт. 83), яка 
встановила збільшені відрахування й сприятливіші заходи коле
ктивізації та оздоровлення дитячого побуту.

Харків, 28 лютого 1934 р.

Народний комісар юстиції УСРР
і Генеральний Прокурор Республіки—Михайлйк

Голова Всеукраїнської Ради
Професійних Спилок—Чувирін

Керівник сектору законодавчих проектів
та кодифікації законів—Лупілов

ПОСТАНОВ* НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЗДОРОВ'Я УСРР

90. „Про межі одеських курортів*

І.
На підставі п. 22 Положення про українське курортне управ

ління віредакції постанови ВУЦВХ та РНК *УСРР від 13 серпня 
1930 р.1 (36. зак. УСРР 1930 р. № 18. арт. 177) НКОЗдоров’я, 
порозумівшись з НКЗемом, НКкомгоспом 1 одеським облвикон
комом, постановив установити такі нові межі одеських курортів.

І. Курорт ім. Жовтневої революції (кол. „Холодна Балка"
Межа починається від машинного будинку на березі лиману 
в точці, розташованій на попередній межі, обгинає румбами

півд. зах. 12* ЗО1 півн. зах. 34°01

1025,0 1 695,0
з півдня, виходить на попередню межу й румбами

новий дорізок території 
півд. сх. 51* 14і,

півн. зах. 44® ЗО1 півн. зах. 27* 51і

3^0,0 282,7

107,66
півн. схід. 32* 0і 

1475,0
півд. схід. 90* 0і - „ .„ .—“—оо£л----------> упирається в берег лиману в крайній північ-283.0
ній точці попередньої ^ежі курорту, обмежуючи двома остан
німи румбами новий дорізок території з півночі, і берегом ли
ману межа вертає до вихідної точки коло машинного будинку.



До курортної зони входить, крім того, водна частина Хаджи- 
беївського лиману, що притикається до суходільних меж, на 
віддалі 1500 метрів від берега.

їй Курорт „Пролетарське здоров’я* (кол. „Хаджібеївський**)
Південно-східня межа курорт/ починається від півнично- 

східного кута хаджібеїаського парку, обгинає цей парк по по-
* півд. сх. 43° 36* і, півд. зах. 44° 49і

Передній МЄЖ1 румбами —г----------гтгт-з-------- - ^
півд. зах. 38° 46і 

144,4

121,5 183.6
, відходить далі від попередньої межі на

півд. сх. 16° 50і,південь у напрямі дитячої колонії румбами ео с

півд. зах. 26° 50і півд. зах. 14° 05х , півд. зах. 75° 0і

33,3

і, обігнувши колонію румбами

53,1 240,0
півд. зах. 13°301, півн. зах. 81е 29і

195,0 110,0

виходить по румбу півн. сх. 62° 30і 
435Ю на широкий шлях, що

проходить від села Крива Балка через село Усатово, закінчує 
цим південно-східну межу курорту.

Західна межа йде від цього місця через село Усатово і по
. півн. зах. 18° 23х півн. сх. 50° 59і півн. зах. 33° 38х румбах — 457,9 46,42 87,11

гздвн. зах. 0е 36х півн. зах. 30° 28і піди. сх. 5° 44і

55,8 » 40,98 64,18 і

ЇЙВД. сх. 86* 12і півн. зах. 6° 19і півн. зах. 12е 39і

62,1 і 119,6 66,7 »
ж

ггівн. зах. 55* 44і півн. зах. 60° 50х пі*н. зах. 44* 2і

56,10 % 127,9 72,28 і

ПІВН. сх. 55е и1 півн. зах. 49° 29і шви. сх. 10е 42і

76,5 » 73Д 92.7 »

півн. зах. 12* 31і- півн. зах. 13° 18х півн. сх. 31е 25і

91.9 » 185,4 79,8 $



півн. сх. 13° 7і

240,3
Куяльницький шлях, 
півн. зах. 45° 48!

півн. сх. 13° 05і

30,0
спрямовується цим 
півн. зах. 30° 2і

виходить, ка Старо-

шляхом румбами— 
півн. зах. 41* 46і

260,0 ’ 496,2
півн. зах. 36° 10і півн. зах. 46° 0і

602.1

І зустрічається з пів-709,2 ’ 378,5
нічно-східною межою курорту, що проходить по румбу

пізп. зах. 46° 0і 
5323 до берега Хаджібеївського лиману.

Північно-східна межа проходить берегом лиману межою по-
півд. зах. 13° 20і

лів зрошення і далі по цій межі румбами 333,5
півд. зах. 0° 10і півд. зах. 6° 28і півд. сх. 17° 22і

200,0 ’ 265,1
півд. сх. 7° 20і півд. зах. 33® 36і

178,0 52,1

310,5

виходить на Старо

Куяльницький шлях, проходить ним румбами 

півд. сх. 28° 34і півд. сх. 71° 15і

півд. сх. 43° 11і. 
161,9

півд. сх. 64* 35г

105,9 * 122.0 ' 61,6
і спирається на берег лиману, яким повертається до вихідної 
точки в північно-східному куті хаджібеївського парку.

В курортну зонку входить, крім того, вся водна частина 
Хаджібеївського лиману до протилежного берега, що прилягає 
до суходільної ділянки.

Ш. Куяльницький курорт

Межа курорту починається на лінії морського канала коло 
соляних промислів і далі в попереднім своїм напрямі румбами

півд. зах. 26° 4і півд, сх. 32° 34і . півд. зах 54* 56і

67.6 * 138,0 1 1295І0



спочатку уздовж морського канала, а потім пересікаючи в двох 
місцях смугу відчудження залізниць, відходить від попереднього 
свого напрямку і йде уздовж залізничної лінії по румбах

півд.. зах. 2е 36і

100,0

півд. зах. 0* 59і 
151,9

тали румбами —

півд. сх. 0# 19і 
20о,15

півд. зах. 4* 50і 
3452 '

півд. зах. 6* 32і 
171,90

пївн. зах. 89е 47і

390,0
півд. зах. *75® 5і 

30,6

півд. зах. 7® 11і

246.4

обходить жилі квар-

півд. сх. 12* 17і 
309,45

півн. зах. 29е 38і» 
541,35

здіймається по схилу Жевахової гори, іде уздовж її кручі по румбах

відходячи далі відпівн. вах. 34® 18^ ^ , півн. зах. 28® 37і

264,75

кручі по румбу

453.6 
півд. зах. 74® 11і

на віддалі в середньому

0.5 виходить по румбах 

півн. зах. 29° ЗО1

456,45
півн. зах 14® 23і півн. зах. 47® 54і

182,55 
півн. зах. 29® 21і

568,8 615,6

спрямовується уздовж нього румбами

півн. зах. 14® 34і півн. зах. 24® 19і 
— 664,65 ’ 409,45 * 1226.0
і коло крайньої точки останньої лінії відходить від Балтського

півн. сх. 75® 35і

' 466,3

на Балтський шлях,

півд. сх. 15® 28і 
585,55

півн. зах. 11® 47і

шляху, виходить далі по румбу 890,0 до берега

лиману, потім переходить у тім самім напрямі на протилежний 
берег у район соляних промислів, проходить цим берегом у на
прямі гаті (дамби) соляних промислів до південного кінця її,

а звідти по румбах півн. сх. 82® 54і

Ш 1
півн. сх. 80® 28і

288,0



і півн. сх. 68* 17і 
563Д вертає до. вихідної точки на морськім

каналі.
IV. Лермонтовський курорт

Межа Лермонтовського курортного району поширюється по 
всіх напрямках, повністю включаючи до себе територію ділянки 
1926 року. Нова межа починається на перетині вулиць Бєлін
ського з Оградною і йде по Оградній, Ясній Уютній, Морській 
вулицях, по Юнкерському провулку та по його продовженню до 
берега моря, берегом моря—в північнім напрямі до перетину з 
лінією, що е продовженням Батарейного провулку, Й далі по 
цій лінії в західнім напрямі до східної межі Кардіологічного 
санаторія ОКУ, потім по східній 1 північній межах цього сана- 
тсрія, бульваром Дзержинського та улицею Бєлінського до ви
хідної точки на перетині з Отрадною вулицею.

Нова територія курорту ім. Семашко (,Аркадія‘), що межує 
з морем, поширюється по всіх трьох суходільних напрямах, 
включаючи в себе всю попередню територію.

Нова межа починається на перетині Пролетарського бульвара 
з Шампанським провулком і обмежує територію курорту з пів
ночі в напрямі цього провулку в східнім напрямі до моря, а 
в західнім —до Аркадійської дороги. Аркадійською дорогою 
межа в південнім напрямі йде до перетину з Лагерним провул
ком. далі зазначеним провулком до перетину з улицею Пєре- 
копської Перемоги (Ср. Фонтанська дорога) Ср. Фонтанською 
дорогою до станції міського трамваю і далі Вагнерівським іро- 
вулком до перетину з Чубаївською лінією місько/о трамваю,

і продовженням останнього румба до перетину з берегом моря 
до перетину з північною межею курорту.

Нова територія курорту включає в себе всю територію 
дїль иці 1925 року, поширюючи її в західнім і північнім 
напрямах. Межа починається на березі моря по лінії ділянки

V. Курорт ім. Семашко (кол. „Аркадія*)

звідти по румбах півл. сх. 88° 31і 
~ 247,1

. півн. сх 37® 20і
1 — 155.5

VI. Курорт Люст^дорф

1926 року і йде попередньою межею по румбу півн. зах. 4е6 ЗО1 
105,0



а далі, відхилившися від попередньої межі по румбах 
півд. зах. 84° 38і півн. зах. 58° 28і півн. зах. 1° 0*

101,55 196,1 200.0

виходить на перший, рахуючи від моря, шлях, що проходить на 
село Бурлацьку Балку.

Цим шляхом по румбу півд. зах. 82° 0і

Г*5,0
з повороту на

- * пірн. зах. 0° 0і
ПОЛЬОВИЙ ШЛЯХ румбом ------------------------7<Тг-7ч----------  і через польові425,0

, . півн. зах, 8° 0і
землі румбом --------------- --------------межа переходить на тре*

тій, рахуючи від моря. шлях. Уздовж цього шляху по румбах- -
півн. сх. 57° 0і півн.' сх. 79° 0і,

45,0 ' 205,0
півн. зах 79° 0і півд. зах. 40° 0і

75.0 ~ _ 25,0

і межею садибних земель села Люстдорф

півн. сх. 79° 0і

175,0 $

півн. зах. 9° ЗО1

10,0 »

ПІВД. сх. 88° 0і

280,0 

румбами — півн. зах. 4° 30і півн. сх. 47° 30і .--------------------- , ------------- ?тгт:---------  і польо-265,0 50,0
півн сх 86° 0і

влм шляхом по румбу ---------------- г— 25Г> 6------  межа виходить

па головну вулицю Люстдорфа. Цією вулицею по румбу 
півн, зах. 3е 0і

95,0 і по лівіі трамваю, повз кладовища, по руи-

- півн. сх. 78° 30і . півн. сх. 44° 30і
бах ------------- -------------- і ---------------- г:------------ межа повер*355,0

тає до моря румбом

5лО
півд. сх. 77° ЗО1

440,0 і берегом моря а

південно-західнім напрямі вертає до вихідної точки.



11.
Цю постанову видається на доповнення постанови ВУЦВК 

й РНК УСРР від 29 вересня 1926 р. „Про затвердження меж 
одеських курортів загалі но державного значення, що є у віданні 
й керуванні Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР по 
Українському курортовому управлінню* (36. зак. УСРР 1926 р 
Хз 59, арт. 391).

Харків. 25 лютого 1934 р.

Заст. Наркомздоров’я — М. Кустелян

Видання офіціальне НКЮ УССР 
Відповідальний редактор Н. Касьяв

Здано д} складу 31-Ш 34 лідплсано до Ар>ку 10-1У-34 г.; фоі,м.»т паперу */* 
4-пошто». 62x94 си., вага м. ст. 3$ кг.; пан. >* арк. На папер. арк. 99.84) зн

Техредачтор ЛІ. Мазін
Видавництво ВУЦВК .Радянське будівництво І прано*.

УП »я. Головліту № 1647 Зам. 972-ХЯдХ)
ІіКЛП*—УСРР чг УПТ Газ.-журн. ф-ка Ія. В. Бла.кнтак*го.
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Позаміським замовцям література надсилається по одер

жанні грошевих переказів (поштових, банкових) або наклад
ною платнею.

Розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі 
Держбанку в Харкові № 150080.

Вид-во „Радянське будівництво і право4*



Пролетар! всіх краТн> єднайтеся!

ММлиу  і^іпгасішяемтм розписку
іКахаа Упоанаркомзв'явяу при РНК 

УСРР а &-УІІІ 33 р. Иі 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

Мі ІІ 28 березня 1934 року № ІІ

З М І С Т :
Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету

і Ради народних комісарів УСРР.
91. Про зміну Адміністративного Кодексу УСРР.
92. Про зміну розділу 1 поділу XIII а пункту «Д> розділу 3 поді

лу XIV Адміністративного Кодексу УСРР.
Постанова Президії Всеукраїнського центрального виконавчого

комітету.
93. На доповідь НКЗемсправ, Уповнаркомрадгоспів, НКПостачан- 

тія та Уповнаркомважирому про стан підготовленості до вес
няної сівби 1934 року.

Постанова Секретаріату Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету.

94. Про підсумки призову іромадяк 1911 року народження і го
тування до 'призову громадян 1912 року народження.

Постанова Ради народних комісарів УСРР.
9"). Про ліквідацію ДВОУ та організацію окремих типізованих 

видавництв.
Постанови НКЮ УСРР.

90. Про відомості, які обов'язково треба зазначати у судових 
вироках «і виконавчих документах, (видаваних проти торго
вельних організацій.

97. Про надання контролерам-ревїзорам державних трудових 
ощадних кас прав органів дізнання.

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

91. Про зміну Адміністративного Кодексу УСРР,
Щоб надалі не застосовувати арешту, як заходу адміністра

тивного вплину, за порушення обов'язкових ТІОСТаНОВ І 33 ЗЗТЇ9*



діяння маловажних праволомств Всеукраїнський центральний 
виконавчий комітет ч Рада народних комісарів УСРР п о с т а 
н о в и л и :

1. Викласти п. п. 1, 2 і 3 ст. 46 і п. п. 1, 213 ст. 47і Адміні
стративного Кодексу УСРР <36. зак. УСРР 1929 року Лге 23, ст. 
189) в такій редакції:

«46. За зламання обов'язкових постанов можна встановити 
такі заходи адміністративного впливу:

1. В (обов'язкових постановах, що їх видають народні коміса
ріати й *інші іприр'ївнені до них центральні органи влади:

а) вислів громадської догани на словах або через пресу;
б) іштраф найбільше сто карбованців;
в) примусову працю на строк найбільше один місяць.
2. В обов'язкових постановах, одо їх видає Рада народних 

комісарів АМСРР, обласні, Огаробільськнй окружний та районні 
виконавчі комітети, міські ради, підпорядковані безпосередньо 
області, і міська рада адміністративного центру АМСРР: а) ви
слів громадської догани на словах або 'через пресу; б) штраф 
найбільше сто карбованців; в) примусову працю на строк най
більше один місяць. •

3. В обов'язкових постановах, що їх видають міські ради, 
підпорядковані райвиконкомам, і селищні ради: а) вислів громад
ської догани на словах або через пресу; б) штраф найбільше 50 
карбованців; в) примусову працю на строк найбільше сім днів.

47і. Зазначені в ст. 47 органи влади застосовують заходи ад
міністративного впливу в таких межах:

1. ‘Начальник 'міської міліції столичного міста АМСРР, на
чальники робітничо^селянської міліції міст, підпорядкованих без
посередньо області, і начальники районної робітничо-селянської 
міліції мають право застосовувати всякий захід адміністративно
го впливу, передбачений в обов’язковій постанові.

2. Президії селищних рад, застосовуючи заходи адміністра
тивного ©пливу за зламання своїх обов'язкових постанов, мають 
право застосовувати заходи, передбачені в обов'язкових поста
новах, а за зламання обов'язкових постанов вищих органів вла
ди такі заходи: а) вислів громадської догани; б) штраф найбіль
ше 50 крб.; в) примусову працю на строк найбільше два тижні.

3. Президії міських районних рад мають право застосовувати 
такі заходи адміністративного впливу: а) вислів громадської до
гани на словах або через* пресу; б) штраф найбільше 60 крб.;
в) примусову працю на строк найбільше два тижні».

2. Ст. 47* Адміністративного Кодексу УСРР—скасувати.
Харків, 21 березня 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський.
Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.



92. Про зміну розділу І поділу ХНІ і пункту «Д» розділу 3 поділу 
XIV Адміністративного кодексу УСРР.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР тго с т а н о в и  л и :

1. Розділ Л поділу XIII Адміністративного Кодексу УСРР (36. 
зак. УСРР 3927 р. № 03-65, ст. 240; 36. зак. УСРР 1929 р. № 23, 
ст. 189) ухвалити в такій редакції.

Розділ І.
Н а г л я д  з а  п о л і г р а ф ( і ч н и м и  п і д п р и є м с т в а м и
419. До поліграфічних 'підприємств, передбачених цим розді

лом, відносяться:
а) друкарні, літографії металографії, словоливарні, цинко

графії, картографічні заклади, заклади, що друкують типомеха- 
нічним способом;

б) підприємства по виробництву друкарських машин, шриф
тів, імножильних апаратів (ротаторів, шклографів, шапірографів, 
гектографів) 'і приладдів до них;

©) стереотипні майстерні та майстерні виготовлення клише;
г) штемпельно-граверні майстерні;
д) майстерні 'масового виробу жетонів, ювілейних знаків, по- 

груддів, барельєфів;
е) підприємства торгівлі речами поліграфічного устатковання.
420. Відкривати поліграфічні підприємства, зазначені в ст. 

419, дозволяється тільки державним органам, кооперативним та 
іншим громадським організаціям.

У в а г а :  Чинність цієї статті не поширюється на фотогра
фічні (підприємства, проте, їх конче треба реєструвати у на
чальників р.-с. міліції міст, районів, де належить порядком, 
установленим Головною управою ір.-с- міліції УСРР у спеці
альній інструкції, погодженій з заінтересованими відомства
ми.
421. Дозволи на ‘право відкривати поліграфічні підприємства, 

зазначені в ст. 419 п.п. «а», «б», <в>, «д>, «є» цього кодексу, ви
дають управи р.-с. міліції АМСРР а областей за згодою відповід
них обласних управлінь легкої (промисловості, а на відкриття 
підприємств, зазначених у п.п. «в» І «д»,—ще й за згодою об
ласних управлінь у справі літератури та видавництв.

Дозволи на право відкривати майстерні, зазначена в п. «г* 
арт. 419 цього кодексу, (видають управи р.-с. міліції міста і ра
йону за згодою з місцевими органами НКЛегпрому УСРР.

422. До заяв про видачу дозволів на відкриття підприємств, 
зазначених у ст. 419 цього кодексу, треба додати належний чи
ном заповнені:



а) ' два примірники спеціальної анкети на відкриття (полігра
фічного підприємства;

б) два 'примірники анкет на осіб, відповідальних за підпри
ємства;

в) два примірники відомостей за проектовану силу устатко
ваний підприємства.

423. Всі підприємства, зазначені в ст. 419 цього кодексу, зо
бов'язані вести за встановленою формою спеціальну книгу на 
облік речей, устаткований підприємства та всіх змін у ньому, за
значаючи в ній місце, звідки набуто речі устаткований.

ҐІро -всякі зміни устаткований, а також про здачу непридат
ного до вжитку друкарського шрифту «(гарту) до держслово- 
ливарн-і, підприємства зобов'язані подавати до управ р.-с. -мілі
ції АМСРР та областей повідомлення.

424. Поліграфічні підприємства зобов'язані вести шнурову 
книгу за скріпою начальника відповідної міської чи районної 
міліції. До цієї книги заносяться відомості іпро характер робіт, 
їх обсяг і за-мовця, а щодо друкарських робіт, крім того зано
сяться відомості про назву роботи, число примірників, формат 
і № листа Головліту, за яким дано дозвіл друкувати.

Підприємства, зазначені в іп. я. «а* і «б» ст. 419, заносять до 
цшурової книги відомості про характер робіт, їх обсяг »і замов
ців.

У в а г а :  Штемпельно-граверні майстерні, крім згаданої
шнурової книги, ведуть книгу обліку замовлень на виготов
лення печаток (порядком, передбаченим ст. 416 цього кодексу.
425. (Кожне поліграфічне підприємство зобов'язано 'пред’яв

ляти для перевірки всі ‘звітні матеріали а документи на вимоги 
місцевої управи р.<. міліції та -обласного управління легкої про
мисловості.

425*. Підприємство (поліграфічної промисловості може ‘бути 
передано іншій установі або 'Організації тільки при умові одер
жання дозволу, зазначеного в ст, 421 цього кодексу.

426. Безпосередній нагляд за виконанням правил, зазначених 
у розділі 1 поділу ХНІ цього кодексу, здійснюють управи р.-с. 
міліції міста або району за принципом територіального розташу
вання поліграфічних підприємств.

Загальний нагляд за діяльністю поліграфічних підприємств, 
здійснюють управи р.-с. міліції АМСРР, областей, кому нале
жить та .місцеві органи легкої промисловості.

2. Підрозділ «Д» розділу 3 поділу XIV Адміністративного Ко
дексу УСРР <36. зак. УСРР 1927 р. № 63-65, ст. 240; 36. зак. 
УСРР 1929 р.‘№ 23, ст. 189) ухвалити в такій редакції:

«Д». Торгівля друкарськими машинами, шрифтами і множиль-
тт -апаратами.



502. Торгувати всілякими друкарськими машинами, як то: дру
карськими, ротаційними (бостонками, американками) й іншими 
подібними їм машинами, що друкують усілякими фото-механіч- 
ними способами, множильними апаратами, частинами цих машин, 
а таксамо шрифтом, дозволяється державним підприємствам, 
кооперативним і громадським 'організаціям на підставі правил 
цього розділу.

У в а г а :  Чинність правил цього розділу не шириться на 
торгівлю машинками для перетоки.

503. Торгувати речами, що зазначені в попередній статті, до
зволяється тільки державним, кооперативним іі громадським ор
ганізаціям, одержавши від начальників міської чи районної р.-с. 
міліції, за погодженням з місцевими органами легкої промисло
вості, спеціальний дозвіл.

Державні, кооперативні та громадсмсі •організації, що одер
жали дозвіл на відкриття підприємств поліграфічної промисло
вості, можуть торгувати речами, -зазначеними в ст. 502, без доз
волу, іале наперед повідомляють начальників міської чи район
ної р.-с. міліції та місцевих «органів легкої промисловості про 
відкриття торгівлі.

504. Продавати речі, зазначені в ст. 502 цього кодексу, мож
на лише:

1) державним установам,
2) державним підприємствам, кооперативним і -громадським 

організаціям, які одержали на це спеціальний дозвіл ®ід 'місько
го або районного начальника р.-с. міліції.

Державні установи, державні підприємства, кооперативні та 
громадські організації повинні зареєструвати придбання тими 
речей, визначених у ст. 502 в міській або районній міліції не піз
ніш 3-х днів.

505. Підприємства й організації, що торгують речами, зазна
ченими в ст. 502 цього кодексу, зобов'язані брати на суворий об
лік наявні й продані машини і шрифти за формами, що іїх ви
роблює Головна управа р.-с. міліції УСРР, порозумівшися з На
родним комісаріатом легкої промисловості й з Бюром преси 
Держплану УСРР, подаючи всі потрібні відомості до органів 
контролю за ними, а також до міських органів міліції.

Харків, 21 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко. 
1 Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.



ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

93. На доповідь НКЗемсправ, Уповнаркомрадгоспів, НКПостачан- 
ня та Уповнаркомважпрому про стан (підготовленості до весня

ної сівби 1934 р.
I. Успішне закінчення сільськогосподарського 1933 року, 

значне політичне, організаційне й господарське зміцнення кол
госпів і радгоспів утворює всі основні передумови для дальшого 
піднесення соціалістичного сільського господарства України.

Успішним проведенням весняної сівби 1934 р. треба закріпити 
досягнуті успіхи боротьби за справді високі та сталі соціалістич
ні врожаї.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого коміте
ту відзначає ряд успіхів, що їх у наслідок заздалегідного роз
гортання основних підготовних заходів досягнуто в готуванні до 
весняної сівби. План засипання насінних фондів у колгоспах ви
конано на 112,9%. На 15 березня відремонтовано в системі МТС 
94,6% тракторів, у системі радгоспів УповНКРГ—87,9%, радгос
пів НКПостачаяня—96,9%. Першою на Україні і другою в цілому 
Союзі ремонт тракторів закінчила Харківська область. Поліпшено 
стазі живого тягла в колгоспах, забезпечено далеко ширше, ніж 
досі, запровадження агротехнічних заходів, широко розгорнуто 
готування технічних та масових с. г. кадрів.

Широкі колгоспні маси весняну сівбу зустрічають політичним 
та виробничим піднесенням і вже успішно провели сівбу на пло
щі 1.100 тис. .га, у тому числі понад 600 тис. га надранньої.

II. Однак, у ряді районів, колгоспів і особливо радгоспів, у 
наслідок неповного використання зимового часу, припустили 
відставання у здійсненні щонайважливіших підготовних заходів, 
яке загрожує своєчасному >й високоякісному проведенню сівби в 
цих районах, колгоспах та радгоспах.

Президія ВУЦВК відзначає такі головні хиби в готуванні до 
сівби:

а) незадовільні темпи відводу полів сівозмін у колгоспах—на 
1 березня на Україні відведено лише 74,3% до плану;

б) незадовільне готування насінних фондів до засіву; на 10 
березня в колгоспах очищено лише 80%, перевірено на схо
жість 45,1%, протруєно 36,6%; ‘особливо відстає Одеська й До
нецька області; в радгоспах Уповнаркомрадгоспів очищено ли
ше 60% насіння; перевірено 35%; сортообмін у колгоспах про
ведено лише в обсязі половини планового завдання;

в) ряд МТС та МТМ зривають своєчасне закінчення ремонт
ної кампанії: МТС Курилівська, Носівська, (Конотопська—Черні
гівської області; Апостолівська—Дніпропетровської області; 
ПІШЮІ'КРКЗ—Донецької області, ОратІвська—Київської області



і Баштанська. МТМ—Одеської області; автомашини МТС відре
монтовано лише на 33,1°/о до плану, радгоспів Уповнаркомрад- 
госпів—58,5%, радгоспів НКПостачання—47,1%.

г) при задовільному довозі пального МТС на 10 березня 
спромоглися вибрати лише 32% планової потреби; радгоспи 
Уповнаркомрадгоспів забезпечені паливом лише на 45%;

д) поруч із кращими районами в готуванні до сівби живого 
тягла (Вовчанський, Велико-Бурлуцький, Семенівський, Григо- 
ріопольський, Мало-Дівицький) є ряд районів, які не добилися 
потрібного поліпшення стану кінського поголів’я. (Локровський, 
Генічеськнй, Ново-Троїцький, АндреєвоЧванівський); фуражні 

фонди виділено лише на 57%; незадовільний стан живого тягла 
в трестах НКПостачання;

е) незадовільно йде вербування робочої сили для радгоспів: 
завербовано радгоспами системи НКРадгоспів—57,7%, НКПоста
чання—41,6%; у (ряді радгоспів нехтують справу готування мате
ріально-побутового обслуговування робітників;

є) ще й <цьото року в багатьох районах недооцінюють одно
осібний сектор у сівбі та готування його до сівби—на 10 берез
ня засівні завдання доведено лише до 56,1% господарств, заси
пано 39% насінних фондів, що особливо неприпустимо *в Черні
гівській області, де іпри найбільшому проценті одноосібних гос
подарств -засівні завдання доведено лише до 49,9% господарств;

ж) виконання плану зимового вивезення .гною по бурякотре- 
стах фактично зірвано (на 10 березня виконано 25,6% плану), бу
рякові радгоспи Чернігівського тресту суперфосфатом забезпе
чені лише на половину.

Президія ВУЦВК окремо відзначає неприпустиму забарність 
у складанні договорів МТС з колгоспами (складено в 26% -обслу
говуваних колгоспів), недостатність у ряді районів заходів до 
зміцнення постійних колгоспних виробничих бригад і невиконан
ня постанов іРНК СРСР та ЦК ВКЛ(б) про складання до 20 берез
ня річних виробничих планів колгоспів.

Ш. Президія Всеукраїнського центрального виконавчого ко
мітету, звертаючи звагу ЦВК АМСРР, усіх облвиконкомів, РВК 
та рад, НКЗемсправ, Уповнаркомрадгоспів, НКПостачання на те, 
що ряд районів уже ввійшли в сівбу, а до розгортання масової 
сівби залишається лише кілька днів, пропонує прискорити вивер
шення всіх підготовних заходів, рішуче переборюючи вичіку
ванні настрої і звернувши особливу увагу:

1. На негайне закінчення ремонтної кампанії у відсталих МТС 
та радгоспах;

2. На закінчення перевірки якості засівного матеріалу, сор-* 
тообміну, прочищення й проведення протруювання насіння;

3. На використання всіх можливостей для найкращого підго
тування живого тягла до сівби;



4. На негайне закінчення складання виробничих планів кол
госпів і засівних завдань бригадам;

5. На організацію матеріального й культурно-побутового об
слуговування колгоспників та -робітників радгоспів.

IV. З о б о в ’ я з а т и :
1. НКЗемсправ, облвиконкоми, РВК та міськради вжити рішу

чих заходів до закінчення найближчими днями складання дого
ворів МТС в колгоспами.

2. Упов. 'НКВП прискорити випуск иромзакладами і відванта
ження на місця с. г. машин а запасних частин до них.

3. Одеській та Зінов’ївській міськрадам негайно перевірити 
виконання заводами йм. «Жовтневої Революції» та «Червона Зі-р- 
ка» замовлень на с.-г. машини для сівби й організувати практич
ну допомогу заводам, активізувавши роботу депутатських груп 
у забезпеченні найшвидшого виконання замовлень.

4. Уповнаркомра дг ослів прискорити забезпечення радгоспів 
своєї системи потрібним насінням.

5. Облвиконкомам, РВК та міськрадам негайно перевірити за
безпеченість кожного радгоспу робочою силою а практично до
помогти у вербуванні її. /

V. Президія Всеукраїнського центрального виконавчого ко
мітету, підкреслюючи вирішальність строків сівби в боротьбі за 
піднесення врожайності, пропонує облвиконкомам, РВК та радам 
забезпечити вчасне розгортання масової аівби і проведення її в 
такі строки: ранніх ярих по Одеській та Дніпропетровській об
ластях і по АМСРР 10*12 днів, тю Харківській області 14-16 днів, 
по (Київській, Чернігівській та Донецькій 15-18 днів; сівбу всіх 
ярих закінчити найбільш за 28-30 робочих днів. '

Щоб забезпечити додержання цих строків, Президія ВУЦВК 
зобов'язує облвиконкоми, РВК та ради:

Т. На основі зміцнення труддисципліни в бригадах, правиль
ної організації ланок, повного й найдоцільнішого використання 
тягла та с. г, реманенту, правильного визначення норм виробітку 
та розцінок, широкого розгортання ударництва й соцзмагакня 
забезпечити регулярне день-у-день виконання денних завдань як 
ї засівного завдання -в цілому по кожній бригаді й колгоспу. 
Особливу увагу звернути на повне й доцільне використання жи
вого тягла, добрим годуванням та доглядом, забезпечивши ціл
ковиту його працездатність.

2. Добитись цілковитої виробничої погодженості в роботі 
тракторних та колгоспних бригад і забезпечити регулярне вико
нання встановлених для тракторів норм виробітку; піднести від
повідальність бригадира колгоспної бригади за роботу не лише 
своєї бригади, а й за якість роботи на лаках бригади тракто
рів МТС; піднести роль бригадира, як єдиноначальника-кершни- 
гп бгшгптш



3. З самого початку сівби забезпечити вихід у табори всіх 
бригад, ідо мають віддалені від села ділянки сівби.

VI. Президія ВУЦВК зобов’язує НКЗемсправ, Угговнаркомрад- 
госпів, НКПостачання, облвиконкоми, РВК та ради на основі ви
сокої якості передзасівного обробітку грунту і самої савби за
безпечити виконання заверстаних у контрольні числа народного 
господарства УСРР на 1934 р. показників урожайності—голов
них зернових культур мінімум 9,5 днтн. з -га, пшениці -мінімум 
10,5 аштн. з га і середньої врожайності цукрових буряків—120 
цнтн. з іга.

Боротьбу за піднесення врожайності, високу якість сівби й 
запровадження іагротехшчних заходів зробити центральним пунк
том усієї оперативної роботи колгоспів та -радгоспів і всієї ма
сової роботи рад серед колгоспників та робітників радгоспів.

Негайно організувати обласні, районні й оільські комісії вко
си, поклавши на них обов’язок ретельно -перевіряти якість сівби 
та повноту застосування агротехнічних заходів і негайне вжи
вання заходів до виправлення припущених помилок та перероб
ки незадовільно виконаної роботи.

В колгоспах організувати з старих колгоспників і кращих 
ударників інспекції якості й широко застосовувати права брига
дира й правління колгоспу зменшувати або збільшувати розцін
ки залежно від якості виконаної роботи.

VII. Президія ВУЦВК вимагає від облвиконкомів, РВК та рад 
неодмінного забезпечення успішного проведення весняної сівби 
в одноосібних господарствах і зобов’язує їх негайно закінчити 
доведення до одноосібних господарств засівних завдань та утво
рення кожним одноосібником насінних фондів відповідних куль
тур і широко розгорнути супрягу, сприяючи трудящим одноосіб
никам в обміні насінням у колгоспах та колгоспників.

VIII. Президія ВУЦВК зобов’язує облвиконкоми, РВК та ради 
забезпечити конкретне оперативне керування колгоспами, брига
дами, радгоспами й одноосібними господарствами, організував
ши систематичний облік иеребіту сівби, ретельну перевірку його 
правильності й забезпечивши негайне реагування на кожний ви
падок відставання в сівбі. Райвиконкомам відрядити районний ак
тив до колгоспів для практичної допомоги управам колгоспів та 
бригадам в організації сівби. Сільрадам забезпечити активну 
участь депутатських груп і членів сільрад в організації мас кол
госпників на вчасне здійснення засівних завдань і в здійсненні 
контролю за якістю засівних робіт, зосередивши основну звагу 
на колгоспних бригадах.

Облвиконкоми, РВК та ради повинні широко застосувати ме
тоди соцзмагання між областями, районами, сільрадами, колгос
пами, бригадами й окремими ланками на високі показники про
ведення оівби.



Президія ВУЦВК пропонує облвиконкомам, .використовуючи 
досвід всесоюзного конкурсу на кращу по роботі сільраду, за
безпечити широку участь сільрад у всеукраїнському конкурсі на 
першість у більшовицькій весні, оголошеному ВУЦВК, газетою 
•«Комуніст», НКЗС, та УпНКРГ.

Президія ВУЦВК ставить вимогу до НКЗС, Уп. НКРГ та всіх 
земельних органів України забезпечити рішучу перебудову ро
боти відповідно до рішень XVII з'їзду ВКП(б), вкорінення мето
дів дійсно конкретно-оперативного керування проведенням сіз- 
еи, винищуючи бюрократично-канцелярські методи роботи.

Колгоспи й радгоспи соціалістичної України у весняну сівбу 
1934 р. вступають озброєні великим досвідом боротьби з кур
кульськими, націоналістичними та іншими контрреволюційними 
-елементами за політичне й організаційно-господарське зміцнен
ня колгоспів, озброєні потужнішою, ніж торік, технічною базою 
і більшим господарсько-виробничим досвідом.

Це—вирішальна передумова для того, щоб здобути 1934 р. 
значно вищі показники весняної сівби, значно вищий урожай.

Президія ВУЦВК ^закликає всіх колгоспників та робітників 
радгоспу чесним ставленням до праці а колгоспного та радгосп
ного добра на основі використання найсприятливіших умов 1934 
року забезпечити новий крок у піднесенні соціалістичного сіль
ського -господарства УСРР, у перетворенні радянської України 
на передову республіку великого Радянського союзу.

Харків, 20 березня 1934 року.
Голова ВУЦВК Г, Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВА СЕКРЕТАРІАТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬ
НОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

94. Про підсумки призову громадян 19Н року народження І го
тування до призову громадян 1912 року народження. I. II.

I. Відзначити, що призов громадян 1911 року народження 
пройшов під знаком повної й організованої явки робітничо-се
лянського молодняку на призовні пункти, дав РСЧА свідоме, по
літично активне, фізично дуже і в основному письменне попов
нення, яке, готуючись до призову, піднесло свою виробничу ак
тивність і збільшило участь у здійсненні чергових господарсько- 
політичних завдань партії та уряду.

II. Однак, у процесі проведення призову виявився ряд хиб, що 
сталися в наслідок пізнього розгортання готування до нього ря
дом РВК та міськрад, недостатнього використання зимового пе-



ріоду 1933 р. для ліквідації малописьменності, проведення оздо- 
ровних заходів і класового добору поповнення РСЧА.

Основними хибами були: тяганина, іцо її припустив ряд сіль
рад у роботі по (виявленню класового лиця призовників, зокрема 
в поданні характеристик на призовників, що вибули до Інших 
районів та міст; незадовільна робота по 'приписуванню до при
зовних участків в Одеській області; в ряді районів Одеської, 
Дніпропетровської, Вінницької та Київської областей до початку 
призову не було закінчено роботи по ліквідації малописьмен
ності, а в окремих випадках і неписьменності; в ряді місць адмі
ністрація підприємств достатньо не сприяла органам наросвіти в 
цій справі; органи НКЗдоров'я до початку 'призову не закінчили 
прищепної кампанії.

Після заходів уряду та військового відомства з середини 
1933 р. було досягнуто перелому в підготовній роботі, який за
безпечив задовільне проведення самого призову.

III. Відзначити, що в ряді місць досі не врахували того фак-' 
ту, що Робітничо-селянська Червона армія стала армією техніки 
і вимагає відданого партії та радянській владі, добре грамотно
го, фізично дужого, військово й технічно підготовленого по
повнення і що недбале підготовлений молодняку до призову 
ускладняє роботу армії над бойовим готуванням і технічною 
кваліфікацією поповнення. В наслідок цього в багатьох райо
нах та містах України, передусім Дніпропетровської, Донецької 
та Вінницької областей, готування до призову розгортають над
то кволо і припускають хиби минулого року.

IV. Секретаріат Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету зобов'язує ЦВК АМСРР, облаоні й районні виконкоми 
міські та сільські ради:

1. Негайно добитися повного розгортання заходів готування 
громадян 1912 року народження до призову в РСЧА, зміцнивши 
комісії сприяння призову, налагодивши систематичний провід ни
ми і широко розгорнувши масову політичну роботу серед при
зовників у щільному пов'язанні її з черговими господарсько-по
літичними завданнями.

Облвиконкомам яо 5 березня організувати обласні комісії 
сприяння призову, поклавши на них керування та нагляд за ро
ботою низових комісій сприяння і контроль за здійсненням від
повідних заходів обласними установами. До 15 березня поста
вити на обговорення президій доповіді РВК, найбільших підпри
ємств а відомств, передусім відділів наросвіти та охорони здо
ров'я, про хід підготовки до призову. Надалі такі доповіді ви
слуховувати систематично, організувавши систематичну перевір
ку фактичного стану готування до призову на місцях.

2. В усьому готуванні до призову особливу увагу приділити 
повному виявленню класового- лиця кожного призовника й рі
шучому відсіву соціально чужих та класово ворожих елементів.



Роботу над відбором чергового поповнення РСЧА провадити 
при активній участі робітничої і колгоспної громадськості.

Секретаріат ВУЦБК підкреслив величезну політичну відпові
дальність сільрад, правлінь 'колгоспів, адміністрації підприємств 
та всіх громадських організацій за вчасне подання правильних, 
точних і вичерпних характеристик на кожного призовника.

Підтвердити вирішення Секретаріату ВУЦВК від 11 серпня 
1933 року про те, оцо запитання військово-облікових столів під
приємств та органів військового відомства на характеристики 
призовників вважаються за суворо оперативні і відповіді на них 
даються протягом 2-х діб.

3. Закінчити до 1 квітня 1934 р. ліквідацію неписьменності й 
малоттисьменності серед призовників 1912 року народження; ви
ділити їх у спеціальні групи, які укомплектувати кращими учи
телями, добитися повного відвідування заняттів, повного забез
печення підручниками та письмовими приладдями їй високої яко
сті навчання. Цими заходами обов'язково забезпечити, щоб се
ред призовників 1912 року народження не було жодного не тіль
ки неписьменного, а й малописьменного.

4. Повністю охопити лікувальними заходами всіх призовни
ків, що потребують цього; 100°/о призовників охопити запобіж
ним щепленням проти віспи та черевного тифу й розгорнути лік
відацію саннеграмотносгі.

5. Забезпечити широку популяризацію законодавства про 
пільги й переваги для червоноармгійців, військових службовців 
та їхніх родин, суворий контроль за здійсненням цього законо
давства і заздалегідь підготуватись до надання пільг червоно- 
армійцям чергосвото призову (облік, подання заявок на держ'за- 
безпечення тощо).

V. Зобов'язати НКОовіти, НКЗдоров’я та НКСЗ забезпечити 
своєчасну перевірку ходу цих заходів на місцях,! своєчасне ре
агування на відставашя -окремих районів та підприємств.

VI. Вислухати на ‘Секретаріаті ВУЦВК у березні доповіді Дні
пропетровського та Донецького облвиконкомів, ЦР ТсоавІохему 
та ВРФіК про хід готування до призову і здійснення поставле
них перед ними завдань.

VII. Зобов'язати Укркнигоцетр і Вукопкнигу організувати за 
спеціально розробленим і погодженим з ПУУВО планом поста
чання на місця масової літератури українською мовою та мова
ми нацменшостей про РСЧА, її техніку, про пільги й переваги 
для червоноармійців та членів їх родин тощо.

VIII. Просити ВУРПС вжити практичних заходів до пожвав
лення роботи профорганізацій в галузі готування до призову.

Харків, 20 лютого 1934 р.
Секретар ВУЦБК Ю. Войцехівський.

Лгпплптргіп а #йігфі ВУПВК> 22 лютого 1934 о. № 44.



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.
95. Про ліквідацію ДВОУ та організацію окремих типізованих

видавництв.

Щоб наблизити керівництво видавничими організаціями заці
кавлених наркоматів, Рада народних комісарів УСРР п о с т а 
н о в л я є :

І. Ліквідувати ДВОУ, залишивши окремі типізовані видав
ництва:

1. При Наркомосвгіті:
а) видавництво художньої літератури «ЛІМ»;
б) видавництво дитячої літератури;
в) видавництво плакатів, портретів, нот—«Мистецтво»;
г) видавництво підручників та педагогічної літератури «Ра

дянська школа»;
д) на базі видавництв «Український Робітник» та «Господар

ство України»—утворити видавництво соцііально-'економічної 
літератури.

2. При Наркомздоров'ї—видавництво медичної та природо
знавчої літератури.

3. При ВУРПС’і—'видавництво професійної та науково-попу
лярної літератури для робітників.

4. При ЦК ЛКСМУ—видавництво юнацької літератури ;<Мо- 
лодий Більшовик».

ІІ. Зобов'язати народних комісарів затверджувати тематичні 
плани та промфінплани видавництв.

Тематичний план видавництва «Молодий Більшовик» затвер
джує ЦК ЛКСМУ.

Тематичний план видавництва ВУРПС’у затверджує президія 
ВУРПС’у.

Тематичний план видавництва соціально-економічної Літера
тури при НКО затверджує НКО спільно з Держпланом.

Відомчу літературу Держплану видає об'єднане видавництво 
УИГО та Держплан.

Ш. Для забезпечення видавництв поліграфічною базою, за
кріпити за ними такі друкарні:

1) Видавництво «Радянська школа» — друкарня ім. Петров- 
ського в Харкові. У зв’язку з цим б-ту друкарню в Києві пере
дати Партвидавові ЦК КП(б)У;

2) видавництво художньої літератури «ЛІМ»—друкарня ім. 
Фрунзе в Харкові;

3) Видавництво дитячої літератури—4-а друкарня в Одесі.
Видавництво юнацької літератури обслуговується на дого

вірних началах друкарнею дитвидаву в Одесі;
4) Видавництво «Український Робітник»—2-а друкарня в 

Харкові;



5) Медичному видавництву друкувати свою продукцію в дру
карні ВУАН у Києві;

6) Видавництву «Мистецтво» друкувати свою продукцію на 
договірних началах -у друкарні ім. Фрунзе та цинкографії в 
Харкові.

'IV. Для ліквідації ДВОУ організувати ліквідаційну комісію 
за головуванням тов. Качаргіна (НКФ), у складі т.т. Бадан- 
ського (НКО), X армад ар’яна (НКЗдоров’я), Ліфшиця (ВУРПС), 
Волхова, Агуфа та Доброго.

Комісії закінчити реорганізацію системи ДВОУ протягом 
одного місяця й не пізніш 20 квітня п. р. доповісти РНК УС№ 
про виконання цієї постанови.

V. Ліквідувати Укркнигоцентр, утворивши при РНК УСРР 
книготорговельну організацію—-«Укркнитоторгівля», якій пере
дати, як основний капітал, усі книгарні Укркнигоцентру.

VI. Запропонувати директорові Укркнигоцентру тов. Мона
стирському протягом 16 днів подати до «РНК УСРР проект по
ложення про «Укркниготоргівлю».

Харків, 21 березня 1934 р.
Заст. Голови РНК УСРР П. Любченко.

Керівними# справ РНК УСРР Л. Ахматов.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» 23 березня 1934 р. № 63.

ПОСТАНОВИ НКЮ УСРР
96. Про відомості, які обов’язково треба зазначати в судових 
вироках і виконавчих документах, видаваних проти торговель

них організацій.
За постановою РНК СРСР від 16 серпня 1933 р. «Про поря

док кредитування торговельних організацій щодо товарооборо
ту» (36. зак. СРСР 1933 р. № 55, ст. 326) заборонено витрачати 
кошти та інше майно торговельних організацій, відпущені їм для 
розвитку та зміцнення торговельного обороту, на будьякі інші 
потреби неторговельного характеру, наприклад: приміські сіль
ські господарства, молошні ферми, кролівники, оемонтні май
стерні та різні інші виробничі підприємства допоміжного харак
теру.

З огляду на це, закон зобов’язує торговельні організації 
відокремити кошти, призначені для торговельного обороту, від 
коштів, призначених для фінансування різних допоміжних під
приємств неторговельного характеру, для чого ці підприєм
ства повинні бути виділена в госпрозрахункові одиниці з само
стійним балансом.

Проте, на практиці, під час справлення з торговельних орга
нізацій за судовими виконавчими документами, часто-густо не 
можна додержати зазначених правил щодо відокремлення тор- 
гпл)0пк«тгг іттпттн віл нетопговельних чеоез те, ЩО 3 виконав



чих документів не видно, з чого саме виник борг: з торговель
ної діяльності боржника чи з діяльності його допоміжних нетор
говельних підприємств.

Тому НКЮ УСРР п о с т а н о в л я є :
I.

1. Запропонувати всім судовим органам, ухвалюючи поста
нови про справляння з торговельних організацій, обов’язково 
вияснити походження борту.

Для цього, насамперед, треба з’ясувати, чи виник борг з 
діяльності торговельних підприємств боржника, чи з діяльності 
належних йому допоміжних неторговельних підприємств, а піс
ля цього треба вияснити, чи походить борг боржника з самої" 
торговельної або виробничої діяльності, чи з капітального бу
дівництва, проваджуваного торговельним або допоміжним (не
торговельним) підприємством боржника.

Усе це потрібно для того, щоб банк, виконуючи постанову* 
про справляння, знав, з «того рахунку списати гроші, а також,, 
щоб знати, до якого саме банку направити виконавчий доку
мент.

2. Установлені порядком ст. 1 цієї постанови точні відомості 
про походження боргу треба обов’язково зазначити у судових 
вироках, а також у (видаваних судами судових наказах і вико
навчих листах.

3. Крім того, у всіх без винятку судових наказах і виконав
чих листах треба обов’язково виписувати повну назву боржни
ка й прав-іжиика, у жодному разі не припускаючи скорочених, 
не всім зрозумілих, назов.

4. Якщо судові накази й виконавчі листи, видані проти тор
говельних організацій, не задовольняють вимогам, зазначеним у 
ст, ст. 1—3 цієї постанови, кредитові установи й інші виконавчі 
органи повинні зажадати від установи, що видала виконавчий 
документ, відповідних указівок, а до їх одержання припинити 
виконання.

II.
5. Цю постанову видано на розвиток доповнення постанов 

НКЮ УСРР:
а) від 7 квітня 1932 р. «Як прикладати ст. 337 ЦПК УСРР, 

звертаючи справляння на рахунок боржника в банкові* (36. зак. 
УСРР 1932 р. № 8, ст. 69);

б) від 18 липня 1933 р. «Про доповнення постанови НКК> 
УСРР «Як прикладати ст. 337 ЦПК УСРР, звертаючи справлянню 
на рахунок боржника в банкові» (36. зак. УСРР 1933 р. К® 34„, 
ст. 441).

Харків, 20 березня 1934 р.
Заст. Народного комісара юстиції 1 

Генерального прокурора Республіки їв. Слинько.



37. Про надання контролерам-ревізорам державних трудових 
ощадних кас прав органів дізнання.

Щоб підсилити боротьбу з. зловживаннями в системі ощадних 
кас і прискорити провадження заходів боротьби з розтратами 
та крадіжками в згаданій системі, Народний комісаріат юстиції 
УСРР на 'підставі п. 5 ст. 10 та ст. 12 Устави про НКЮ УСРР 
<36. зак. УСРР 1931 р. № 22, ст. 173) п о с т а н о в и в :

1. Надати когітролерам^ревізорзм при Всеукраїнському та 
обласних управліннях держтрудощадкас права органів дізнання 
з тим, щоб вони при обслідах та ревізіях ощадних кас усіх ви
дів мали -змогу одночасно провадити розслід у формі допитів 
свідків та підозрюваних. *

При надходженні цих матеріалів від контролерів-ревізорів до 
органів розсліду, останні повинні закінчити розслід не пізніше 
декадного строку.

2. У всіх випадках заведення справ про розтрати або інші 
зловживання, що завдали матеріальної шкоди держтрудощадка- 
сам, органи слідства повинні негайно накладати арешт на май
но підозрюваного або винуваченого, незалежно від подання ци
вільного позову.

Судам при розгляді таких справ присуджувати з винних і 
стягати втрати, незалежно віід подання цивільного позову, не 
припускаючи зменшення сум стягнення порядком ст. 411 ЦК 
УСРР.

3. Облсудам забезпечити позачергове стягнення за виконав
чими листами по збитках у системі ощадкас.

Харків, 21 березня 1934 р.
Ззст. Народного комісара юстиції і 

Генерального прокурора Республіки Слинько.

Витання офіціальне ПК'Ю УСРР

Відповідальний редактор Н. Кас'ян

'Здано до складу 3-1V 34 р.; підписано до друку ІИУ 34 р.; формаг паперу »/ів 
4-поштов. (62x94), вагам.сг.38 клгр;палер. 1/а арк. На папер. арк. 101.100 звак.

Техредактор М. Мазій
Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво і право**

„У повнов. головліту № 1650.______________________  Зам. 1013—23000
НКЛІІ—УСРР УПТ чц Г&з.'Жура. ф-да їй. В. Блакитного.



(Наказ Уповнаркомзв'йЗ'су грі ЯНК 
КР? з 3-УШ Зі лДр  242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРДІИИ

№ 12 4 квітня 1934 року Кг 12

З М І С Т :

Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету
І Ради народних комісарів УСРР.

98, Устава про обласні комісії організації й розпорядження 
фондом ім. В. І. Леніна допомоги безпритульним дітям і 
про фонди ім. В. І. Леніна для боротьби з дитячою без
притульністю ггші обласних виконавчих, комітетах.

99. Про зміну ст. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР «Про оренд- 
вгу плату за будинки, що ними відають міські та селищні 
ради*.

100 Про зміну частини 1-ої ст. 135' Кримінального кодексу 
УСРР.

101. Про зміну ст. ст. 385, *87 390, 393 і скасування ст. 388 
Адміністративного кодексу УСРР та про доповнення йото 
ст. 391* і.

Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету.

102. Про утворення міських районних .рад у м. Одесі.
Постанови Президії Вчу і н кського центрального вико

навчого комітету.
103 Про перехідний червоний прапор Президії ВУЦВК для 

області за кращі показники врожайності цукрових буряків 
і здачі їх *на цукроварні.

10-і. Про відзначення ХУ*рІччя червоно армійських газет УВО 
«Красная Армия* і «Червона Арімія».

105. Про розформування Вознесенсьюої та Миколаївської сіль
рад, Запорізької міськради і поширення міської 
м. Запоріжжя. ^ ;



106. Про ліквідацію Старо-Міської сільради, приєднання околи
ці Старе місто до міської смуги м. Вінниці та поширення 

міської смуги приєднанням земель сільбькопосподаосько-
го користування.

107. Про увічнення пам’яті А. М. Дудника.
108. Про нагородження званням «Герой праці* тов. Рачука Іва

на Тарасовича.
109. Про увільнення тов. Макеєнка М. Н. від обов'язків упов

новаженого НКвод СРСР при уряді УСРР.

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ-
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

98. Устава про обласні комісії організації й розпорядження фон
дом т. В. І. Леніна допомоги безпритульним дітям і про фонди 
Ім. В. І Леніна для боротьби з дитячою безпритульністю при

обласних виконавчих комітетах.
І.

1. Обласнії комісії для організації й розпорядженням фон
дом Ім. В. І. Леніна допомоги безпритульним дітям ‘існують при 
президіях обласних виконавчих комітетів.

2. Обласні комїоіі мають за мету організаціїю обласних фон
дів їм. В. І. Леніна, призначених на подання допомоги безпри
тульним дітям, і розпоряджатися коштами, що надходять до 
нього фонду.

3. Обласні комісії мають право юридичної особи й мають пе
чатку з державним гербом УСРР та назвою ком-ісій.

4. Голову й членів обласних комісій настановляються персо
нально за постановами президій обласних виконавчих комітетів.

‘Відповідального секретаря настановлюетьоя за постановою 
комісії.

5 Для здійснення своїх завдань обласна комісія -має право:
а) провадити в межах своєї області,'з особливого кожний раз 

дозволу належних органів як одноразов-і, так і періодичні доб
ровільні збори.

Добровільні збори провадяться через місцеві комісії фонду 
ім. В. І. Леніна при президіях міськрад і районних виконавчих 
комітетів;

б) безпосередньо зноситися з центральною комісією фонду 
їм. В. 1. Леніма при ВУЦВК, міськрадами, районними биконзвчи- 
ми комітетами, відомствами й установами в усіх питаннях, що 
належать до обсягу відання коміоіГ;



в) керувати діяльністю місцевих комісій для організації й 
розпорядження фондом ім. В. 1. Леніна при президіях міськрад 
і районних виконавчих комітетів, для чого областй комісії ма
ють право за директивами центральної комісії видавати відпо
відні ‘інструкції та обіжники в справах організації й розпоря
дження місцевими фондами;

г) ставити у згоді з центральною комкіісю фонду ім. В.,І. 
Леніна перед обласним виконавчим -комітетом питання про ут
ворення нових районних та міських комісій фонду ім. В. І. Ле
ніна при президіях районних виконавчих комітетів і міських 
рад, де їх не утворено;

д) вимагати від місцевих комісій подачі звітів про їх діяль
ність, кошториси, фінплани, виконавчі кошториси тощо;

е) -вимагати ©ід обласних і місцевих громадських Організа
цій, що ведуть справу допомоги дітям, звіти про витрачання 
сум, одержаних ними на боротьбу з безпритульністю та інші за
ходи допомоги дітям.

6. Місцеві комісії 'при президіях міськрад та районних вико
навчих комітетів повинні щорічно перераховувати до обласних 
комісій 25% від усіх сум, крім сум бюджетного фінансування, 
що надійшли до місцевих фонді®, а обласні комісії перерахо
вують центральний комісії при Президії Всеукраїнського цент
рального виконавчого комітету 5% від усіх сум, крім сум бю
джетного фінансування, що надійшли до обласних фондів ім. 
В. ї. Леніна.

Ці перерахування проводяться щорічно місцевими комісіями 
не пізніш, як до 1 березня, а обласними комісіями не пізніш, як 
до 1 квітня.

7. Обласні комісії та комісія АМСРР повинні щороку:
а) в установлені строки подавати до центральної комісії при 

Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
річний звіт про свою Діяльність та звіт про діяльність місцевих 
комісій;

б) подавати на затвердження президій обласних виконавчих 
комітетів та Центрального виконавчого комітету АМСРР звіти 
про овою роботу, а також плани робіт, кошториси, фінплани, 
виконавчі кошториси й такі ж збірні дані місцевих комісій.

8. Для здійснення покладених на обласні комісії завдань ви
користовуються такі кошти:

а) проценти з сум непорушного фонду;
б) встановлені відрахований з сум, що надходять до місце

вих фондів 8м. В. І. Леніна;
в) матеріальні й грошові пожертви та різні добровільні вне

ски тощо.



н.
9. Розміри непорушних обласних фондів їм. В. І. Леніна для 

боротьби з дитячою безітритул{лгістю при обласних виконавчих 
комітетах визначити в таких сумах/

Харківська область......................................  1.200 тис. крб.
Київська область ............................................  900 * »
Одеська область.............................................  600 » >
Дніпропетровська область................................  600 * »
Вінницька область..........................................  500 > >
Донецька область............................................  600 » »
Чернігівська область .......................................  300 » »

Разом . . . 4.700 тис. крб.
Ро©?лір існуючого фонду ім. В. 1. Леніна комісій при Цент

ральному виконавчому комітеті АМСРР, що йото встановлено 
за постановою усеукраїнського центрального виконавчого комі
тету й Ради народних комісарів УСРР від 15 вересня 1931 р. 
(36. зак. УСРР 1931 р. № 28, ст. 221) *в сумі 100.000 крб. збіль
шити на протязі другої п’ятирічки до 300 тис. крб.

А всього обласних фондів та АМСРР 5.000.000.
У їв а та. Фонди при міськрадах в обласних містах з об

ласними фондами ім. В. І. Ленііна не об’ендуютьот й е само
стійні.
10. Фонди комісій при президіях обласних виконавчих комі

тетів і ЦВК АМСРР складаються на 509/о з коштів бюджету об
ластей і АМСРР і на 50°/о з відраховань -місцевих фондів за 
ст. 7 цбєї постанови з процентів з непорушних фондів окремих 
зборів.

У в а г а .  Внесення бюджетами обласними й АМСРР 50°/в 
установлених розмірів фондів на протязі другої п'ятирічки 
провадяться щоріічно рівними частинами, починаючи з 1934 
року.
11. Обласні фонди ім. В. І. Леніна й фонди комісії АМСРР 

повинні бути доведені до розмірів, що їх установлено ст. 11 
цієї постанови, на протязі другої п’ятирічки, тобто до 1 січня 
1938 р.

12. Обласні фонди й фонди АМСРР у визначених за ст. 11 
розмірах є непорушні й витрачаються тільки проценти з цих сум.

13. Суми обласних і АМСРР фондів ім. В. І. Леніна перехо
вуються в обласних і АМСРР конторах Держбанку й суми ци> 
фондів забезпечуються вкладанням у державні процентні та г; 
рантовані урядом цінні папери.



14. Суми фондів, що їх можна витрачати, призначаються на 
боротьбу з дитячою безпритульністю, їх витрачають комісії для 
організації й розпорядження фондом ім. В. І. Леніна при прези
діях обласних виконавчих комітетів через обласні й місцеві т-©а 
«Друзів Дітей» за планом і кошторисами, поданими ними й за
твердженими обласними виконавчими комітетами, а також че
рез органи совіти й .охорони здоров'я та інші організації, що 
провадять боротьбу з дитячою безпритульністю.

ш.
Цю постанову видано на скасування ст. 7 постанови ВУЦВК 

і РНК УСРР від 15 березня 1930 р. «Устава про Комісію органі
зації й розпорядження фондом ім. В. І. Леніна, допомоги без
притульним дітям при Президії Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету» (36. зак. УСРР 1930 р. № 8, ст. 90), на 
скасування ст. 2 і на ‘додаток до ст. ст. З та 9 постанови ВУЦВК 
і РНК УСРР від 15 вересня 1931 р. «Про фонди Ім. В. І. Леніна 
дія боротьби з дитячою безпритульністю» (36. зак. УСРР 
1931 р. № 28, ст. 221).

Харків, 21 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко. 
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

99. Про зміну ст. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР «Про орендну 
плату за будинки, що ними відають міські та селищні ради».
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на

родних комісарів УСРР - п о с т а н о в и л и :
Ст. З постанови ВУЦВК і РІІК УСРР від 15 січня 1931 р. 

«Про орендну плату за будинки, що ними відають міські та се
лищні ради» (36. зак. УСРР 1931 р., № 1, ст. 1) викласти в та
кій редакції:

«3. За будинки, що їх орендують житлово-орендні коопера
тиви, орендну тату встановлюється в залежності від фінансо
во-господарського стану о :ремих будинкових господарств, але 
найбільше 3 коп. за 1 кв. метр житлової площі на місяць.

Житло-орендні кооперативи з робітничим складом насе
лення, що мають недостатню прибутковість, місцеві ради мо
жуть зовсім увільняти від орендної плати.



Кінцеві розміри орендної плати для окремих категорій міст 
установлює Народний комісаріат комунального господарства 
УСРР, порозумівшися з Народним комісаріатом фінансів УСРР 
та Укржитлоопїлкою».

Харків, 21 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Заст. Голови РИК УСРР В. Порайко. 
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

100. Про зміну частини 1-ої ст. 1355 Кримінального кодексу УСРР.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на

родних комісарів УСРР п о с т - а н  о ; в  и  л  и : .
I.

1. Част. 1 ст. *Ї35* Кримінального кодексу УСРР (36. зак, 
УСРР 1930 р. № 5, ст. 52) ухвалити в такій редакції:

«Част. 1 ст. 135®. За -випуск недоброякісно! або некомплект
ної продукції керівниками трестів, директорами підприємств та 
особами адміністративно -технічного персоналу, —

позбавлення волі на строк не менший, як п'ять років».
II.

2. Цю постанову видано -відповідно до постанови ЦВК і РНК 
СРСР від 8 грудня 1933 р. «Про відповідальність за випуск не
доброякісної продукції» (36. зак. СРСР 1933 р. № 73, ст. 442).

Харків, 17 січня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

101. Про зміну ст. ст. 385, 387, 390, 393 і скасування ст. 388 
Адміністративного кодексу УСРР та про доповнення Його

ст. 391і.
Щоб погодити законодавство УСРР щодо порядку -влашту

вання лотерей з законодавством СРСР, Всеукраїнський цент
ральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів УСРР 
п о с т а н о в л я ю т ь :



І.
1. Викласти ст. 395 Адміністративного кодексу {36. зак. УСРР 

1930 р. № 16, ст. 159) у такій редакції:
«385. Влаштування усілякого роду лотерей припускається не 

інакше, як з дозволу Ради народних комісарів СРСР кожного 
окремого разу».

2. Ст. 387 Адм. код. (36. зак. УСРР 1930 р. № 16, ст. 159) 
викласти в такій редакції:

«387. Заяви прю видачу дозволів на влаштування лотерея 
низові організації подають до місцевих фінансових! органів, які 
спрямовують їх із своїм висновком до Народного комісаріату 
фінансів УСРР для розв'язання згідно з ст. 385 цього кодексу.

Центральні організації подають зазначені заяви безпосеред
ньо до Народного комісаріату фінансів УСРР.

У згаданих заявах треба зазначати мету, а так само правилу 
та порядок, як провадити лотереї».

3. Ст. 388 Адміністративного кодексу—скасувати.
4. В ст. 390 Адм. код. слова: «Особи, відповідальні за прова

дження лотерей, повинні бути зареєстровані в Головній міліції 
УСРР чи АМСРР або в районній чи міській міліції», замінити 
на такі:

«Особи, відповідальні за провадження лотереї, повинні бути 
зареєстровані в Головній управі р.-с. міліції УСРР чи АМСРР, 
чи обласній або округовій ■міліції».

5. Додати до Адм. код. ст. 391і в таки редації:
«391і. Лотерейні квитки треба поширювати виключно через 

низові осередки організацій, що улаштовують лотереї на заса
дах най суворішої добровольності шляхом розгортання масової 
роботи.

Категорично забороняється поширювати ці квитки на осно
ві договорів з господарсько-торговельними організаціями через 
залізничні й театральні каси, домоуправи, справляючи квартир
ну плату, через мережу спеціальних контрагентів тощо з випла
тою процентної винагороди.

На органи фінансів покладається перевіряти, як використо
вуються кошти, зібрані через лотереї».

6. Ст. 393 Адм. код. викласти в такій редакції:
<393. Коли буде виявлено зловживання, зламання правил 

цього розділу і затверджених правил про порядок провадження 
лотерей, органи міліції та фінансові органи, а також селищні й 
сільські ради мають право припинити тимчасово продаж квит
ків, або провадження лотереї, склавши про це протокол і на
правити його за належністю до НКФ АМСРР або обласних та



округойих фінансових відділів, а в разі наявності злочину,—до 
органів Прокуратури».

ІІ.
Цю постанову видається відповідно до постанови ЦВК і 

РНК СРСР від 23 липня 1933 року «Про порядок видання доз
волів на влаштування лотерей» (36. зак. СРСР 1933 р. Л'Ь 49, 
ст. 290).

Харків, 21 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

102. Про утворення міських районних рад у м. Одесі.
Щоб більше залучити широкі маси трудящих до практично

го здійснення завдань соціалістичного будівництва, сприяючи 
максимальному розвиткові їх творчої ініціативи та самодіяльно
сті, наблизити роботу рад до виборців та поліпшити обслуго? 
вування культурно-побутових потреб трудящих м. Одеси—Все
український центральний виконавчий комітет п о с т а н о в и в :

1. Затвердити постанову Одеського обласного виконавчого 
комітету від 17 березня 1934 р. «Про утворення в м. Одесі Ле
нінської, Ільїчівської та Сталінської міських районних раді.

2. Доручити Одеській міській раді в червні п. р. провести ви
бори депутатів до цих районних рад, утворивши для цього пе
редбачені у виборчому законодавстві районні виборчі комісії.

3. Запропонувати Одеській міській раді штати для новоутво
рених районних рад установити за рахунок скорочення на від
повідну кількість -посад штатів самої міської ради та відповідно 
до тих штатів, що їх було визначено для зазначених районних 
рад Одеським облвиконкомом.

Харків, 27 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

ІОЗ. Про перехідний червоний прапор Президії ВУЦВК для об
ласті за кращі показники врожайності цукрових буряків І здачі

їх на цукроварні.
Перед колгоспами, радгоспами й одноосібними господар

ствами України 1934 р. стоїть бойове завдання—збільшити вро



жайність цукрових буряків у середньому не менш, як 120 цнтн. 
з га і тим самим забезпечити збільшення постачання широким 
трудящим масам цукру, дальше піднесення прибутковості сіль
ського господарства і збільшення вартості трудодня колгосп
ників.

Від виконання цього завдання залежатиме обсяг виробни
цтва цукрової промисловості цілого Радянського Союзу.

Щоб стимулювати здійснення цього завдання, Президія Все
українського центрального виконавчого комітету п о с т а н о в 
л я є :

Встановити перехідний червоний прапор Президії ВУЦВК і 
премію в 50 тис. крб. для області, -яка на основі вчасного і -ви
сокоякісного проведення сізби цукрових буряків, обробітку їх 
побївіа та безутратного збирання врожаю доб'ється високої 
врожайності і здасть державі найбільшу кількість буряків з гек
тара посіїву відповідно до визначених у постанові РНК УСРР та 
ЦК КП(б)У вад 21 березня 1934 року норм здачі.

Прапор вручається обласному виконавчому комітетові цієї 
області.

•Встановлена в 50 тис. серб, премія розподіляється за поста
новою обласного виконавчого комітету між колгоспами, кол
госпниками, колгоспницями, які дадуть найкращі показники 
роботи над підвищенням урожайності цукрових буряків та здачі 
їх на цукроварні.

Харків, 23 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівськнй.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» 24 березня 1934 р. М 69.

104. Про відзначення ХУ-річчя червоноармійських газет УВО 
«Красная Армия» і «Червона Армія».

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого коміте
ту, відзначаючи великі заслуги окрукни с червоноармійських га- 
■>лт УВО «Красная Армия» і «Червона Армія-» з організації бій- 
і із РСЧА на боротьбу з ворогами пролетарської диктатури ча
сів гроліодянсьмої війни і величезну їх боротьбу часіз мирного 
соціалістичного будівництва над соцігнетичним вихованням 
бійців та начальницького екчаду, над зміцненням та піднесен
ням бойової моці й політичної загартозаноета частин УВО, 
Зхвалює:

1. Па відзначення ХУ-річчя нагородити с дружні черзоноар-



мійські газети УВО—«Красная Армия» і «Червона Армія» почес
ною грамотою ВУЦВК.

2. Нагородити почесними грамотами ВУЦВК таких активнь 
працівників червоноармійськюї преси:

1) т. Щербину І. Р.—редактора окружних газет, щонайстар
шого працівника більшовицької преси;

2) т. Луніна Й. Ф.—-заступника редактора окружних газет, 
щонайстарішопо в окрузі в&йськора;

3) т. Пшеничного П. Н.—заступника редактора окружних га
зет, одного з найстаріших військорів червоноармійської преси, 
кращого ударника редакційного колективу;

4) т. Журавльова М. А.—еомпол-Іта Одеської піхотної шко
ли, одного -з найстаріших працівників преси, що, бувши заст. 
начподиву 51, добився зразкової постави полкових газет ди
візії;

5) т. Бродського Ю. С.—редактора газети «Артилерист-Пе- 
рекотхець»—кращої щоденної багатотиражки округи;

6) т. Борецькрго О. С.—редактора газети «За техніку», кра
щої з газет мюто-'мехчастини округи.

3, Виділити в розпорядження Політичної Управи УВО 5 ти
сяч карбованців іна преміювання кращих ударників-нрацівників 
газет «Красная Армия» і «Червона Армій».

Харків, 23 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК* 24 березня 1934 р. № 69.

105. Про розформування Вознесенської та Миколаївської сіль
рад Запорізької міськради і поширення міської смуги м. Запо

ріжжя.
Вважаючи на те, що переважну кількість населення Возне- 

сенськюї та Миколаївської сільрад, а також селищ Великі Луки 
та Кічкас № 2, Кічкаської сільради, складають робітники та 
службовці підприємств м. Запоріжжя й Дніпрокомбінату, які з 
сільським господарством, як засобом існування, не зв’язані $ 
мають безперечне економічне тяжіння до міста,—щоб забезпе
чити' належне культурно ^соціальне обслуговування робітництва 
цих залюднених пунктів та впорядкування *їх, Президія Всеук
раїнського центрального виконаного 
л я е:

1. Вознесенеьтсу та Миколаївську сільради розформувати, 
приєднавши їх територію до міської смуги м. Запоріжжя.



2. Селища Великі Луки та Ючкас № 2 вилучити їз складу 
',ічкаської сільради І приєднати до міської смуги м. Запоріжжя.

3. Обслуговування населення ліквідованої Вознесенської 
сільради та селищ Великі Луки і Кічкас № 2 покласти на Дні- 
пробудівеьку райраду, а ліквідованої Миколаївської сільради— 
на Запорізьку міськраду.

4. Землі вищезазначених залюднених пунктів використати 
під робітничі самодіяльні городи відповідно до постанови РНК 
СРСР від 25 грудня 1933 р.

Харків, 22 лютого 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

105. Про ліквідацію Старо-Міської сільради, приєднання околиці 
Старе Місто до міської смуги м. Вінниці та поширення місько? 
смуги приєднанням земель сільськогосподарського користу

вання.
Вважаючи на те, що переважну кількість лкиності Старо- 

Міської сільради складають робітники та службовці Вінницьких 
підприємств І установ, які не м а ю т ь  зв'язку з землею, як засо
бом існуванню а такіож беручи на увагу, що за проектом пере
планування та соціалістичної реконструкції міста територію 
околиці Старе Місто й з е м і і ,  які з раз є в сільськогосподар
ському користуванні різних орг нізац'ій, передбачено викори
стати, як житловий р і й о н  м:ета, Президія Всеукраїнського цент- 
ралиюго виконавчого комітету п о с т а н о в л я є :

Старо-Місі-ку сільраду лік8:Дувати, територію сільради в 
кількості 1.009,8 га, а також з е м і і  сільськогосподарського ко
ристування, що розташовані за залізницею в кількості 411,1 га» 
приєднати до міської смути м. Вінниці.

Харків, 22 лютого 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський, 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

107. Гро увічнення пам’яті А. ЛІ. Дудника.
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого коміте

ту п о с т а н о в и л а :
1. Привласнити ім’я А. М. Дудника Плановому інститутові 

Держплану УСРР.



2. Ім’я А. М. Дудаика замести «а почесну дошку померлих 
членів ВУЦВК.

Харків, 15 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 
Оголошено в сВісгі ВУЦВК» з 16 березня 1934 р. № 62.

108. Про нагородження званням «Герой праці» тов. Рачука
Івана Тарасовича.

Президія Всеукраїнською центрального виконавчого коміте
ту п о с т а н о в и л а :

Беручи до уваги «великий «виробничий стаж тов. Рачука (36 
років) та його ре®олюціійніі заслуги «в часи громадянської війни 
(■працював машиністом панцеропоїзду і провів, при відступі 
Червоної армії, головний поїзд з червоноармайцями через па
лаючий міст на перегоні Скібневе-Гречані, а за ним ще два вій
ськових ешалони),—нагородити то©. Рачука, Івана Тарасовича 
званням «Герой праці».

Харків, 26 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

109. Про увільнення тов. Макеєнка М. Н. від обов’язків уповно
важеного НКвод СРСР при уряді УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального 'виконавчого коміте
ту п о с т а н о в и л а -

У зв’язку в переходом на іншу роботу увільнити тов. Макеєн
ка М. Н. від обов’язків уповноваженого Народного комісаріату 
водного транспорту Союзу РСР при уряді УСРР.

Харків, 23 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» 24 березня 1934 р. Лге 69.

Видання офіціальне НКЮ УСРР. 
Відповідальний редактор Н. Кас‘яя.

Здано до вироби. 8-1У, підписано до друку 11-1У, формат паперу 1/,а 4-поштов* 
(62x94), вага м. ст. 38 клгр., в/8 папер. ара. В напер, арк. 101.100 знак.

Техредактор М. Мазін
Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво І поаво* 

Уповноважеи. Головліту 1834 Зак. 1069—23000

ііКЛЦ—УОРР чг УНТ іг Г&а.-журн, ф-ла ім. В. Блакитного.



Уловнвркомза'язіу пр* РНК 
УСРР З 9-Ш 33 р. Ні 242)
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ЗБІР

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ ІЗ 7 квітня 8934 року № ІЗ

З М І С Т :
Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 

і Ради народних комісарів УСРР.
ПО. Про періодичні «адвишки для (працівників комунальної по

жежної охорони (Держпожеждогляду) УСРР.
111. Про зміну ст. ст. 2 і 3 постанови ЗУЦВК і РНК УСРР «Про 

ліквідацію мисливської (кооперації та реорганізацію мислив
ського господарства.

Постанова Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету.

112. Про наслідки проведення на Украйні всесоюзного шнкурсу 
на кращу по роботі сільраду і про преміювання передових 
сільрад УСРР, що брали участь у конкурсі.

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

110. Про періодичні налвишки для працівників комунальної по
жежної охорони (Держпожеждогляду) УСРР.

Ікеукраїнськиїї центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР постановили:

1. Встановити для ггращвникнз пожежної охорони органів ко
мунального господарства (Держпожеждогляд) три періодичні 
надвшіпси розміром 15 процентів до основного окладу зарплати 
ва кожні два роки безперервної їхньої роботи.

2. Виплату першої періодичної надлишки -проводити з 1-ю 
січня 1934 р. тим із зазначених у п. 1 працівникам, що безпе 
рервно пропрацювали не менш 2 років у пожежній охороні ор* 
гаша комунального господарства (Держпожеждогляд).



3. Запропонувати ЦВК АМСРР та обласним виконавчим комі
тетам передбачити потрібні витрати на виплате періодичних над
вишок працівникам пожежохорони органів комунального госпо
дарства в бюджеті комтосподарства на 1934 р.

4. Доручити Народному комісаріатові комунального госпо
дарства УСРР у погодженні з Нарком фіном УСРР та ВУРЛС, 
розробити Інструкцію про пристосування цієї постанови.

Харків, 20 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко. 
Секретар ВУЦВК 10. Войцехївський.

111, Про зміну ст. ст. 2 і 3 постанови ВУЦВК 1 РНК УСРР «Про 
ліквідацію мисливської кооперації та реорганізацію мисливсько

го господарства».
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет І Рада на

родних комісарів УСРР постановили:
Зробити в затвердженій 7 березня 1934 р. постанові ВУЦВК 

і іРНК УСРР «Про ліквідацію мисливської кооперації та реоргані
зацію мисливського господарства» (36. зак. УСРР 1934 р. Кг 9, 
ст. 78) таку зміїну:
_  Ст. ст.- 2 і 3 зазначеної постанови викласти в такій редакції:

<2. Керування та регулювання мисливським господарством і 
мисливським промислом в УСРР покласти на уповноваженого 
НКзовнішторгу при уряді УСРР, а спортивно-мисливським госпо
дарством—іна Всеукраїнську раду фізичної культури».

«3. Дозволи на право полювати на диких звірів та птахів на 
території УСРР дають: а) органи НКзовнішторгу на Україні— 
лгислиюцям сільських місцевостей (колгоспникам та одноосібни
кам); 6) органи Всеукраїнської ради фізичної культури—міським 
мисливця м - ш атор а м *.

Харків, 25 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Заст. Голови РНК УСРР П. Любченко.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехївський.



ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

112. Про наслідки проведення на Україні всесоюзного конкурсу 
на кращу по роботі сільраду І про преміювання передових сіль

рад УСРР, що брали участь у конкурсі.
1. Відзначити, що проведення всесоюзного 'конкурсу на кра

щу по роботі сільраду, який охопив на Україні 4988 сільрад, або 
45%, сприяло:

а) покращенню керування сільрадами від обласних та район
них виконавчих комітетів І міськрад;

б) значному зміцнеіншо сільрад, як органів диктатури проле
таріату, очищенню їх від махновських, петлюрівських, нацюна-

тиччич та інших контрреволюційних елементів;
в) підсиленню орган заційно масової роботи сільрад, значно 

му пожвавленню діяльності їхніх масових органів—секцій та де- 
п>іатських груп—-і знаному зростанню нового радянського як
ій ву, зокрема жіночого;

г) н ближонню сільрад до виробництва, до колгоспів, до мас,
д) підтягненню в ряді ра онів УСРР 'Відсталих сільрад—на

0 о ові досвіду, нових форм та методів роботи передових сіль- 
\у і—«а рівень цих передових.

2. У наслідок цього передові сільради УСРР, широко впро- 
влтжуючи в маси котроспннк.в та робітників села соціалістичне 
зм гання на краще виконання найважливіших господарсько-полі- 
тнч их завдань партії та >ряду 1933 р., здійснюючи вказівки 
воледя п ц тії та всіх трудящих т. Сталіна про роботу на селі, до
бутися:

а) значних зрушень у соцізтістичній перебудові села і ггідне 
сь ші на виїции рівень своєї роп в розвитку сільського гоепо 
* хтвл Укр н, гт;дз і щенш >ро к-чжості, орггнізаційно-'гоепо- 
д ському зміцненні колгоспів та залученні значної кількості 
т,п ічі іич одноосібників чо к о и о с п в ;

б) здійснення зобов’язань колгоспами та трудящими одяо- 
с ними господарствами перед державою, передусім достроко

во о виконання хтіоопостанок державі;
в) підвищення матеріального добробуту колгоспних мас на 

Оч- міі реалізації лозхнгу тоз. Ставна поо перетворення всіх код- 
го пв на більшовицькі, всіх котгоспників на заможних та 
з,;, .л'ішя на селі лозунгів партії про культурну революцію.

" Поряд цього відзначити, як основі, Vиби в організації кон- 
к * г * \ ,  шо їх б\ло припушено В ряді МІСЦЬ;

<) мтяве і неповне пере іесення кращого досвіду сільрад ян
1 і роцесі проведення конкурсу, так і тепер і недостатнє висвіт



лення цього досвіду «в обласній (крім Чернігова й Харкова) і ра
йонній пресі;

б) в ряді місць розглядали конкурс, як самоціль, а не як за
сіб активізації сільрад у соціалістичному будівництві, вихолощу
ючи зміст конкурсу;

в) в ряді районів не було забезпечено включення до конкур
су достатньої кількості сільрад;

Т) недостатньо було організовано керування та організацію 
конкурсу .в національних радах:

д) недостатня участь у конкурсі земельних органів, хоч кон
курс за центральне своє завдання мав пожвавлення роботи сіль
рад на ділянці соціалістичного •сільського господарства;

е) тенденцій висунути на «преміювання ближчі до районних 
центрів сільради і недостатній іпоказ роботи тих сільрад, на чолі 
яких працюють жінки.

4. Виходячи з показників, «що характеризують роботу пере
дових кращих сільрад УС-РР, голів сільрад і окремих секцій, що 
взяли участь у всесоюзному конкурсі, Президія ВУЦВК ухвалює:

а) подати на премікшазння ЦВК Союзу такі ©ещущіі «сільради 
України:

Харківська область:
1. 'Кривушансьха сільрада, (Кременчуцького району.
2. Караїчанська сільрада, «Вовченського району.
3. ПарасковІївська сільрада, Полтавського району.
4. Ольга енська сільрада, Харківського району.
5. Норцівська сільрада, Балакліївського району.
6. Катеринивська сільрада, Лсшвеьісого району.

Дніпропетровська область.
1. Вовнизька сільрада, Солоншськото району.
2. Стзліндорфська сільрада, Сталіедофського району.
3. Володиімирська сільрада, Томасівського району.
4. Софійська сільрада, іН.^Мшюлаївськоіго району.
5. Кам'їянська сільрада, Н.-Миколаївськоро району.

Київська область.
1. ОтаросІльсьюа «сільрада, ім. Г. І. Петровського.
2. Пикївецька сільрада, Уманського району.
3. Оитницька сільрада, Короунського району.
4. Хотіївська сільрада, Київського району.

Одеська область.
1. Фр-ідентальська сільрада, Опзртаківськоіго району.
2. Гр. -Гадючанська «сільрада, Вознесенеького району.
3. Нагартовська сільрада, Онігурівськюло району.
4. Пурпурівська сільрада, И.-Миргородсіжаго району.



Вінницька область.

1. Кізянська сільрада, Ординського району.
2. Серебріїївська сільрада, Могилівського району.
3. Хут.-Мізяківська сільрада, Вшиицьмоіго району.

Чернігівська область.
1. Жовтнева сільрада, Мало-Діївицьшго району.
2. Свинська сільрада, Чернігівського району.
3. Дажвсіжа сільрада, Козелецького району.

Донецька область.
1. Ілірійська сільрада, Ворошиловського району.

АМСРР.
1 В.-Молокиська сільрада, Рибницького- району
2. Лунчансьха сільрада, Бірзульського району.
3. Харитояівська сільрада, Балтського району.
б) преміювати першою; премією ВУЦВК такі передові сільра

ди (гю 3.000 крб.) та їх голів (по 400 осрб.):
1. Аральську сільраду, ЛозІвського району, Харківської обла

сті, та готову сільради то®. (Варшавського.
2 Васгагську сільраду, Н.-Празького району, Дніпропетров

ської області, та 'голову сільради то®. Русакова.
3. Глушківську сільраду, Білоцерківського району, Київсько* 

оо часті, та -голову сільради тов. Ковтунеша.
4 Інтернаціональну сільраду, Гросутівського району, Одеської 

області, та голову сільради тов. Москаленко.
5. Яшшську сільраду, Вінницького району, Вінницької обла

сті, та голову сільради тов. Федотченка.
0. Харківську сільраду, Чернігівського району, Чернігівської 

обійсті, та іолову сільради то-в. Ригеля.
7. Олександро-Шультинську сільраду, Кчхтянтпнізського ра

йону, Донецької області, та готову сільради то®. Капитояенко.
8. Грушківську сільраду, 'КалГянецького району, АМСРР, та 

голову сільради то®. Казах.
в) преміювати іншими преміями ВУЦВК такі сільради, голів 

сільрад та секції:
Дніпропетровська область.

1. Лошкарівську сільраду, Сталїндофсьхого району,-—побудо
вою нової шкоти з фонду Нархомосу; голову сільради то®. Маш- 
кар>—300 крб. з фонду ВУЦВК.



,Сп2ппСта;1Іад^фсь^ сільраду, Сталіндорфського району,— 
іо.иДО крб. з фонду Вукопромради на технічне обладнання артілі 
системи ікустпромхооперації.

3. Широкоярську «сільраду, Молочанськопо району,-мзовніш* 
кім Телефонним зв'язком з фонду упознаркомзв язку; голову цієї 
сільради тов. Бойко—400 крб. з фонду ВУЦВК.

4. Тараоівську сільраду, Меж-і'В-ськото району,—зовнішнім те
лефонним ■зв'язком з фонду уповнаркомзв'яізку; член-ів фіїнсек- 
ції—300 їкрб. з фонду Наркомфіну.

5. Лубянську сільраду, Синельних'ізського району,—комплек
том політехнічного обладнання з фонду Наркомосу; голову сіль
ради то®. Гібелева—300 крб. з фонду ВУЦВК.*

6. Зоряжьку сільраду, Нижньо -С іро го з ького району,—зовніш
нім телефонним зв’язком з фонду упоннаркомзів’язку; голову 
сільради тов. Степаненкоазу—200 крб. з фонду ВУЦВК.

7. Лозоватську сільраду, Криворізької міськради,—комплек
том шляхових машин на суму 4.750 *крб. з фонду Головш.тях- 
трансу; голову «сільради тов. Власенко—300 крб. з фонду ВУЦВК.

8. Рейхенфельдську сільраду, Молочанського району, — ком
плектом шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Голов
уй чяхтрансу.

9. Орловську сільраду, Молочанського району,—комплектом 
шляхових імашин на суму 2.350 крб. з фонду Годозшляхтрансу.

10. Данило-Ьваніївську сільраду, Мелітопольського району, — 
комплектом шляховим машин ага «суму 2.350 крб. з фонду Голов
ні ллхтрансу.

11. іНово-ГеоргІІвську сільраду, Верхньо-Дніпровського райо- 
ну,—комплектом шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду 
Го ловшляхтрансу.

12. Любиміївську сільраду, Дніпропетровської міськради, — 
комплектом шляхових імашин на суму 2.350 крб. з фонду Голов- 
шляхтраагсу.'

13. Лозівську сільраду/ Межіївського району, —комплектом 
шляхових імашин на суму 2.350 крб. з фонду Головішгяхтрансу.

14. Борисівську сільраду, Нижньо-Сірогозького району, — 
комплектом шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Голов- 
шляхтрансу; голову сільради тов. Коваля—200 крб. з фонду 
ВУЦВК.

15. Запорізьку сільраду, В.-Леиетисіжого району,—комплек
том шляхових машин ага суму 2.350 крб. з фонду Головішшх- 
траотсу; голову сільради—200 крб. з фонду ВУЦВК.

16. Червоно-їванівську сільраду, П’ятихатського району,—осі- 
«обстановкою з фоігду іНаркомосвчти.



17. Старпевсь'ку сільраду, -Мово-М ико л аївського району,—кіно
установкою з фонду (Наркомфіну; культурно-соціальну секцію— 
300 крб. з фонду Наркомошіти.

18. Ново-Лоселхівську сільраду, Сшіельникїнського району, — 
внутрішнім телефонним; зв’язком з фонду уповнаркомзв'язку.

19. Ново-Хортицьку сільраду, Софіївсукого району,—комплек
том політехнічного обладнання школи з фовду Наркомоовіти.

20. Летро-Корбівську сільраду, Ново-Празького району,— 
комплектом політехнічного обладнання школи з фонду -Нарком- 
освіти; культурно-соціальну секцію—100 крб. з цього ж фонду.

21. Коханівську сільраду, Молочанськаго району,—комплек
том політехнічного обладнання школи з фонду Наркомоовіти.

22. Мало-Катерингвську сільраду, Запорізького району, — 
комплектом -шляхових «машин на суму 4.750 крб. з фонду Голов- 
їпляхтрансу; голову сільради тов. Гаєра—300 крб. з фоаду 
ВУЦВК.

23. Голову Веселівської сільради, Синельниківського району, 
тов. Вебера—250 крб.; членів фінансової секції—350 крб. із фонду 
Наркомфіну.

Харківська область.
24. Макснм'іівську сільраду, Карлівськсхго району,—5.000 крб. з 

фонду ЦП «ДД> на обладнання киуючОїЧ) патронату й організа
цію продовольчої бази патронату; полову сільради тов. Личма- 
на—300 крб. з фонду ВУЦВК.

25. Березівську сільраду, Хорольського району, — зовнішнім 
телефонним зв’язком з і!>онду упов-наркомзв’язку; голову сільра
ди тов. Юристюченка—200 крб. з фонду Наркомфіну.

26. Олександрійську сільраду, Красноградського району,—зов
нішнім телефоіппім зв’язком з фонду уповнаркомзв’язку; голову 
сільради тов. Дужого—200 крб. з фонду ВУЦВК.

27. ІІ Червонозрміійську сільраду, Вовчанськото району,—вну
трішнім телефонним зв’язком з фонду уповнаркомзв’язку; «голо
ву сільради тов. Ткаченко—300 крб. »з фонду ВУЦВК.

23. Ніцахську сільраду, іВелнко-Писарівського району, — ком
плектом шляхових машин на суму 4.750 ікрб, з фонду Голов- 
шляхтрансу.

29. Ново-Миколаївську сільраду, Лозіїв-ського району,—ком
плектом шляхових машин на суму 4.750 юрб. з фонду Голов- 
шляхтрансу.

30. Охрнмівсьху сільраду, Вовчанського району,—комплектом 
шляхових машин на суму 2.350 крб. <з фонду Головшляхтрансу.

31. Оорохівську сільраду, Харківської -приміської смути,— 
комплектом шляхових машин «а суму 2.350 крб. з фогаду Голов- 
шляхтрансу.



32. Рубіж акажу сільраду, Вовчанськото району,—1.500 крб. в 
фонду Наркомкомунгоспу на оротипожежне обладнання; голову 
сільради гов. Савченко—200 а<рб. в фонду ВУЦВК.

33. Шкорулагвсьху сільраду, Решетилгосьюого району,—кгіно- 
установкою з фонду 'Наркомосвіти; .голову сільради тов- Актон- 
ця»—200 крб. з фонду ВУЦВК.

34. Сомівську сільраду, Крашоградського району,—комплек
том політехнічного обладнання школи з фонду Наркожювіти.

35. Голову Чекалівської сільради, Кременчуцької міськради,» 
тов. Яблунівського—200 крб. з фонду ВУЦВК.

36. Голову Нестелішської сільради, Лозівського району,—тов. 
Кноблох—200 крб. з фонду іВУЦВК.

Київська область.
37. іВербІвську сільраду, Плнскшськсхго району,—зовнішнім те

лефонним зв’язком з фонду уповнарко'мзв’язку.
38. Сабодаську сільраду, Жашківського району,—зовнішнім 

телефонним зв’язком з фонду улови аркомзв ’язку; культурою-со
ціальну секцію сільради—100 крб. в фонду ВУЦВК.

39. Яблунівську сільраду, Корсунського району,—зовнішнім 
телефонним зв’язком з фонду уповнаркюмзв’язку; секцію РС-І— 
100 крб. з фонду ВУЦВК.

40. Островецьку сільраду, Бабанського району,—зовнішнім те
лефонним зв’язком з фонду утюенаркомзв’язку; актив культурно- 
соцііальної секції сільради—250 исрб. з фонду Наркомздоров’я.

41. Мордвкнську сільраду, Чигиринського району,—зовнішнім 
телефонним зв’язком з фонду уповнаркомзів’язку.

42. Охматівську сільраду, Жашківського району,—внутрішнім 
телефонним зв’язком з фонду уповнаркомзв’язку.

43. Колодїївсьосу сільраду, Тальдавського району,—комплектом 
шляхових -машин на суму 4.350 верб, з фодду Головшляхтрансу.

44. Коржево - С лобі де ьку сільраду, Уманського району,—комп
лектом шляхових машин на суму 4.350 крб. з фонду Головшлях- 
трансу.

45. Оотапецьку сільраду, Канівського району,—комплектом 
шляхових імашин на суму 2.350 крб. з фонду Головішгяхтрансу.

46. Дилерську сільраду, Димерськопо району,—комплектом 
шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Головшляґхтрансу.

47. В.-Дубечанську сільраду, В.-Дубечанського району,—комп
лектом шляхових імашин на суму 2.350 крб. з фонду Головшлях- 
трансу; толову сільради тов. Коломїйця—200 крб. з фонду 
ВУЦВК.

48. Яроватську сільраду, Уманського району, — комплектом 
шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Головшляхггрансу; 
голову сільради тов. Бекешу—200 крб. з фонду ВУЦВК.



49. Псарівську ‘Сільраду, Уманського району, — комплектом 
шляхових машин на суму' 2.350 крб. *з фонду Головшляхтрансу.

50. Котгтсвиїцаиську сільраду, Овруцького району,—комплек
том шляхових машин на суму 2 350 крб. з фонду Голомш лях- 
трансу.

51. Ольшансьіку сільраду, Жашківського району,—комплектом 
шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Головшляхтрансу.

52. Н ов о - Житейс ьку сільраду, Чорнобаївсьосого району, —► 
комплектом шляхових імашин на суму 2.350 крб. з фонду Голоз- 
шляхтрансу; секцію РСІ—100 серб, з фонду ВУЦВК.

53. Демиді-вську сільраду, Дилерського району,—кіноустанов
кою з фонду Наркомошіти, сільськогосподарську секцію—1.500 
к|>б. яга (ветпункт з фонду -Наркомзему, членів фінансової секції—» 
400 крб. з фонду Наркомфшу.

54. Лихолітську сільраду, Чорнобаївського району,—кіноуста- 
новаоою з фонду Наркомосвіти; іголову сільради то®. Мирошни- 
чеякову—300 крб. з фовду ВУЦВК.

55. Снгнаї'цську сільраду, Шполянського району,—комплеотом 
політехнічного обладназнія -школи з фонду Наркомосвіти; голову 
сільради то®. Круть—250 крб. з фонду Наркомфіну.

56. Хартіівську сільраду, Поїтільнянськото району,—^комплек
том політехнічного обладнання школи з фонду Наркоме світи; 
актив культурно-соціальної секції—200 крб. з фонду ВУЦВК.

57. Москаленську сільраду, Богуславського району,—комплек
том політехнічного обладнання школи *з фонду Нархомоовіти.

58. Голову Троєщансьгсої сільради, Київської приміської сму
ги,—гов. Страшука—200 крб. з фонду ВУЦВК; сільськогоспо
дарську секцію—1.500 крб. ма ветпункт з фонду Наркомзему.

59. Гаврилівську сільраду, Димерського району,—1.500 юрб. на 
придбання протипожел ноч) реманенту з фонду Наркомкомгос- 
пу; голову сільради тОів. (Кравця—200 крб. з фонду ВУЦВК, культ - 
секцію—200 Ффб. з фонду ЦК «Г. Н.» на придбання літератури.

60. -Овиноїдську сільраду, ’В.-Дубечанського району, — 1.000 
крб. з фонду Наїркомікомгоепу на придбання протипожежного 
реманенту.

61. Голову Заліеької сільради, Народницького району,—гов. 
Терещука—200 крб. з фонду ВУЦВК.

62. Голову Мало-Смштнської сільради, Омілшського райо
ну,—гов. Янеяка—200 крб. та культурно-соціальну секцію—100 
крб з фонду ВУЦВК.

63. Голову Тарасівської сільради, Київської .приміської сму
ги,—тов. Скобу—200 крб. з фонду ВУЦВК; секцію РСІ—100 крб. 
з цього ж фонду.

64. Голову Полотвинської сільради, Катівського району,—гов. 
Горбенха—200 крб. з фонду ВУЦВК.



65. Голеву ШсиївськоТ сільради, Житомирської приміської 
смуги,—тов. Ніколенка—200 верб. з фонду ВУЦВК.

66. Голову Скомороської сільради, Житомирської приміської 
смуги,—тов. Олішевського—200 крб. з фонду ВУЦВК.

67. Голову Кишинської сільради, Олевського району,—тоз. 
Павленка—300 крб. з фонду (ВУЦВК; актив фінансової секції—1 
350 крб. з фонду іНарко'мфіну.

68. Голову Іванівської сільради, Уманського району,—тоз. 
Омельчака—200 крб. з фоедУ-^ЩЖ-

69. Голову Нетеребської сільради, Корсунського району,—тов. 
Гусака—200 крб. з фонду ВУДВК.

70. Голову Будайвської сільради, Київської приміської сму
ги,—тов. Слободянкжа—200 крб- з фонду ВУЦВК.

71. Голову Ревншської сільрада, Бариишільсїукого району,— 
тов. Терещенка—200 крб. з фонду ВУЦВК.

72. Членів та актив культурно «соціальної секції Мироцької 
сільради, Бородянського району,—300 крб. з фонду Наркомздо- 
ров'я.

73. Голову Погребищанської сільради, Погребитцанського ра
йону,—тов. Гринштейна—200 крб. та культурно-соціальну сек
цію—100 крб. з фонду ВУЦВК.

74. Голову Красиліївсько! сільради, Київської приміської сму
глі,—тов. Пащенко—200 крб. з фонду ВУЦВК.

75. Голову Соснї'вської сільради, Погребищанського району,—3 
то®. Полипчука—200 крб. з фонду ВУЦВК.

76. Голову Вузівської сільради, Жашківського району,—тов. 
Мужика—200 крб.1 з фонду ВУЦВК.

77. Голову Королівської сільради, Жашківського району,— 
тов. Власюка—200 крб. з фонду ВУЦВК.

78. Голову В'юггківсьтсої сільради, Мархлевського району, — 
тов. Штеймаяа—200 крб. та культурно-соціальну секцію—100 
крб. з фонду ВУЦВК.

79. Голову ТараоівськоТ сільради, Рокитянського району, — 
тов. Харченко—200 ифб. з фонду ВУЦВК.

80. Голову Гладківської сільради, Гелм’язівського району, — 
тов. Усачова—-200 крб.; культурно-соціальну секцію—100 крб, з 
фонду ВУЦВК.

81. Полову Заїчківської сільради, Бабанського району,—тов. 
Крем ер а—200 крб. з фонду ВУЦВК.

Чернігівська область.
82. Янівську сільраду, Чернігівської іпримїської смуги,—15.000 

крб. з фонду Нарісомсоцзабезу на організацію зразкових дит- 
ясел на 100 дітей; голову сільради тов. Меневеця—300 крб. в



фонду ВУЦВК; культурно-соціальну секцію—200 крб. з фонду
ЦК «Г. «.».

83. Топкачіважу сільраду, Мало-Диівіцьколо району,—зовшш- 
кім телефонним зв’язком з фонду уповнаркомзв’їязку; голову 
сільради тов. Процеика—250уКрб. з фо-нду Наркомфіну.

84. Вільнянську сільраду, Корогтського району,—зовнішнім те
лефонним зв’язком з фонду уповнаркоімзв’язку; голову сільради 
тоз. Костючеика—300 крб. з фонду ВУЦВК.

85. Нозо-Гончарівську сільраду, (Путивльського району,—(Зов
нішнім телефонним зв'язком з фонду уповнаркомзв’язку.

86. Белейківську сільраду, Козеледького району,—внутрішнім 
телефонним зв’язком з фонду уповнаркомзв'язку; голову сільра
ди тоз. Скорниського—400 крб. з фонду ВУЦВК.

87. Хороше-Озерську сільраду, Нііженського району,—внутріш
нім телефонним зв’язком з фонду уповнаркомзв’язку; голову 
сільради тов. Ярошенко—300 крб. з фонду ВУЦВК; членів Іі ак 
тив фінансової секції—300 крб. з фонду Наркомфіну.

88. Біло-Візьку сільраду, Дмитрівського району,—комплектом 
шляхових машин на суму 4.750 крб. з фонду Головшляхтрансу; 
голову сільради тов. Ольденбургера—200 крб. -з фонду ЦК 
«І\ Н.»; актив культурно-соціальної секції — 200 крб. з фонду 
ЦК сГ. Н.».

89. Богданівську сільраду, Прилуцькою району,—комплектом 
шляхових імашин на суму 4.750 крб. з фонду Головшляхтрансу, 
актив культурно-соціальної секції—200 крб. з фонду ЦК «Г. Н.».

90. Обичміську сільраду, Мало-Дівицького району,—комплек
том шляхових машин на суму 2.350 крб. із фонду Головшлях- 
трансу.

91. Омнчинську сільраду, Городоянського району,—комплек
том шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Голозшлях- 
тра гсу; голову сільради тов. Мозоль—200 крб. з фонду ВУЦВК 
чинів і актив культурно-соціатьної секції—300 крб. з фонду 
Наркомздоров’я.

92 Антошвеьку сільраду, Шостинськото району, — кіноуста
новкою з фонду іНаркомосвіти; голову сільради тов. Осадчого— 
300 крб. з фонду ВУЦВК.

93. Пархимвську сільраду, .Остерського району,—комплектом 
політехнічного обладнання школи з фонду Наркомосу; «голову 
сільради тов. Кодрика—300 крб. з фонду Наркомфіну.

94. Ти мономі чешу сільраду, Семен іівського району,—комплек
том політехнічного обладнання школи з фонду Наркомосу; голо
ву сільради тов. Боканенко—200 крб. з фонду ВУЦВК.

95. Біркі-вську сільраду, Остерського району,—1.500 крб. з 
фонду Наркомкомгоспу на придбання протипожежного реманен
ту; голову -сільради тов. Кочурець—200 крб. з фонду ВУЦВК.



96. Омолинську сільраду, Чернигівської приміської смуги, —. 
1.400 крб. з фонду Наркомзему иа 'ветпункт; голову сільради тов. 
Михала—200 крб. з фонду ВУЦВК.

97. Голову Шабалинівської сільради, Корейського району,— 
тоє. «Коваленко—200 -крб. з фонду ВУЦВК.

98. Голову Сакюлівської сільради, Остерського району, — тов* 
Бермана—200 крб. в фонду ВУЦВК.

99. Голову Соснівської сільради, Глухівського (району, — тов. 
Сатанюка—200 крб. з фонду ВУЦВК; культурно-соціальну сек
цію—300 ікрб. з фонду іНаркомосу.

100. Голову Гнатівсьхої оільради, Варвинського району,—тов. 
Коваленко Антонину—200 крб. з фонду ВУЦВК.

101. Голову Білогриагаської сільради, ГлухІаського району,—. 
тов. Кириленко Катерину—200 верб, з фоаду ВУЦВК.

АМСРР.
102. Колимську сільраду, Колимського району,-^комплектом 

шляхових 'машин ад суму 4.750 ікрб. з фонду Головшляхтрансу.
103. РрабарІвську сільраду, Кам'янського району,—комнлек- 

т м шляхових «машин на суму 4.750 крб. з фонду Голошплях- 
трансу; толову сільради тов. Басистого—300 крб. з фонду 
ВУЦВК; членів і актив фінсеици—400 крб. з фонду* Нарком фіну.

104. Степаніївську сільраду, Тираспольського району, — ком
плектом шляхових машин на суму 2.350 юрб. з1 фонду Голов- 
шляхтрансу.

105. Марієнберзьку сільраду, Красно-Оквянського району, — 
комплектом шляхових машин на суму 4.760 крб. з фонду Голев
ій ляхтрансу.

106. Слобідську сільраду, Колимського району,—комплектом 
політехнічного обладнання -школи з фонду Наркомошіти; актив 
фінансовоГ секції—350 крб. із фонду Иаркомфіну.

Одеська область.
107. Йозефстальську сільраду, Спартаківськото району, — 

15.000 чсрб. з фоаду Вукопромрада на технічне обладнання май
стерень артілей системи кустпромкоопераци; толову сільради тов. 
Вейсгербера—300 чсрб. з фонду ВУЦВК.

108. Гельбштатську сільраду, К.-Лібкнехтівського району, — 
зовнішнім телефонним зв'язком з фонду упошаркомзв’язку; го
лову «сільради то©. Штих—200 крб. з фоаду ВУЦВК.

109. Олехсандріівську сільраду, Миколаївського району,—зов
нішнім телефонним зв'язком з фонду уловінаркомзз’язку; голову 
сільради тов. Олефїра—200 крб. з фонду ВУЦВК.



110. Матіасівську сільраду, Тиліпуло-Березанського (району,— 
внутрішнім телефонним зв’язком з фонду уповнаркомзв’-язку; то
лову сільради тоб. Бїлика—200 крб. з фонду ВУЦВК.

111. В.-Байрацьку сільраду, Зінов’тської «міськради, — комп
лектом шляхових машин на суму 4.750 крб. «з фонду Головшлях- 
траису; солону сільради тов. Бузуляка—200 крб. з фонду ВУЦВК; 
членів іі актив культурно-соціальної секції—250 крб. з фонду 
Наіркомздоров’я.

112. Токарівську сільраду, Херсонської міськради,—комплек
том «шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Гологвшлях- 
траінсу; фінансову секцію—400 крб. з фонду Наркомфіну.

113. Фраяцфельдську сільраду, Оп артаківського району, — 
комплектом шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Голов- 
інляхтрансу; голову сільради—200 крб. -з фонду Наркомфтну; 
актив фінсешції—300 крб. з цього «ж фонду.

114. Пурлуршську сільраду, Н.-Миргородського району,—кі
ноустановкою з фонду Нарком освіти; голову сільради тов. Іщен- 
ка—300 крб. з фонду ВУЦВК.

115. Бур-Баласівську сільраду, Одеської приміської смуги,—кі
ноустановкою з фонду Наркомфііну.

116. Люстдорфську сільраду, Одеської приміської смути, — 
комплектом політехнічного обладнання інколи з фонду Нарком- 
оовіти, голову сільради тов. Шарп ар а—200 черб. з фонду ВУЦВК; 
актив фінсекції—300 ‘крб. з фонду Нарком фіну.

117. Варв арійську сільраду, Миколаївської приміської смуги,— 
1.500 крб. з фонду Наркомксмгоспу на придбання протипожеж
ного реманенту; голову сільради—300 крб. з фонду ВУЦВК.

118. Голову Велико-Фонтанської сільради, Одеської примі
ської смуги,—тов. Іванова—300 крб, з фонду ВУЦВК.

Вінницька область.
119. Орияинську сільраду, Орининського району,—15.000 крб. 

з фонду Вукоопромради на технічне обладнання майстерень арті
лей системи кустпромкооперацїї; голову сільради тоб. Клейне- 
ра—300 крб. з фонду ВУЦВК.

120. Флоріаннвську сільраду, Козятинського району,—10.000 
крб. в фонду УЧХ на будування зразкової лазюі-пральні; голову 
сільради тов. Лзвренюкову—300 крб. з фонду ВУЦВК.

121. Мегадивецьку сільраду, Барського району,—зовнішнім 
телефонним зв’язком з фонду упознаркомзв'язку; голову сільра
ди тов. Вихованця—200 крб. з фонду Наркомфїну; фінсекц.ю 
сільради—300 крб. з фонду НКФ.

122. Ш тиижовецьку сільраду, Могилтв-Подільського району,— 
зовнішнім телефонним зв'язком з фонду уповнархомзв’язку; го-



3^раДИ ™;РР^а-200 крб. з фонду Наркомфіну; фш- секцію (сільради—300 кро. з фонду НКФ,
123* Білоусівсьху сільраду, Тульчинського району,—комплек

том шляхових машин на суму 4.750 крб. -з фонду Годшшлях- 
трансу, фінсевдію—400 крб. (з фонду Нарком фіну.

124. Остапковецьку сільраду, Городокського району, — ком
плектом шляхових машин на суму 4.750 крб. з фонду Голоз- 
шляхтрансу.

125. Слободо-Кульчі енську сільраду, ’К.-Подільського райо
ну,—-комплектом шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду 
Го лов ш л я хтр ансу.

126. Барсукі-вську сільраду, Ст.-Ушицького району,—комплек
те шляхових машин на суму 2,350 крб. з фонду Головшлях- 
травсу.

127. Татаринецьку сільраду, Ярмолинецьхого району, — ком
плектом шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Голов- 
шляхтрансу.

128. Залучакську сільраду, Орияинського району,—комплек
том шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Головшлях- 
трансу-

129. Темн'Яікьку сільраду, Джулинськопо району,—комплектом 
шляхових машин на суму 2.350 крб. з фонду Голов шляхтрансу.

130. Голосківську сільраду, Меджибізького району,—-комплек
том політехнічного обладнання школи з фонду Наркомосвіти; 
голову сільради тов. Гусака—200 крб. з фонду ВУЦВК.

131. Вербецьку сільраду, {{.-Подільського району,—1-500 крб. 
на придбання протипожежного реманенту з фонду НКкомгоспу; 
голову сільради то®. Левицького—200 крб. з фонду ВУЦВК.

132. Членів та актив культсекції Янківської сільради, Вінниць
кої приміської смуги,—500 крб. в фонду Наркомосвіти.

Донецька область.
133. їлірійську сільраду, Ворошиловського району,—комплек

том шляхових машин «а суму 4.750 крб. з фонду Головшлях- 
трансу; актив фшссясцаї—300 крб. з фонду Наркомфіну.

134. Олександро-Шультинську сільраду, Костянтинівської сіль
рада—зовнішнім телефонним зв'язком з фонду уповнарком- 
зв’язку; актив фіисекцїї—300 крб. з фонду (Наркомфіну.

135. Голову Воїнської сільради, Петро-Мар’ївського району,— 
тов. Зубанева—200 крб. з фонду ВУЦВК,

136. Голову Райгородської сільради, Оватівськогс району, —
тов. Пасьхз—200 крб. з фонду ВУЦВК.

5. Доручити Оргвідділові ВУЦВК найближчого часу розгляну
ти подані облвиконкомами додаткові матеріали про роботу пере-



дових сільрад і подати Президії ВУЦВК списки їх на премію
вання.

6. Зобов'язати наркомати та центральні установи, з фондів 
яких преміюються сільради, протягом декади (погодити з Оргвід
ділом ВУЦВК календарний план реалізації преміювання.

Персональну відповідальність за вчасне і повне видавання 
премій покласти на керівників наркоматів та центральних уста
нов.

7. Зобов'язати ЦВК АМСРР та облвиконкоми:
а) протягом двох декад (цілком закінчити всю роботу по про

веденню конкурсу в області, обговорити (підсумки конкурсу на 
президіях і подати на той же строк звіти про результати кон
курсу до Оргвідділу ВУЦВК;

б) практикувати вручення премій премійованим сільрадам на 
поширених пленумах сільрад, кущових нарадах радянського ак
тину, районних зльотах, -пленумах РВК тощо; вручення премій 
пов'язати з прийняттям сільрадами нових конкретних зобов’я
зань щодо виконання господарсько-політичних завдань на селі, 
передусім на ділянці успішного здійснення завдань весняної сів
би цього року;

в) взяти роботу премійованих сільрад під особливий догляд 
оргвідділів облвиконкомів, РВК та міськрад, забезпечуючи даль
ше зміцнення цих сільрад і закріплення досягнутих показників 
роботи;

г) організувати популяризацію, кращих фори та методів орг- 
масової роботи, здобутих сільрадами в процесі проведення кон
курсу і перенесення цього кращого досвіду передових сільрад до 
всіх сільрад, передусім відсталих.

8. Оргвідділові ВУЦВК протягом місяця скласти кілька попу
лярних брошюр пюо досвід роботи кращих (сільрад УСРР.

9. Цю постанову оголосити у пресі.
Харків, 20 березня 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. ПегровськиЙ.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

Оголошено в *ВістІ ВУЦВК» 27 березня 1934 р. Л'в 71.

Виоання офіціальне НКЮ УСРР 
Відповідальний редактор Н Кас’ян

Здано до Сніалу 11-1V 34 р., р ліисопо ..о др) му 2іМУ р.; формат паперу 
4-пошюа. (62 х 94), вага м ст. 38 клгр; папер. V* арк. На напер, арк. 101.100 зазк!

Техредактор М. Мазін
Внлайниптво РУЦЧК ..Ратонське будівництво і право**
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ВИДАВНИЦТВО ВУЦВК

І „РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО
І ПРАВО”
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ЗАМОВЛЕННЯ НАДСИЛАТИ НА ТАКУ АДРЕСУ:
Харків, 31, Спартаківський пров., № 3, Вид-во ВУЦВК 

„Радянське будівництво і право*
Позаміським замовцям література надсилається по одер

жанні грошевих переказів (поштових, банкових) або наклад
ною платнею.

Розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі 
Держбанку в Харкові № 150080.

Вид-во „Радянське будівництво І право4'



.На'03 УЛ08Нзркомзв'язку при РНгі 
УСРР в Є-¥Ш За р. Ні 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ
Ні 14 11 квітня 1934 року N3 14

З М І С Т :
ПОСТАНОВИ

Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради на
родних комісарів УСРР.

Ш. Про організацію районних прокуратур УСРР,
1Ц, Про пенсійне забезпечення наукових працівників та викла- 

Д^гів ївшцих шкільних закладів і робітничих факультетів.
1Ь->. Про підготовку наукових і науково-педагогічних працівни

ків та про вчені ступені и звання.
116. Про встановлення плати за опускання відхідних спадних вод.
Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
117. Про переданий Всеукраїнської академії наук до відання Ради 

народних комісарів УСРР.
Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого

комітету.
По. Про увільнення т. Федотова К. Я. від обов'язків заступника 

Наркомкомгоспу УСРР.
119. Про настановлення т. Гонтаря А. Т. на другого заступника 

Наркомземсправ УСРР.
Постанова НКЮ УСРР.

ІД). Про порядок видання судових наказів на справляння заро
бітної плати.

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

ИЗ. Про організацію районних прокуратур УСРР.
Щоб поліпшити догляд за здійсненням ревотюш^шаї^закон- 

ності та зміцнити органи прокуратури, Всеукраїнс>лй5ад®Ьаль-



ний виконавчий комітет і Рада народних комісарів УСРР по
с т а н о в и л и :

I.
1. Утворити з 1934 р. по всіх районах УСРР районні проку

ратури.
2. Відповідно з цим викласти ст. 149 Устави про судоуст

рій УСРР, що п затверджено 25 вересня 1931 р. {3. 3. УСРР 
1931 р. № 35, ст. 281) у такій редакції:

«149. Місцевими органами державної прокуратури є:
1. В АМСРР—прокуратура АМСРР;
2. Обласкі прокуратури;
3. У містах, підпорядкованих безпосередньо обласним вико

навчим комітетам або центрові,—міські чірокуратури;
4. В областях, що в них утворено округи,—окружні проку

ратури;
5. Районні прокуратури».
3. У всіх законах про прокуратуру замінити слова «дільничі 

прокуратури», «дільничі прокурори»—на слова «районні проку
ратури», «районні прокурори».

II.
Цю постанову видано на зміну «Устави про судоустрій УСРР». 

■від 25 вересни 1931 р. (3.3. УСРР 1931 р. Лг9 35, ст. 281), поста
нови ВУЦВК і РНК УСРР .від 20 травня 1932 р. «Про зміни в ор
ганізацій органів юстиції УСРР у зв'язку з утворенням областей» 
(3.3. УСРР 1932 р. № 16, ст. 113) та постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР від 20 вересня 1932 р. «Про організацію органів юстиції 
Донецької області» (3.3. УСРР 1932 р. № 26-27, ст. 160).

Харків, 21 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ.'

Голова РНК УСРР В. Чубар.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

114. Про пенсійне забезпечення наукових працівників та виклада
чів вищих шкільних закладів і робітничих факультетів.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР постановили:

-І.
1. Право одержувати пенсію порядком цієї постанови мають 

такі особи:
а) штатні професори та викладачі вищих шкільних закладів 

і робітничих факультетів УСРР;
б) дійсні члени й наукові працівники наукових установ УСРР, 

визначених -за окремим списком, що його встановлююсь Народ
ний комісаріат -освіти УСРР і Народний комісаріат соціального



забезпечення £СРІ\ порозумівалися в Всеукраїнським комітетом 
сприяння вченим при РНК УСРР і відповідними відомствами 
УСРР,

2. Особи, що їх перелічено в ст. І, набувають право на пенсію 
після того, як вони пропрацювали, як викладачі у відповідних 
•шкільних закладах або як павукові працівники, не менш двадця
ти п'яти років, в тому числі не менш десяти років за радянської 
влади, або дійшли: чоловіки—шістдесяти п'яти, а жінки шістде
сяти років та прослужили при цьому у відповідних учбових за
кладах чи наукових установах не менш десяти років за радян
ської влади.

3. До загального строку наукової, науково-педагогічної та пе
дагогічної діяльності, що дає право на пенсію (ст. 2) включа
ється час роботи зазначених у ст. 1 осіб, відколи їх було за
раховано в аспіранти при наукових установах або залишено при 
вищих шкільних закладах для підготовки до науково-педагогіч
ної діяльності, а таксамо ча-с роботи у відповідних шкільних зак
ладах.

4. Час роботи штатних викладачів та наукових працівників 
у зазначених у ст. 1 установах і шкільних закладах зарахову
ється до строку служби для набуття права на пенсію після того, 
як дана -особа пропрацювала в цих закладах та установах не 
менш десяти років на штатній посаді за радянської влзди і при 
тому під час своєї иоверхштатної роботи мала навантаження не 
менш 50% навантаження, встановленого для відповідної штатної 
посади.

У в а т а :  В окремих випадках, в дозволу Народного ко
місаріату соціального забезпечення УСРР, до строку робо
ти, їцо дає право на пенсію, можна зарахувати і час поверх- 
штатної роботи, при якій навантаження було менш 50% 
навантаження штатного працівника, або коли розмір наван
таження під час тгозерхштатної роботи особи, що їй має 
бути призначено пенсію, довести не можна.
5. Перерви у науковій роботі або педагогічній діяльності, 

що не перевищують загалом три роки, а таксамо перерви зверх 
трьох років, що їх викликано мобілізацією до армії під час ім
періалістичної війни 1914*1918 років,—не впливають на хід стажу, 
їцо його визначає ст. 2, але до цього стажу не зараховуються.

Перерва, що перевищує три роки, перериває хід стажу.
6. До стажу наукової, науково-педагогічної й педагогічної 

дія іьності осіб, що їх зазначаю в ст. 1, зараховується такі 
перерви:

•а) час проходження військової служби в лавах Робітничо-се
лянської Червоної армії;

б) час перебування після 7 листопада 1917 року на виборних



посадах у радянських установах, громадських і профспілкових 
організаціях;

©) час перебування у в’язниці або фортеці, на каторзі або за
сланні—за політичну діяльність, а таксамо чає усунення від науко
вої й педагогічної роботи за противоурядову діяльність (до пе
реходу на іншу роботу) у дореволюційний час;

г) час, за який видавалась допомога через тимчасову непра
цездатність і безробіття;

д) час перебування у наукових відрядженнях.
7. Для викладачі© робітничих факультетів, що вступили до 

них на роботу до 1925 року, один рік роботи за цей період часу 
вважається за два роки.

8. Особам, що -їх перелічено в ст. 1,’ при наявності умов, ви
кладених у ст. 2 цієї постанови, дається пенсія розміром їх се
редньої місячної заробітної плати (за останні три місяці) по 
останній', до звертання за пенсією, штатній посаді. При чому 
розмір пенсії у ©сіх випадках не може перевищувати найбільшо
го розміру заробітної плати відповідальних політичних праців
ників за першим тарифним поясом, рахуючи цю заробітну плату 
разом з оплатою за навантаження.

9. Особи, зазначені в ст. 1 цієї постанови, у разі втрати пра
цездатності раніш 65 років (для чоловіків) або 60 років (для жі
нок), якщо вони прослужили на відповідних посадах, що їх пе
релічено в тій же ст., найменш п’ятнадцять років, у тому числі 
найменш десять років за радянської влади, мають право одержу
вати пенсію у розмірі половини середньої плати, а ті, що про
служили найменш двадцять років, у тому числі найменш десяти 
років за радянської влади,—в розмірі повної плати {ст. 8).

10. Особи, що втратили працездатність при виконанні або М 
зв’язку з виконанням наукових чи службових обов’язків, маютй 
право одержувати пенсію в розмірі повної платні за їх останл 
ньою посадою (ст. 8), незалежно «Ід стажу їхньої наукової й на
уково-педагогічної діяльності.

11. У разі смерті або безвісної відсутності осіб, що їх -зазна
чено в ст. 1, право на пенсію, яку вони одержували або мали 
право одержувати порядком цієї постанови, набувають такі чле
ни їхніх родин, що були на їхньому утриманні та що не мають 
достатніх засобів до існування:

а) неповнолітні (що не дійшли вісімнадцяти років), а таксам о 
непрацездатні (Інваліди перших трьох груп інвалідності) дітя5 
брати й сестри, якщо вони втратили працездатність до досягнен
ня повноліття;

б) дружини й батьки непрацездатні (інваліди перших трьох, 
груп Ікв-алІдності) або ті, що дійшли: чоловіки—шістдесяти ро
ків, а жінки—п’ятдесяти п’яти років;



в) ті з зазначених у <п. «б» цієї статті о~оби, що хоч й є пра
цездатними або не дійшли п'ятдесяти п'яти, чи шістдесяти ро
ків, але зайняті доглядом за дітьми, братами й сестрами помер
лого чи безвісно відсутнього, що ніс дійшли «восьми років.

12. Зазначеним у ст. 11 членам -родин пенсія видається в роз
мірі: дружинам—половини окладу пенсії, а іншим членам роди
ни—чверті окладу пенсії, що його одержував або мав пра-во 
одержувати померлий чи безвісно відсутній викладач або науко
вий працівник. При цьому загальна сума пенсій усім членам ро
дини не повніша перевищувати повного окладу пенсії.

13. Якщо особи, зазначені в ст. 1, що їм призначено пенсію 
на підставі цієї постанови, мають трудові прибутки від інших 
джерел, то пенсія разом з заробітком або іншим трудовим при
бутком не повинна перевищувати лівторазового розміру зарпла
ти за найвищою ставкою тарифу відповідальних політичних пра
цівників за першим тарифним поясам (вираховуючи цю ставку 
разом з оплатою за навантаження).

Якщо пенсія разом із заробітком перевищує зазначений край
ні*: розм-Ір, то пенсія протягом часу одержання заробітку чи при
бутку «відповідно зменшується.

14. Якщо особи, зазначені в ст. 1, що їм призначено пенсій 
на підставі цієї постанови, продоїв кують працювати й мають за
робітки, як викладачі відповідних шкільних закладів чи як на
укові працівники, то пенсія їм сплачується з додержанням пра
вила, що йото визначено в ст. 13, проте з тим, що за ними у -вся
кому разі зберігається пенсія у половинному розмірі.

15. Якщо члени родин викладачів і наукових працівників, які 
мають право на пенсію за цією постановою (ст. 11), мають заро
бітки або інші трудові прибутки, то їхня пенсія разом із заро
бітком чи прибутком не повинна перевищувати розміру зарплати 
за найвищою ставкою тарифу відповідальних політичних ттраців- 
нш ів за першим тарифним поясом (вираховуючи цю ставку ра
зом з оплатою за навантаження).

Якщо пенсія разом із заробітком чи прибутком перевищує 
зазначений крайній розмір, то протягом часу одержання заро
бітків пенсію відповідно зменшується.

16. На пенсіонер® покладається обов'язок негайно повідом
ляти рган, що їм призначив пенсію, ппз перевищення крайніх 
розмірів пенсії та заробітку.

17. Особам, зазначеним у ст. 1, яким призначено пенсів на 
піїставі ц і - ?  постанови І які продовжують працювати за фахом, 
(як професори, виктадачі, наукові працівники), після того, як 
вочн прослужити у «відповідних учбових закладах і :-:аукое 
>стажувах не менше двох років 8 дня призначення їм пенсії,— 
V-** І*0 вставозлюетьсч, ВИХОДЯЧИ з НОВОГО їхнього Заробітку 2



розмірі середнього їх окладу зарплати за останні три місяці. Но
вий розмір пенсії у всякому разі не'може бути нижчий від роз
міру раніш визначеної пенсії.

Якщо зазначені у попередньому абзаці особи залишають пра
цю в учбових закладах чи наукових установах у наслідок втрати 
працездатності, то вони мають право одержувати пенсію в роз
мірі середньої останньої своєї зарплати, незалежно від строку 
роботи їх за фахом після призначення їм пенсії.

18. Права на пенсію порядком цієї постанови не мають:
а) особи, що їх позбавлено виборчих прав;
б) особи, що підпали висланню або засланню за радянської 

влади, і ті, яких засуджено до позбавлення 'Права на пенсію у 
випадках, передбачених ст. 29 Кримінального Кодексу УСРР;

в) особи, що їх хоч і не позбавлено виборчих прав за кон-ї 
ститу-ц'іею СРСР та У-СРР, але минулу діяльність «яких було спря
мовано проти інтересів трудящих мас (викладачі богословських 
дисциплін, релігійних учень, ті, що працювали в установах, зв’я
заних з релігійним культом, у військово-судових установах, а 
таксамо в інших відомствах та установах передреволюційного 
часу, якщо їхню діяльність було спрямовано проти інтересів ро
бітників і селян);

-колишні члени політичних партій, що ставили за свою ме
ту активну оборону царату;

д) члени родин осіб, що їх позбавлено права на пенсію на 
підставах, зазначеннях у плі. «а»—<г» цієї статті.

19. Особи, що одержують пенсію порядком цієї постанови, 
позбавляються права на пенсію, а таксамо виплата пенсії їм при
пиняється у випадках, що є підставою для позбавлення права на 
пенсію, передбачуваних в «Уставі про пенсії й допомоги поряд
ком соціального страхування» (3. 3. СРСР 1930 р. № 11, ст' 132).

20. Чинність цієї постанови шириться на всі, що матимуть 
місце .після видання цієї постанови, випадки призначення пенсії 
професорам і викладачам вищих учбових закладів і робітничих 
факультетів та науковим працівникам.

Для тих осіб, яким до видання цієї постанови вже призначе
но пенсію, -як професорам і викладачам вищих учбових закладів 
і робітничих факультетів та науковим працівникам, розмір приз- 
наченної їм пенсії, у зв’язку з виданням цієї постанови зміні не 
підлягає.

21. Пе-ноії, передбачувані цією постановою, призначають від
діли соціального забезпечення обласних виконавчих асомітетів та 
Народний комісаріат соціального забезпечення АМСРР, 8а на
лежністю, на подання вищих шкільних закладів, наукових уста
нов, обласних органі!® відповідних вадо-м-ств та центральних уста
нов АМСРР, а таксамо на заяви самих заінтересованих осіб, по



давані через відповідні, передбачені цією статтею, учбові закла
ди, наукові установи та органи.

22. Витрати на виплату пенсій за цією постановою покрива
ються:

а) в 50 процентах—коштом державного бюджету УСРР,
б) © останніх 50 процентах—з коштів органів соціального 

страхування, зцо їх вноситься до державного бюджету УСРР.
И.

23. Цю постанову видано на скасування постанови ВУЦВК і 
РНК УОРР від 11 листопада 1925 р. «Про пенсійне забезпечення 
викладачів вищих шкільних закладів і робітничих факультетів, а 
також наукових працівників* (3. 3. УСРР 1925 р. Хе 68—89, ст. 
507, 3. 3. УСРР 1929 р. Хе 27, ст. 204 і 3. 3. УСРР 1930 р. Хе ф 
ст. 185 п. 3).

Харків, 21 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст. Голови РНК УСРР В. ПораЙко.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

115. Про підготовку наукових І науково-педагогічних працівників 
та про вчені ступені й звання.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарі© УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
■Проробити в Кодексі законів про народну освіту УСРР (3. 3. 

УСРР 1922 р. Ха 49, ст. 729) такі зміни:
1. Назву розділу 4 поділу першого, частини третьої, книги 

третьої викласти в такій редакції:
«Розділ 4. Підготовка наукових і науково-педагогічних пра

цівників та про вчені ступені й звання».
2. Ст. 610 викласти в такій редакції:
<610. Порядок підготовки наукових і науково-педагогічних 

працівників установлює спеціальний закон (додаток Хе 1 до Ко
дексу)».

3. Ст. 611 викласти в такій редакції:
«611. Порядок надання вчених ступенів і звань установлює 

спеціальний закон (додаток Ха 2 до Кодексу)».
4. Ст. ст. 612—619 Кодексу законів -про народну освіту УСРР 

скасувати.
5. Включити до Кодексу закчжїв про народну освіту УСРР, як 

дол^и. постанови РНК Союзу РСР від 13 січня 1934 р. «Про



підготовку наукових і науково-педагогічних працівників» (3. 3. 
ОРСР 1934 р. № 3, ст. 29 (додаток № 1) і від 13 січня 1934 р 
*Про вчені ступені й звання {3. 3. СРОР 1934 р. № 3, ст. ЗО) 
(додаток № 2).

И.
Цю постанову, видано на виконання ст. 17 постанови РНК 

Союзу РОР від 13 січня 1934 р. «Про вчені ступені й звання* 
(3. 3. СРСР 1934 р. №; 3, ст. ЗО), відповідно до постанови РНК 
Союзу РСР від 13 січня 1934 р. «Про підготовку наукових і на
уково-педагогічних працівників» (3. 3. СРОР 1934 р. № 3, ст. 29) 
та на скасування постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 20 квітня 
1933 р. «Про аспірантуру» (3.3. УСРР 1933 р. № 20, ст. 245).

Харків, 21 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ ї РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

116. Про встановлення плати за спускання відхідних спадних
вод.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР . п о с т а н о в и л и :

І.
1. Надати Раді народних комісарів АМСРР І обласним вико

навчим комітетам право встановлювати плату за спускання від
хідних спадних вод у (водостоки і природні водоймища . (річки, 
озера, ставки тощо) або безпосередньо на поверхню землі з про
мислових підприємств—незалежно від тото, в чиєму віданні вони 
є,—-що не приєднані до каналізаційної мережі, а також з установ 
і будинків, розташованих на території цих підприємств.

2. Плата за спускання відхідних спадних ©од стя-гаєтьоя зі 
всіх промислових підприємств, розташованих на землях, що 
■входять у смугу міст і селищ міського типу.

З підприємств, розташованих у сільських місцевостях, плата 
за спускання відхідних спадних вод стягається у випадках, коли 
спадні відхідні води, що їх підприємства спускають, загрожують 
життю чи здоров'ю людності або тварин, які користуються во
дою в районі впадання забруднених спадних вод.

1г,'. випадки визначають органи саштарної інспекції.
3. Найвищі розміри плати за спускання відхідних спадних вод 

не повинні перевищувати 20 копійок за один кубометр спадної 
рідини.



Ставки плати (тарифну шкалу) за спускання відхідних спад
них ©од установлює Народний комісаріат комунального госпо
дарства УСРР, порозуміватися з Народним комісаріатом фінан
сів УСРР, на основі диференціації, залежно від кількості спад
них вод та ступеня їх забруднення.

В межах ставок плати, що їх установлює НККГ УСРР, розмі
ри плати визначають міські та селищні ради й районні виконавчі 
комітети на своїй території, за належністю.

У в аг а. Підприємства, що їх приєднано до комунальної 
каналізаційної мережі, платять за спускання спадних від
хідних вод до зазначеної мережі за тарифом, установленим 
за користування каналізацією.

4. Ставки плати для підприємств, що спускають спадні відхід
ні води з належним очищенням, через відповідні водостоки, а 
також ставки плати за спускання лазневих вод, районні виконав
чі комітети, міські й селищні ради встановлюють знижені в роз
мірі до 50%> основних ставок.

5. За спускання вод холодильних, конденсаційних та шахтних, 
що їх спускають до водоймищ через спеціальні водостоки без 
вабруднення, плата не береться, крім випадків, коли такі води 
небезпечні в санітарному відношенні. Такі випадки встановлюють 
органи санітарної інспекції.

6. Підприємства і розташовані на їх території устанози й бу
динки, ямі обкладаються платою за спускання спадних відхідних 
вод, не звільняються від обов'язку влаштовувати потрібні спо
рудження для очищення спадних вод, і у випадках порушення 
санітарних правил особи, що керують цими підприємствами й 
будинками, підлягають відповідальності.

7. Плата за спускання спадних відхідних вод стягується що
місячно за минулий місяць.

Прострочені платежі стягуються в незаперечному порядку за 
правилами про стягання податків.

8. Кошти від одержання плати за опускання спадних відхід- 
їих вод надходять до відповідного місцевого бюджету.

Витрачати ці кошти можна виключно на санітарно-технічні 
заходи, безпосередньо зв'язані з усуненням наслідків спускання 
спадних відхідних вод (забруднення -водоймищ, грунту, повітря 
тощо), зокрема:

а) на влаштування очищувальних каналізаційних споруджень 
дезінфекційних устатковань;

б) на насадження зелених захисних зон, що охороняють по- 
и;тря населених місцевостей від забруднення;

©) на реконструкцію й удосконалення очищувальних існуючих 
споруджень;



іг) на очищення відкритих водойомитц, що до них прийм? 
еться спадні відхідні води;

д) на влаштування меліоративних та інших споруджень з м« 
тою усунути заболочення місцевості спадними водами» що сл] 
скаютьоя.

9. Розміри (ставки) плати за спускання спадних відхідних вос, 
районні виконавчі комітети» міські та селищні ради повинні встї 
новлювати не -пізніше 1 жовтня кожного року на наступний рік.,

Ставки -плати на 1934 рік установити не пізніше 31 березу 
1934 року.

10. Доручити Народному комісаріатові комунального после
дарства УСРР протягом двох декад, порозумівшися з <Народт 
ми комісаріатами охорони здоров’я, фінансів, легкої промисле 
вості, постачання УСРР і Уповноваженим Народного комісаріат 
важкої промисловості СРОР при уряді УСРР, видати інструкцій, 
як застосувати цю постанову. І

ІІ.
11. Цю постанову видало на скасування постанови ВУЦВК 

РіНК УСРР від 22 лйпня 1932 року «Про встановлення плати з 
спускання відхідних сточних вод» (3. 3. УСРР 1932 р. № 20—21 
ст. 133).

Харків, 21 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

117. Про лередання Всеукраїнської академії наук до відання 
Ради народних комісарів УСРР.

Щоб досягти повнішого зв'язку Всеукраїнської академії науі 
з практикою соціалістичного будівництва і встановили система 
тїгчнє й щільне співробітництво Академії з народними комісаріат 
тами та Державною плановою комісією УСРР, Всеукраїнський 
центральний виконавчий комітет п о с т а н о в л я є :  з

1. Встановити, що Всеукраїнська академія наук є у віданий
Ради народних комісарів УСРР. 5

2. План роботи й статут Всеукраїнської академії наук затвер*
джує Рада народних комісарів УСРР і

Харків, 1 квітня 1934 р. п

Голова ВУЦВК Г. Петровськип. с
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

чіє 118. Про увільнення тои. Федотова К. Я. від обов’язкові
ту заступника Наркомкомгоспу УСРР.

о
Ті
Ки
н

го
ІИ
ю
г.
ІС

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
с» с т а н о в и л а:

у зв’язку з переходом на іншу роботу, увільнити тов. Федо- 
зва К. Я. від обов’язків заступника Народного комісара иоаду- 
альното господарства УСРР.

Харків, 31 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» 2 квітня 1934 р. № 76.

49. Про настановлення тов. Гонтаря А. Т. на другого заступника
Наркомземсправ УСРР.

3 Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
. ^ о с т а и о в и л а :
' | настановити тов. Гонтаря, Андрія Тимофійовича на другого 
заступника Народного комісара земельних справ УСРР.

Харків, 1 квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» 2 квітня 1934 р. № 76.

ПОСТАНОВА НКЮ УСРР.
120. Про порядок видання судових наказів на справляння

заробітної плати.
НКЮ УСРР, порозумівшися з Всеукраїнською радою поофе- 

гиних спілок (ВУРПС) п о с т а н о в л я є :
•І.

1. За документами, зазначеними в ст. 1 розд. «А» постанови 
СНКЮ УСРР від 7 квітня 1932 р. (3. 3. УСРР 1932 р. № 9, ст. 81),

і саме: писаними трудовими договорами, розрахунковими книж- 
сками і. розрахунковими листами, судові накази на справляння 

іароСігної плати видаються тільки на заяви окремих осіб.
2. На вимогу фабзавкомів, місцевкомів та інших профорганів, 

цо виступають порядком ст. 151 Кодексу законів про працю, як 
представники колективу працівників підприємства чи установи,
удові накази на справляння заробітної плати видаються тільки 

на підставі таких документів:



а) розрахункової відомості на зарплату, засвідченої керівни
ком і головним бухгалтером установи чи (підприємства;

б) засвідченої керівником і головним бухгалтером Підприєм
ства чи установи когпї стандартної довідки про затвердження 
фонду заробітної плати на час, за який подається вимога.

3. Судові накази порядком ст. 2 цієї постанови видаються 
тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженої на час, за 
який справляється зарплата.

Отже, коли подані вимоги перебільшують цей фонд, судовий 
наказ порядком ст. 2 можна видати тільки на суму цього фонду.

5. За документами, не передбаченими їв ст. ст. 1 і 2 цієї по
станови, всілякі вимоги про виплату зарплати, подавані як са
мими працівниками, так і фабзавкомами та іншими профорга
нами, ідо виступають на підставі ст. 151 Код. зак. про працю, 
розв’язується лише загальнопозовим порядком, себто в прилюд
ному засіданні і з викликом сторін.

4. На вимогу профоргану, що справляє заробітну плату по
рядком ст. 2 цієї постанови, можна разом з зарплатою справля
ти за одним судовим наказом і нарахування на соцстрах за до
відкою, поданою профорганом. У цих випадках суму слра/влюва- 
ної зарплати і суму нарахувань на соцстрах треба зазначити а 
судовому наказі окремими сумами.

6. Цю постанову видано:
ІІ.

а) на зміну та доповнення постанови НКЮ УСРР від 7 квітня
1932 р. сПерелік вимог і документів, що за ними народні суди 
УСРР видають судові накари» (3. 3. УСРР 1932 р. № 9, ст. 81);

б) на скасування постанови НКЮ УСРР ©Ід 22 вересня 1933 р. 
«Про судові накази на справляння заробітної плати* (3. 3. УСРР
1933 р. № 46, ст. 599).

Харків, 20 березня 1934 р.
Заст. Народного комісара юстиції і Генерального

прокурора Республіки І. Слинько.

Видання офіціальне НКЮ УСРР 
Відповідальний редактор Н. Кдсьян

Здано до складу 20-ІУ.; підписано до друку 29-ІУ.; фоїжат паперу */« 
4-ооштов. (62x94) снп вага м. ст. 38 кг.; пал. */8 арк. На папер. арк .101.100 зн.

Техредактор М. Мазія
Видавництво ВУЦВК .Радянське будівництво 1 право".

Уповн. Головліту № 2139 Зам. ИЬб-25000
НКЛП—УСРР ж У-ДТ ж Яш.-зцда. ф«а іас. В. іЗшалитая©.
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Жіьаз Уповнвркомі8*язку при РНК 

УСРР і ВИЛИ 33 ». Мі 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ
їй 15 (З квітня 1934 рому Ні 15

З М І С Т

Посганова Ради народних комісарів УСРР І ЦК КГЇ(б)У.

121. Про поправки до постанови Раднархому УСРР і ЦК КП{б)У 
про набір 1934 року 10.000 кращих колгоспників -І колгосп
ниць до с. г. вишів 1 технікумів.

Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
І Ради народних комісарів УСРР.

199* Про житлові товариські суди при житлових кооперативах.
12о. Про періодичні надвишки до заробітно* плати працівники 

районних фінансових відділів та ощадних кас, розташова
них у сільських -місцевостях та ро : ь.ічих селищах.
Постанова Секретарі, у Всеукраїнського центрального виконав

чого комітету.
124. Про роботу системи ощадкас та держкредиту.

Постанова Ради народних комісарів УСРР.
125. Про підвищення кваліфікації вчителів.

Постанова Економічної нгззди УсрР.
126. Про стан виконання постанови РПО від 22-ХН 1933 року 

«Про порядок постачання пальним в радго^зіазО МТС».
__________/$0Що\

(іттщ



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР І ЦК КП(б)У

121. Про поправки до постанови Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У 
про набір 1934 року 10.000 кращих колгоспників і колгоспниць

до с.-г. вишів і технікумів.

1. На зміну пункту «2» ©становити, гцо з 10.000 колгоспників 
і •колгоспниць, яких набирають 1934 р. до >с. г. вищі© і техніку
мів—5.000 йол. набирається до сільськогосподарських виші© і 
5.000 чол. до сільськогосподарських технікумів.

2. На амі<ну переліку спеціальностей, на які організується на
бір 10.000 колгоспників і колгоспниць, установити, що набір про
вадиться на такі спеціальності: агрономи-зерновики, згрономи- 
буряківиики, агрономи інших технічних культур (льон, коноплі, 
бавовник, тютюни), агрономи городніх культур, зоотехніки, ве
теринари.

3. Йа зміїну пункту «4» постанови ©становити, що колгоспи 
сплачують колгоспникам п колгоспницям, яких вони відрядили 
на навчання у рахунок 10.000, стипендії розміром від ЗО до 40 крб. 
у додаток до повне# державної стипендії, яку сплачують виші І 
технікуми учням колгоспної «10.000» звичайним порядком.

Харків, 19 березня 1934 р.
Заст. Голови <РНК УСРР П. Любчеяко.

Секретар ІДК КЩ6)У С. Косіор.

Оголошено в «Вісті ВУЦВК» від 20 березня № 65.

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

122. Про житлові товариські суди при житлових кооперативах.

Щоб залучити широке кола трудящих мас до боротьби з без
господарним користуванням кооперативними будинками а так- 
само до розгляду житлових конфліктів та суперечок, Всеукраїн
ський центральний виконавчий комітет І Рада народних коміса
рів УСРР постановили затвердити нижченаведену уставу про 
житлові товариські суди при житлових кооперативах.

1. Житлові товариські суди' організовуються при житлових 
кооперативах як орендних, так і будівельних з кількістю до
рослого населення найменш 100 осіб.



По житлових кооперативах з населенням менш І00 дорослих 
осіб організуються об'єднані суди для двох або більш суміжних 
кооперативів.

2. Житлові товариські суди чинять у складі голови {або його 
заступника) та двох члені».

Голову житлового товариського суду, його заступника та
ч.'Кйілз обирають строком на один рік загальні збори мешканців 
відповідних житлових кооперативів, одо мають виборчі права до 
рад, переважно з числа робітників-ударників виробництва,—ак- 
і явних членів профспілки.

Кількість членів житлового товариського суду всі ановлюють 
з гальїгі збори мешканців 'Із розрахунку один член на 10 до- 
< ослих мешканців «з тим, щоб загальна кількість членів не пере
вищувала 25 осіб.

Члени суду беруть участь на засіданнях суду порядком черги.
Дострокове переобрання житлового товариського суду в ці

лому і окремих членів його провадиться ка вимогу управи ко
оперативу або найменш У3 мешканців, що мають виборчі права 
до рад.

3. Житлові товариські суди розглядають справи:

1) Про негосподарське позодження з житловими приміщен
нями, а саме: псування палатних, водогтроводних та електрич
них приладь, засмічування ванн та злизальниць, рубання дров у 
житлових приміщеннях, прання та сушіння білизни в квартирі 
при наявності пралень та інших приміщень для цієї мети, якщо 
ці справи не вимагають порушення кримінальної спрази.

2) Суперечки про перехід через прохідну кімнату, зайняту під 
житло.

3) Суперечки про порядок користування спільною нежитло- 
вою площею у квартирі (кухнею,«коридором, ванними кімната
ми і т. -інш.) і домовими службами (сараями, льохами, горища
ми тощо), а також леєром та садком.

4) Про порушення пг-авил внутрішнього ладу в квартирах та 
домово тодіннях (про Пх оядок лглбиргння, про відчинення та за- 
чігненнл зовнішніх вхол.в, про час «очного чтохою тощо).

5) Суперечки про держання тварин у місцях загального кори
стування,

6) Суперечки про порядок спільного користування житловою 
площею.



7. Суперечки -про розподіл плати за комунальні послуги, ос- 
■ вІтлення та опалення між особами, що мешкають в одній кім
наті або квартирі.

8) Суперечки мешканців про -розподіл між ними вартості ре
монту помешкань загального користування *в тих випадках, коли 
пі ремонти мешканці повинні вробити своїм коштом.

9) Про вчинені в домоволодінні житлокоопу образи, наклепи 
і побої, їло не завдали пошкодження на тілі, та про хуліганські 
дії, що не вимагають порушення кримінальної справи.

10) Про самоправство, коли таке вчинено вперше.
11) Про майнові суперечки на суму найбільш 50 крб. поміж 

особами, що мешкають у житлових кооперативах, крім позовів 
про квартирну плату, аліменти та по трудових справах.

12) Про крадіжку на суму найбільш 50 крб., вчинену «тгергте 
і без застосування знарядь ламання, на території житлових ко
оперативів.

4. Житлові товариські суди розглядають зазначені в ст. З 
справи у тих випадках, коли сторонами е особи, що мешкають 
у тих житло-кооператиодих об'єднаннях, де чинить даний това
риський суд.

5. Конфлікти або суперечки, що виникають між мешканцями 
і домоуправою, до житлових товариських судів не належать.

6. Коли у вчинках обвинуваченого, крім правопорушення, що 
його має розглядати житловий товариський суд, є ознаки будь- 
якого злочину, що справа про нього не підсудна житловому то
вариському судові: цю справу в «цілому має розглядати відпо
відний загальний суд.

7. Коли житловий товариський суд визнає, що вчинок обвину
ваченого, хоч і належить до розгляду цього суду, але за кон
кретними обставинами справи за нього слпд застосувати суворі* 
ший захід впливу, ніж ТІ, їїцо*їх уживає житловий товариський 
суд, він передає справу на розгляд відповідного суду або адмі
ністративного органу за належністю.

8. Справа у житлових товариських судах порушується «а пи
сану або словесну заяву зацікавлених осіб і громадських органі
зацій, а тажюамо з ініціативи самого суду.

9. Кожну справу житловий товариський суд повинен розгля
нути за 5 день, відколи вона надійшла до суду.

10. Засідання житлових товариських судьв по .лині відбува
тися прилюдно, і призначати їх треба на неро і̂тетий час.



11. Розглядаючи справу, житловий товариський суд незв'яза- 
ний будьякими формальними правилами судочинства, крім пра
вил цієї постанови, провадить засідання, як звичайне засідання 
громадських організацій, з правом усііх присутніх, з до-зволу го
лови суду, брати участь в обговорюванні справи.

Судочинство в житлових товариських судах звільняється вйд 
будьяких сплат.

12. Сторони мають право відводу як голови суду, так і окре
мих член.в йото в разі особистої зацікавленності таких у наслід
ках розі ляду справи.

13. Житловий товариський суд повинен викликати до розгля
ду справи скаржника, запізнаного або обвинуваченого і свідків, 
а коли викликані стануть на суд, вислухати пояснення сторін І 
в разі потреби допитати свідків, провести огляд на місці І вжи
ти всіх заходів до найповнішого і всебічного розгляду справи 
і дати притягненому до відповідальності останнє слово.

При розгляді справ представництво сторін припускається ли
ше для організацій та установ.

14. Якщо причетні до справи особи, ацй були повідомлені 
про час засідання, на суд не стануть, від житлового товарисько
го суду залежить відповідно до обставин справи або відкласти 
розгляд справи з новим викликом осіб, які не з'явились, або 
розглянути справу без них, або припинити справу, якщо скарж
ник не став на суд без важливих причин.

15. Постанова житлового товариського суду ухвалюється 
білілшстю голосів осіб, що увіходять до складу суду, коротко 
викладається на письмі 'і оголошується прилюдно.

16. Житловий товариський суд -має право застосувати такі 
заходи впливу:

1) Попередження.
2) Громадську догану з оголошенням або без оголошення в 

стінній газеті житлокооперативу або загальній преса.
3) Штраф до 25 крб. на користь будьяких громадських захо

дів або організацій житлокоопу (дитясла, дитсадки «Друзі Ді
тей!, Тсоавіохеаду, «Геть неписьменність» і т. іяш.).

4) Покладання обов'язку відшкодувати ©чинену майнову шко
ду розміром найбільш 50 крб.

5) Порушення перед загалшими зборами питання про виклю
чення з членів ЖК чи ЖБК.



17. Постанови житлового товариського суду € остаточні, ос
каржувати їх не можна, і виконуються 'вони негайно після ух
вали.

18. Керівництво організацією та напрямом роботи житлових 
товариських суді-в (покладається на Укр житло спілку, а загальний 
нагляд за діяльністю їх покладається на органи НКЮ УСРР.

19. Народний суддя, гціо в йото районі чинить житловий то
вариський суд, а таксамо органи прокуратури, якщо знайдуть 
у житловому товариському суді непідсудну цьому судо®і оправу, 
або вбачать у постанові житлового товариського суду переви
щення його компетенції, або посутнє зламання закону—зупи
няють виконання постанови, вилучають справу >і передакть її 
на розгляд народного суду.

20. Якщо постанова житлового товариського суду не буде 
виконана добровільно—вона виконується судовим виконавцем 
на підставі виконавчого листа, виданого народним судом на по
дання голови житлового товариського суду.

21. Ніякої плати -за свою роботу голова житлового това
риського суду, його заступник і члени не одержують, проводячи 
роботу як громадське навантаження.

22. Житлові товариські суди при житлових кооперативах ор
ганізуються по окремих містах, списки яких складають обласні 
суди, ігюрозуміївшися з відповідними обласними житлоспілками, 
а в АМОРР Народний комісаріат юстиції АМСРР, порозумііівпіи- 
ся з Всемолдавською житлоспілкою.

23. Організація житлових товариських судів при житлових 
кооперативах покладається на обласні житлоспілки.

24. Про організацію житлових товариських суді® у житлових 
кооперативах обласні суди та Народний комісаріат юстиції 
АМСРР за належністю оголошують в ос-.ігійних газетах міст.

25. Житлові єднально-конфліктні комісії не поширюють своєї 
чинності на ті ЖК та ЖБК, де утворено житлові товариські 
суди.

Так само по будинках ЖК і ЖБК, де утворені тов-арисьюі су



ди, -штрафи, передбачені постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 
20 липня 1933 р. «Про боротьбу з руйнацією житлового фонду» 
(3. з. УСРР 1933 р. № 29, ст. 378) накладається безпосередньо 
цими судами.

Харків, 21 березня 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровськкй. 
Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехгвський.

123. Про періодичні надвишки до заробітної плати працівників 
районних фінансових відділів та ощадних кас, розташованих у 

сільських місцевостях та робітничих селищах.

Щоб забезпечити низовий апарат фінансової системи праців
никами відповідної кваліфікації й поліпшити матеріальний (Стан 
цих пграці&никгв, Всеукраїнський центральний виконавчий комі
тет і Рада народних комісарів УСРР постановляють:

1. Для працівників районних фінансових відділів та ощадних 
кас, розташованих у сільських місцевостям та робітничих сели* 
щах, установити періодичні надвишки, але не більше трьох, до 
їхньої заробітної плати.

2. ЦІ надвишки сплачувати працівникам районних фінансо
вих відділів та ощадних осас, розташованих у сільських місце
востях та робітничих селищах, за безперервну їхню роботу в 
цнч установах у такому розмірі: після 3 років роботи—20°/о, 
пЧмя 6 років—40°/о і після 9 років роботи—60°/о до основної за
робітної плати.

3. Стаж для встановлення надвишки вираховувати з 1-го січ
ня року, наступного після початку роботи відповідного праців
ника в районних фінажових (відділах або ощадних касах, роз
ташованих у сільських місцевостях чи робітничих селищах.

4. Тим працівникам, які до 1 січня 1934 року працювали в 
установах, зазначених у ст. 1 цієї постанови, найменше 3 роки, 
першу надвишку розміром 20°/о виплачувати з 1 січня* 1934 ро
ку.

5. Народному комісаріатові фінансів УСРР, поро зумів прися з 
Всеукраїнською радою професійних спілок, протягом місяця 
визначити категорії працівників, що мають право на встановле-



«у цією постановою надвишку до заробітної плати, і видати ін
струкцію про порядок виплати цієї надзишки.

Харків, 21 березня 1934 року.

Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст. голови РНК УСРР П. Любченко.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВА СЕКРЕТАРІАТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬ- 
НОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

124. Про роботу системи ощадкас та держкредиту.

Відзначити, хцо система ощадкас та держкредиту відограла 
значну роль у справі залучення широких мас робітників, кол
госпників та воіх трудящих до участі в фінансуванні соціалі
стичного будівництва. Через цю систему «а Україні залучено 
6,2 мли. вкладників із сумою вкладів 163 <млн. карб., позикою 
першого року другої п'ятирічки, іяку‘ реалізовано на 552,5 мля. 
крб., охоплено понад 9 <млн. трудящих.

Однак, план залучення вкладі-в 1933 р. виконано лийте на 
65,5%. Особливо відстає село, де річний план залучення вкладів 
виконано лише на 42,3%, а надходження внесків по позиці дру
гої п’ятирічки становить лише 71% до суми передплати.

Визнати, що недовиконання плану залучення вкладів сталося 
® наслідок незадовільної роботи системи ощадкас, яка не вия
вила достатньої иоворІЧкоста в здійсненні постанови РНК СРСР 
від 20 червня 1933 року і в поліпшеній якості обслуговування 
вкладників та позикодержців. Вирішення Секретаріату ВУЦВК 
від 16 жовтня 1933 р. в цій оправі реалізується надто мляво.

Багато виконкомів та рад досі ще не приділили достатньої 
уваги оидадоправі (робота фінансових секцій рад над залучен
ням коштів людності через вклади та позики недостатня). Знач
на частина комісій сприяння держкредитові та ощадсправі, як 
правило, працює тільки під час кампаній передплати на позику, 
припускаючи завмирання роботи після кампаній.

Здебільш а області не використали практичного досвіду ро
боти передовиків для перенесення його на відсталі райони та 
села. Так, по Опартаківськюму району, Одеської області надход- 
іісєнвя внесків за позикою становить 166%, а по Кампанійсько



му -району, тієї ж області—0,8°/ і?о Остерському району Черні
гівської області -внески -за реалізовану серед колгоспників пози- 
ку сплачено цілком,а по Коркжін-ькому району цієї ж області 
лише 15%. По колгоспу «Певний Шлях» Охтирського району 
позику сплачено цілком, а то колгоспу «Червоний» того ж райо
ну лише 35%.

Відзначити, що на роботі ощадкас негативно відбивається 
припущення в окремих місцях порушення революційної закон
ності та перекручень (Одеса й Ромни—затримка та обмеження 
видачі грошей клієнтам; Прилуки—механічні відрахування; Гар- 
бузіївський район—тверді завдання колгоспникам з позики то
що).

Щоб прискорити перебудову роботи ощадкас, пожвавлення 
роботи к-ом-ісій сприяння і поліпшити керування та допомогу їм 
від місцевих виконкомів та рад, Секретаріат ВУЦВК ухвалює:

Г. Зобов'язати облвиконкоми роботу ощадкас * комісій спри
яння взяти під безпосереднє оперативне керування одного з за
ступників голови облвиконкому.

2. Зобов'язати ВУДТОК, ЦКС, ЦВК АМСРР, облвиконкоми^ 
РВК та міськради протягом місяця 8дійотити такі заходи:

а) провести масову перевірку практичної допомоги рад 
ощадкасам 1 масової роботи рад, фінансових .секцій і депутат
ських груп на ділянці залучення вкладів та реалізацій позики;

N

б) переглянути склад комісій сприяння, підсилити його пра
цездатними працівниками, спроможними пожвавити роботу ко
місій І забезпечити регулярність у ній; організувати конкретне 
оперативне керування роботою низові комісій сприяння від 
вище поста вл єн и х;

•в) через фінансовії секції рад з участю радянського активу та 
громадських організацій організувати огляд стан}' ощадкас, по
ставивши як -першочергові завдання, що -вимагають якнайпшкд 
того здійснення, налагодження чіткого й уважного обслугоеу 
вання ощадкасами клієнтури, цілковиту ліквідацію черг, належ
не обладнання й утримання в цілковитій чистоті приміщень, 
взагалі—перетворення ощадкас на справді культурні кредитові 
заклади; відвести кращі приміщення для тих ощадкас, що роз
ташовані в непридатних;

т) забезпечити ефективне проведення оголошеного з 15-го 
лютого «дня позикодержця та окладника».

На основі всіх цих заходів добитися різкого поліпшення ро
боти ощадкас та комісій сприяння І забезпечити цілковите ви



конання плану першого кварталу 1934 р. по позиці та вкладах.
3. Доручити ВУДТОК організувати шефство і соціалістичну 

взаємодопомогу між міськими та сільськими ощадкасами.
4. Запропонувати НКФ, НІСЮ, ВУДТОК, ЦВК АМСРР та обл

виконкомам, РВК -і .міськрадам суворо стежити -за цілковитим 
додержанням резолюці-йної законності в роботі по залученню 
вкладів та розміщенню позики, зокрема за виданням ощадка
сам*; без затримок і обмеження вкладів, притягаючи винних у 
перекрученнях до судової відповідальності.

б. Запропонувати ВУДТОК я ЦКС забезпечити швидшу ре- 
алазацчо постанови Секретаріату ВУЦВК від 16 жовтня 1933 р. 
про організацію обслушву вгння позикодержця.

6. Доручити:
а) ЦКС і ВУДТОК розробити конкретні заходи до зтбезпе- 

печетня систематичної роботи з фінансовим активом та громад
ськими інструкторами й дати вказівки на місця;

б) НКФ спільно з ВУРПС опрацювати відповідні зміни до 
правил колективного страхування, сі/рямов-аиі на більше заохо
чення робітників та службовців до страхування життя.

Харків, 27 лютого 1934 р.
Секретар (ВУЦВК Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВА РАД” НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

125. Про підвищення кваліфікації вчителів.

Рад а народних комісарі® УСРР постановляє:
1. Зобов'язати (всіх учителів початкової школи, що закінчили 

7-річну загальноосвітню школу, але не 'мають освіти в обсязі 
педагогічного технікуму, іі вчителів середньої школи, що не ма
ють освіти в обсязі педагогічного вишу, набути середню або 
■відповідну вищу педагогічну освіту в процесі своєї роботи без 
відриву від виробництва.

Крайнім строком опанування курсу педтехнікуму (для вчите
лів початкової -школи, що мають освіту в обсязі 7-річки) або 
педагоги*нюто інституту (для вчителів середньої школи)—вста
новити 1 вереагя 1937 року.

Учителів, що не мають 7-річної? загальної освіти, зобов'язати 
протягом найближчих 2-х років набути освіту з обсязі 7-річної



школі! і, -починаючи з 1936 року, підвищувати овою квалафікл- 
гло до рівня педагогічного технікуму.

2. Встановити, що підвищення кваліфікації вчителів без від
риву їх від виробництва, повинно провадитись безплатно й за- 
і леями формами навчання:

а) заочна і вечірня -педагогічна освіта—при педагогічних ін
ститутах—для вчителів, що мають освіту в осбязі педтехнікум}, 
і яри педтехнікумах—для вчителів, що мають освіту в обсязі 
7-річкн;

б) спеціальні курси при найкращих пфз некомплектних семи- 
р Еках для жителів, що не (мають освіти за 7-річку;

в) короткотермінові курси (під час канікулярних перерв) 
„ля удосконалення фахової кваліфікації вчителів.

Зобов’язати НКдсвіти до 15 квітня п. р. опрацювати всі ін
структивні та методичні ‘матеріали по організації навчання в уч
бових закладах твідвищетія кваліфікації вчителів і подати н.і 
місця 'Організаційні вказівки про порядок притягнення окремих 
груп учителів до певних форм підвищення товацьіф-іжо/іїчТ.

3. На Всеукраїнський Інститут ’п-ідеищеннп кваліфікації педа- 
гоггз 'покласти: керівництво курсами вчителів, що не мають ос
віти за 7-річку, короткоччгр міновими курсами підвищення кв;- 
ліфікації, підвищення кваліфікації керівних методичних кадрів 
(зав. РІЗНО, шкільні -Інструктори) та викладачів педагогічних 
технікумів.

4. Учителям, що підвищують свою кваліфікацію і складуть 
іспиг за середню або спеціальну педагогічну -школу, зарахову
вати додаткозий сгаж педагогічної роботи: тим, що складуть за 
7--річку іУц роки, за технікум—2% роки і за інститут—З1,! 
роки.

Запровадити це в життя з 1 жовтня 1934 року.
Доручити НКосвіти ргзом з НІСФінансів та ВУ*К спілки Ро- 

бос у міся'гни-й строк видати інструкцію про застосування цього 
порядку.

5. Щоб надати можливість учителям, залученим до система
тичного підвищення своєї кваліфікації, працювати над підви
щенням свого І т

ч "чго-тголітичного й педагогічного рівня, зо
бов’язати виконкоми, міськради та органи народної освіти за
безпечити цим учителям 4 вечори на декаду '(кром вихідних днів) 
ці.тком вільних івід усяких позаучбових навантажень у школі ї 
ттозз цгколою.

6. Запровадити в 1934/1935 учбовому році -практику зараху
вання на останній курс педагогічних учбових закладів—у межах 
затверджених контингентів прийому—до 2% учителів о числа 
тих, що найбільш успішно навчаються без відриву від вироб-



вицтва, зберігаючи для них утримання за місцем їх роботи, а 
для їх родин—усі права родин учителів.

7. Запропонувати облвиконкомам та облвідділам наросні ги 
організувати в 1934 році пересувні бібліотеки для вчителгз, що 
підвищують свою кваліфікацію, при всіх районних бібліотеках, 
а також при «всіх бібліотеках педінститутів та педтехнікумів.

8. Зобов’язати НКосвіти УСРР разом з БУК спілки Робос 
знімати з роботи в школі вчителів, що не мають відповідної 
освіти й не бажають підвищувати свою кваліфікацію, ігноруючи 
тим самим завдання підвищення якості роботи школи.

9. Затвердити план підвищення кваліфікації вчителів по об
ластях УОРР на 1934 рік (див. додаток), зобов'язати РИК 
АМСРР. 'і облвиконкоми не пізніше 15 квітня п. р. затвердити^ 
плани підвищення кваліфікації’ по кожному району окремо.

10. Зобов’язати НКФшансів іі облвиконкоми забезпечити фі
нансування плану підвищення кваліфікації вчителів у межах 
визначених асигнувань за державним бюджетом і контрольними 
числами місцевого бюджету.

Зобов'язати міськради та виконкоми за рахунок цих асиг
нувань забезпечити вчителів-курсантів та заочників під час кур
сових а залікових сесій гуртожитками, харчуванням та засобами 
пересування або компенсувати вчителям проїзні витрати.

11. Зобов’язати видавництва «Радшкола», науково-технічне, 
«Медвидаїв» і «Оільгосттвадав» при встановленні тиражів на під
ручники для педінститутів і педтехнікумів обов'язково урахува
ти потребу цілковитого забезпечення ними вчителів, що підви
щують свою кваліфікацію.

12. Рада народних комісарів УСРР -звертає увагу всіх місце
вих виконкомів і особливо органів народної освіти на зовсім 
недостатню їх роботу по підвищенню загальних і спеціальних 
знань учителів.

•Недостатня робота по підвищенню кваліфікації вчителів за
раз є велика перешкода на шляху дальшого успішного зростан
ня школи і -ліквідації її «корінної хиби», яка полягає © тому, 
що школа не озброює учнів достатнім обсягом знань. Це особ
ливо нестерпно в зв’язку з завданням запровадити протягом 
другої п’ятирічки загальне обов’язкове 7-річне навчання.

Рада народних комісарів УСРР пропонує всім обласним і 
районним виконкомам, міським і 'сільським радам у своїх піклу
ваннях про школу ставити в ряді першочергових державних 
завдань—систематичне підвищення кваліфікації вчителів.

Харків, 2 квітня 1934 року.
Заст. Голови РНК УСРР П. Любченко.

Здст. Керівничого справ РНК й ЕН УСРР Я. Бесараб.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» від 4 квітня 1934 р., № 78,



План підвищення кааяіфікації

Підготовка
(за 7-річку) 
вчителів, 

що не мають 
7-річноТ 
освіти

• и4/и#в«у#нтмв%і«
К' 1 от дотермінові 

курси (під час 
канікулярної 
перерви) д в

О б л а с т і Вчителів 
почати, 
школи 

без О С В І

Т И  за
педехн.

Вчителів,
середи.

ШКОЛИ
без ви

щої
О С В ІТ И

Київська..................................... 1700 2000 1000
ЧеміЦівська............................ 800 1000 500
В;ниндька ........................... 16Г0 1700 700
Харківська ................................ 1700 2СС0 ІОСО
Дні/!роік.гг08ська................... 1000 1100 600
Одес» .......... .............................. ІОСО 1100 600
Донецька . . . . . .  .............. 1200 3100 600

Р а з о м .  \  . 4000 13000 5СС0
Курси ІіеремІД/ОТ^ ІКИ керівних 

і метоакадрів та викладачів 
педтехнікумів ... ♦ .

У с ь о го . . . — —
■ ■ ■ -



счктелів на 1934 р £

Злочаа Вечірня
печосаііа педосвіта

За За За За Р а з о м

педтеї- дедів пе тех- педи-

вікуй ститут нікум ститут

4700 3300 100 170 12970
2550 2000 100 60 7010
35С0 22^0 100 50 9350
4750 3350 200 240 13740
3500 2400 350 100 905)
3500 3500 300 260 10660
2500 2350 150 120 8020

25000 20000 1300 1000 71300

_ _ 2000

__ 73300



ПОСТАНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ УСРР.
125. Про стан виконання постанови РПО від 22 грудня 1833 рогу.

«Про порядок постачання пальним в радгоспах і ЛІТО».

Проведеним обстеженням ряду МТС і радгоспів установлено, 
що постанову РПО від 22 грудня 1933 рсіку «Про порядок по
стачання пальним в радгоспах іі МТС» (3. з. 1933 р. СРСР № 74, 
ст. 456), -якою даються цілком конкретні й ясні настановлення 
для усунення безгосподарності та корінного поліпшення справи 
організації постачання, оберігання та використання пального й 
мастива МТС і радгоспами,—не зіпсовано.

Самостійні нафтобази, діючі на засадах (госпрозрахунку, при 
МТС та радгоспах, як цього вимагає зазначена постанова РПО, 
ще не утворені. Завідувачів^ нафтоскладів у більшості МТС і 
радгоспів не затверджено обласними земельними органами і 
трестами. Не проведено в життя встановленої постановою РПО 
системи відпускання -пального та мастика. Саму ж постанову 
РПО в колгоспах і серед трактористів не пророблено і не мобі
лізована активність колгоспників і трактористів на боротьбу ч 
втратами та розбазарюваннями пального й >мастива.

Українська економічна нарада визначає, що директори МТС 
і радгоспів, а також районні й «обласні земельні органи, не зро
зуміли всієї важливості справи належної організації нафтс^-ото 
господарства ов МТС і радгоспах, як одного з найважливіших 
факторів цілковитого і вчасного виконання плану сільськогоспо
дарських робіт.

Українська економічна нарада констатує відсутність належно
го керівництва справою організації постачання та зберігання 
пального в МТС і радгоспах ©ід Наркомземсправ, Уповнарком- 
радгоспів і Наркомпостача-ння. іНарко-мати обмежились надіслан
ням на місця постанови РПО ©ід 22 грудня 1933 «року, не вста
новивши систематичного контролю за проведенням цієї поста
нови в життя.

Українська економічна нарада постановляє:
1. Зобов'язати Нгркомземспра-в—т. Окалиту, Уповнаркомрад- 

гооггж—т. Нурінова, Наркомпостачання—т. Гольмана забезпечи
ти в нзйхоротший строк цілковите проведення -в життя по всіх 
МТС і радгоспах постанови РПО від 22 грудня 1933 року «Про 
порядок постачання -пальним в радгоспах і МТС».

2. Зобов'язати Наркомзем, Упо-знаркомрадсоспів, Наркомпо- 
стачгння забезпечити систематичний Інструктаж МТС І радгоспів 
у спразі організації нафтового господарства.

3. Зобов'язати облвиконкоми за декадний строк перевірити 
стауі ■виконання постанови РПО від 22 грудня 1933 року в рад-



гоопах, ВРП Наркомяажпрому та Нархомлегпрому, яооопгоспах і 
інших, а також забезпечити цілковите й негайне проведення за
значеної постанови РПО в життя й розгорнути боротьбу за 
справжню економію пального і мастила у всіх МТС і радгоспах 
області, притягаючи до суворої (відповідальності винних у зриві 
директив уряду.

4. Доручити Паливному комітетові (т. Олдаковському) про
стежити за виконанням ціої постанови.

Харків, 1 квітня 1934 р.

Засг. Голови ЕН УСРР В. Порайко.

Заст. Керішнчого справ РИК й ЕН УСРР Я. Бесарав.

ридання офіційне Н 10 >0 Р Віоновід л і к н й  рг^аітог Н. Кас«н

Ідано до  скд»ду 27-ІУ, гішмссжо л о  лрук* 7-У; ф« рмит нанесу * / , в  4*шлшов. 
,(62х 94); ваіа м. ст. 38 клгр.; папгр 1 /3  арк. а н ап ер ,  арк. 10110^ зноК.

Техредахтор М. МА, ІН

И £ * > *  н ч ц т і о  8УЦЗЯ РЬПЯ»СЬІ<Є б діва^ів»  1 появо"

Уи-'Внов. голо ш *Н5. о гм .  1277—25ЛХО
нкля-усрр ▼  у ат  ▼ і’сс -жури. ф*ка ід. В. «Бдаінтноіо.
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ВИДАВНИЦТВО ВУЦВК І

РАДЯНСЬКЕ I
БУДІВНИЦТВО І ПРАВО-

»

І

ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО НА СКЛЕПІ В-ВА Є ТАКІ ВИДАННЯ:
Ц і н а  
крб. к.

1. А. Ссменова—М'рксоче вччиня про рогпшпче ззконодавство. — 4$
2. 0. Булятов—Кримінальна ,’олітика епоха іииеріамзчу . . . .  З
3. Проф. Ль Гпо.^занський—Докази в радянському крина^а.’ьному

процесі, ч. 1 . . . ....... ............................................................ ... 2
4- Адміністратяьае-територігльний події УСРР за станом на 1 XII 

1933 р. (Офіційне видання)....................................................—
5. Житлове законодавство» ч. )..........................  , , . .
6. Алфавитнин показник до Збірника Законів за 1932 р. , , * ,
7. І Серебряний—Секції міських рад ............................................
в. Стенографічний звіт та постанови VI сесії ВУЦВК , . . * ,
9. Єфіяов—Завдання рад в охороні здоров'я та соцпобуту на селі •

10. Постанови VI сесії ВУЦВК та IV сесії ЦВК СРСР . “....................
П. За культурне заможне життя ......................................................
22. Брайніиі Розеабліт—Завдання Рад у підготовці до черго

вого призову в РСЧА .....................................................
13. Сільради в боротьбі за більшовицькі колгоспи
14. Кримінальний кодекс.............................................................
15. Цивільно-Процесуальний кодекс......................................
ІО. Пільги й переваги червоногвардШцям і червоним парти

занам (Збірник чаяних постанов) , • % . . . . . .
17. Хатаввич—Бойові завданая сільрад.........................................
13. Про обов'язкові поставки державі зерна сон >шника, картоплі.
19. Неповні комплекти Збіри. Законів за ; '33 р,, за кожн. иумер по
20. м »» •» »» ** 1932 р. <» и і»
21. н  н »Собрание Законов УССР* за 1933 р.„ „ *
2? г* п п » » » * * »  1932 р.„ ,, і,
23. * ,, Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1233 р.

за кожний иумер . . . . ..............................  , . . по
24. Неповн» комплекти Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожний иумер ................... , ио

ЗО
ЗО
50
25
25
25
25

25

25

ЗАМОВЛЕННЯ НАДСИЛАТИ НА ТАКУ АДРЕСУ:
Харків, 31, Слартаківський провм № 3, Вид-во ВУЦВК 

.Радянське будівництво і право*

Позаміським замовцям література надсилається по одер
жанні замовлення.

Розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі 
Держбанку в Харкові М 150080.

Вид-во „Радянське будівництво І право"
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Пролетарі міх країн, едкайт*)ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСНУ
(Маках Упевнаркомао'яаху при РИК 

УСР? а 9-УШ 33 р. Мі 2^2)

2 0 2 /6 ' 

З Б І Р Н И К
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 16 22 квітня 1934 року № 16

З М І С Т :

Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
й Ради народних комісарів УСРР.

127. Про постачання найголовнішим державним книгосховищам 
видаать, що виходить на території УСРР.

128. Про реорганізацію народних комісаріатів та центральних 
установ УСРР.

Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
129. Про перейменування залізничних станцій Олехсандрівськ 

1-й, Олександрівськ И-.й та Олександргасьхчтрисгань Катери- 
ншкької залізниці на станції Запоріжжя І, Запоріжжя И та 
Заноріжжя-пристань.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету.

130. Про увільнення тов. Викова М. О. від обов’язків заступни
ка УповНКВажітрО'му при уряді УСРР.

131. Про настановлення тов. Григор'сва К. М. на першого за
ступника Наркомземсправ УСРР.

132. Про увільнедая тов. Семка С. М. від обов’язків керівничосо 
Центральної архівної управи УСРР.

133. Про настановлення то®. Громицькото А. І. на керївничого 
Центральної архівної управи УСРР.

134. Про склад Центральної першотравневої комісії.
435. Про відновлення роботи комісії в справах оцінки майна, ея* 

власнюваногб в зв'язку з поширенням харківського заліз
ничного вузла.



ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО 
НАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОЇШДОВАСРР
127. Про постачання найголовнішим держеним «шиготеЛЙЙца: 

видань, що виходять на території УСРР.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада нь 

родаих комісарів УСРР постановили:

І .

1. іНайважливішим державним книгосховищам постачається 
книги, брошури, жзрнали, •бюлетені, газеті/ ноти, географічні 
карти, плани та інші видання тільки за правилами цієї поста* 
нови.

2. Постачання книгосховищам видань, що їх згадано в ст. 1, 
здійснюється через Українську книжкову палату.

3. Усі без винятку друкарні, літографії, цинкографії, скло
графічні та ©сі інші поліграфічні підприємства, що є «а терито
рії УСРР, зобов’язані безплатно надсилати до Української книж
кової палати обов'язкові примірники виготовлених ними видана 
у такій кількості:

а) книги, брошури, журнали, бюлетені—45 тимірн.
б) ноти, географічні карти, плани, столичні газети—ЗО при* 

•мірників.
в) всі інші газети, листівки, ^видання для сліпих, склографічні 

видання, плакати й різні графічні видання—7 при міри.
г) всі інші друковані видання—1 примірн.
4. Воі установи й організації, що видають на склографі або 

на інших розмножувальних апаратах свої відомчі матеріали, а 
Також усі поліграфічні підприємства, згадані в ст. З, що друку
ють односторінковий довідковий матеріал (у тому числі й кар
тотеки) зобов'язані безплатно надсилати по 7 примірників цих 
видань до Української книжкової палати.

5. Згадані в ст. ст. З І 4 підприємства, установи й організа
ції зобов'язані надсилати до Української книжкової палата 
обов'язкові примірники видань у такі строки:

а) книги, брошури, журнали, бюлетені, ноти й графІчн 
дання—до випуску цих видань у світ і до здачі їх вцдаюцям\ 
мовникам;

б) інші видання (газети, відозви, афіші тощо)—в день 
пуску у світ.

6. Крім кількості примірників видань, що їх передається д 
Української книжкової палати згідно з ст. З, всі поліграфія» 
підприємства зобов'язані передавати до центральної бібліотеки



лО

-\гїчгга чи район-/, ?а місцем перебування поліграфічного' підпр^ 
емстза по одному примірнику всіх еитотозлюваних ними видань.

7гУсі без винятку видавництва й видавці на території УСРР 
зобов’язані надсилати до Українсько! книжкової палати по ОД" 
дому примірнику всіх своїх видань, незалежно від місця Тх Дру
кування, негайно ттісля випуску їх у світ.

8. Одержані від поліграфічних підприємств іі установ та ор
ганізацій обов’язкові примірники видань (ст. З і А) Українська 
книжкова палата розподіляє поміж державними юнигосховиша- 
%т Союзу РСР та УСРР таким порядком:

A. Безплатно, обов'язковим порядком, два повні комплекти 
видань, згаданих у п. п. «а» і «б» ст. З, постачаються:

1) Публічній бібліотеці Союзу РСР ім. В. І. Леніна в Москві;
2) Державній публічній бібліотеці ім. М. Є. Салтшоава-Щед- 

рїяа «в Ленінграді;
3) Бібліотеці Всесоюзної академії наук у Ленінграді;
4) Державній бібліотеці гм. В. Г,- Королеика в Харкові;
5) Всенародній бібліотеці України в Києві;
6) Українській книжковій палаті.
Б. Безплатно обов’язковим порядком один (повний комплект * 

видань, згаданих у н.ц. «а* і <6» ст. З постачається:
1) Бібліотеці Комуністичної академії в Москві;
2) Бібліотеці ВУАМЛІН у Харкові;
3) Державній бібліотеці Білорусі 'ім. В. І. Леніна в Минськуі
4) Всенародній бібліотеці Грузії в Тифлісі;
5) Державній бібліотеці Азербайджане в Баку;
0) Державній бібліотеці Вірменії в Еривані;
7) СередньоазІйсьмій державній бібліотеці в ТашхентІ;
8) Державній бібліотеці Туркменської РСР в Ашхабаді;
9) Державній бібліотеці Таджицької! РСР в Сталінбаді;

10) Книжковій палаті РСФРР;
11) Державній бібліотеці ім. ВКП(б) у Києві;
12) Одеській державній бібліотеці;
13) Дніпропетровській державній бібліотеці;
14) Сталінській державній бібліотеці;
15) Вінницькій державній бібліотеці;
16) Чернігівській державній біб.тіотеці;
17) Державній бібліотеці АМСРР в Тирасполі.
B. Безплатно обов’язковим порядком, один повний кттлезпї 

видань, згаданих у п. <в> ст. З та ст. 4, постачається:
1) Пубтічній бібліотеці їм. В. І. Леніна в Москві;
2) Державній бібліотеці ім. М, Є. Салтикова-Щедрина в ле* 

аінграді;
3) Державній бібліотеці ім. В. Г. Короленка в Харкові;
4) Всенародній бібліотеці України в Києва;



5) Українській книжковій -палаті;
€) Урядовій бібліотеці' Союзу РСР та РСФРР (видань, згада

них у ст. 4);
Г. Безплатно обов'язковим -порядком, один примірник видань, 

дібраних за певними розділами схем класифікації книжних па
лат, постачається:

1) Бібліотеці ЦК ВКП(б);
2) Бібліотеці ЦК КП(б)У;
3) Бібліотеці (інституту Маркса ^Енгельса-Ленін а в Москві;
4) Бібліотеці Істпарту ЦК КП(б)У в Харкові;
5) Бібліотеці Комітету в справах винахідництва при РЛО в 

Ленінграді;
6) Бібліотеці (інститутів єврейської та польської культури в 

Києві.
7) Бібліотеці Харківського державного університету;
8) Бібліотеці Київського державного університету;
9) Бібліотеці Одеського державного університету;

10) Бібліотеці Дніпропетровського' державного університету;
11) Центральній їка;уковій сільськогосподарськії^ бібліотеці 

Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук -в Харкові.
Добір видань, 'згаданих у розділі «Г» ст. 8, провадиться на 

підставі умов установ, що при них е зазначені бібліотеки, з Ук
раїнською книжковою палатою.

Д. На тих самих підставах, що їх згадано в розділі «Г» 
ст. 8, але © чотирьох примірниках постачається виданнями УОРР 
Всеукраїнське товариство культурного зв'язку в закордоном дчя 
утворення фонду міжнародного книгообміну.

Е. Видання, що залишаються у виділених порядком розділу 
«Ґ» ст. 8 для бібліотек ЦК ВКП(б), Інституту Маркса-Енгельоа- 
Лсніна (І Комітету в справах -винахідництва при РПО комплектів 
обов’язкових ітриміріншош, Українська книжкова палата передає 
до інших книгосховищ СРСР за затвердженням Комітету в 
справах наукових та навчальних установ ЦВК СРСР, а видання, 
що -залишаються з -виділених порядком розділу «Г» ст. 8, комп
лектів видань для інших біблгіотек Українська книжкова палата 
передає до спеціальних книгосховищ УСРР за вказівками На
родного комісаріату освіти УСРР.

Ж. Усі примірники кидань, що їх Українська книжкова пала
та не розподілила порядком розділі® «А*—«Е» ст. 8, залиша
ються при ній.

- 9. Платно, обов’язковим порядком постачається по одному 
примірнику видань, щ-о їх добрано спеціальними колекторами, 
а) бібліотекам універсального характеру, що їх не включено до 
списку книгосховищ, яким постачається безплатно і 6) спеціаль

ним бібліотекам.



Описок таких бібліотек всесоюзного значення затверджує ко
мі гет у справах наукових а навчальних установ ЦВК Союзу 
РСР, з список 'бібліотек республіканського значення—Народний 
Комісаріат освіти УСРР.

10. Порядок, як надсилати до спеціального колектору видан
ня, що їх постачається—платно та як за них розраховуватися, 
установлює окремою постановою Рада народних комісарів УСРР.

И. Заборонити всім як центральним, так і місцевий органам, 
з.іікяти порядок, оцо йото встановлює ця постанова, і, зокрема, 
заборонити зобов'язувати поліграфічні підприємства й видавни
цтва, а також усі 'інші підприємства, установи й організації пе
редавати гм чи будинкам «іншим «установам та організаціям обо
в'язкові примірники видань поза межами і поза порядком, шо 
їх встановлює ця постанова.

12. Категорично забороняється бібліотекам УСРР, що одер
жують безплатні чи платні обов'язкові примірники, продавати, 
передавати безплатно або обмінювати їх без згоди в кожному 
окремому випадку Української книжкової палати. Керівників 
бібліотек, що самочинно передають обов'язкові примірники або 
йе забезпечують шлежного їх опрацювання та зберігання, при
тягається до кримінальної «відповідальності.

13. Доручили Народному комісаріатові освіти УСРР:
а) протягом двох декад видати інструкцію про облік, вико

ристання та зберігання обов'язкових примірників;
б) тротяіом «місяця подати на затвердження Раді народних 

комісарів УСРР Положення про Українську ікнижкоіву палату.
14. Зобов’язати Українську книжкову палату забезпечити, 

згідно з правилами Цієї постанови, всі книгосховища видання
ми, що вийшли у світ від 1 жовтня 1933 року.

І І .

15. Цю постанову видано «а підставі ст. 11 -«а* постанови 
ЦВК і РІІК Оо-юзу РСР від 13 вересня 1933 року «Про постачан
ня найважливішим державним книгосховищам видань, що вихо
дять на території Союзу РСР (36. зак. СРСР 1933 року № 59, 
ст. Зг>5).

16. З виданням цієї постанови ст. ст. 623, 624 Кодексу Зеко 
кіз про народну освіту УСРР (3. 3. УСРР 1922 р. № 49, ст. 729} 
та їхні зміни і доповнення—в редакції постанови ВУЦВК від 
ЗО квітня 1924 р. «Про зміни і доповнення ст. 623 Кодексу за
конів про народну освіту УСРР про обов’язкові примірники 
друкованих творів» (3. 3. УСРР 1924 р, № 10, ст. 97), постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР від 29 вересня 1926 р. «Про доповнення



Кодексу законів про народну освіту УСРР ст. 623е про обов’яз
кові примірники друкованих творів (3. 3. УСРР 1926 р. Лз 53, 
ст. 383), постанови ВУЦВК а РНК УСРР від 31 серпня 1927 р. 
Лі* 43, ст. 194) та постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 15 листо
пада 1931 р. «Про обов'язкові примірники творів друку для 
книгозбірень» (3. 3. УСРР 1931 р. № 33, ст. 258)—вважати за
такі, які ©тратили чинність.

Харків, 21 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст. Голови РНК УСРР В. Поразко. 
Секретар ВУЦВК 10. ВойцехІвськиЙ.

128. Про реорганізацію народних комісаріатів та центральних
установ УСРР.

На підставі постанови ЦВК та РНК СРСР від ІБнго березня 
1934 року, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет та 
Рада народних коміоаргв п о с т а н о в л я ю т ь :

1 .  Ліквідувати колегії при всіх народних комісаріатах УСРР.
2. Утворити при всіх народних комісаріатах Ради народних 

комісаріатів у складі від ЗО до 60 чол. кожна, .які скликатиметь
ся раз на 2 місяці, забезпечивши © складі рад половину з пра
цівників місцевих організацій та підприємств.

Зобов'язати народних комісарів до 10 квітня ц. р. подати на 
затвердження склад рад.

3. Ліквідувати в усіх наркоматах та господарських організа
ціях сектори перевірки виконання, 'поклавши на наркомі® та ке
рівників господарських організацій обов’язок особисто здійсню
вати систематичну перевірку виконання постанов і розпоря
джень підлеглими їм органами.

4. Ліквідувати в наркоматах та господарських організаціях 
спеціальні відділи добору та розподілу кадрів, поклавши на 
наркомів та керівників всіх радянських іі господарських органі
зацій обов’язок особисто керувати добором і розподілом госпо
дарських та інженерно-технічних працівників.

5. Зобов’язати керівників радянських та господарських орга
нізацій негайно намітити і пересунути з центральних установ 
та канцелярій безпосередньо на виробництво значну частину 
інженерно-технічного персоналу.

6. Зобов'язати народних комісарів та начальників централь
них управ при РНК УСРР не пізніше 10-го квітня подати поло
ження І структуру народних комісаріатів та центральних управ при



РИК УСРР, виходячи з вагал-ьних засад, затверджених ЦВК І 
РИК Союзу РСЕ.

7. Зобов'язати уповноважених наїродних комісаріатів Союзу— 
УпІіКВП, УпНКЗв’язку, УтіНКРадтоситів, УпНКЛіс та УлНКВод— 
до б квітня подати проект реорганізаці-ї своїх управ і взяти без
посередню участь у розробленні положення про союзні нарко
мати і їхньої структури.

8. Зобов’язати народних комісарів, керівників центральних 
управ при ‘РНК УСРР та вповноважених наркоматів Сокхзу <РСР 
при РИК УСРР, подаючи проект структури наркоматів і управ, 
передбачити скороченні не -менш як 10—150/е штатів проти тих, 
що були 1932-33 р.

9. Встановити, що в облвиконкомах повинно бути не більше 
2-х заступників голови облвиконкому і у відділах облвиконко
мів—не більше одного заступника завідувача відділу облвикон
кому.

Харків, 7 квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст. Голови РНК УСРР Л. Любченкоч 
Секретар ВУЦВК 10. Войцехівський.

Сполошено у *ВкгтІ ВУЦВК» ввід 8 кв-Ітня 1934 р. № 81.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ

129. Про перейменування залізничних станцій Олександрівськ 1-й, 
Олександрівськ И-й та Олександрівськ—пристань Катерининської 
залізниці на станції Запоріжжя І, Запоріжжя Н та Запоріжжя—

пристань.
На виконання постанови Президії ЦВК СРСР від 7 «віти?. 

1934 року Всеукраїнський центральний виконавчий комітет по
с т а н о в  и в:

* перейменувати залізничні станції Олександрівськ і, Олексак- 
дрюськ ІІ та Олександрівськ—пристань Катерининської залізниці 
на станції Запоріжжя І, Запоріжжя ІІ та Запоріжжя—пристань.

X ркІз, ІІ квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцеза'вський*



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

130. Про увільнення тов. Бикова М. О. від обов'язків заступники 
УповНКВажїірому при Уряді УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого коміте
ту п о с т а н о в и л а :

у зв’язку з переходом на -іншу роботу, увільнити тов. Вико
ва, Миколу Олександровича від обов’язків заступника уповно
важеного Народного комісаріату важкої воомислово-сті Союзу 
РОР при Уряді УСРР.

Харків, 10 квітня 1934 р.
Вик. об. Голови ВУЦВК Ю. Войцехївськнй. 

Заст. Секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

131. Про настановлення гов. Григор’єва К. М. па першого за
ступника Наркомземсправ УСРР.

Президія Всеукраїнського (центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

настановити тов. Пригор’єва, Кузьму Миколайовича яа пер
шого заступника Народного комісара земельних -справ УСРР,

Харків, 10 квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Летровськнй.

Секретар ВУЦВК Ю. «Войцехівський.

132. Про увільнення тов. Семка С. М. від обов'язків керівничого 
Центральної архівної управи УСРР,

Президія Всеукраїнського (центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

у зв’язку з переходом на іншу роботу, увільнити тов. Сем
ка С М. від 'обов’язків керівничого Центральної архівної упра
ви УОРР.

Харків, 10 квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Летровський,

Секретар ВУЦВК Ю. Войцеківський.



133. Про настановлення тов. Громицького А. і. на Керівничого 
Центральної архівної управи УСРР.

Презнд-Ія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету п о - с т а н о з и л а :

настановити то®. Громвдького А. І. на Кер ©ничого Централь
ної архівної управи УСРР.

Харків, 10 квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Летровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехївський.

134. Про склад Центральної Першотравнем! комісії
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі

тету п о с т а н о в и л а :
Для керівн'ицтш- готуванням до свят і проведенням свята 1-го 

травня 1934 року створити Центральну іпершотравневу комісію 
е складі то®, то®.:

Петровськоро Г. 1 (голова).
Войцехівського,
ЧмвирЬїа,
Кіллерота,
Ахматова,
Литвина,
Каиеліяського,
Гавриленка,
Андрееваі 
Шелех сса,
Дубового,
А'мелйна,
Карпова.
Харків, 10 квітня 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 

Оголошено у <В*сті ВУЦВК» від 12 квітня 1934 р. № 85.

135. Про відновлення роботи комісії в справах оцінки майна, вив- 
ласнюваиого в зв'язку з поширенням Харківського залізничного

вузла.
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі

тету п о с т а н о в и л а :
1. Відновити роботу комісії в справах оцінки майна, вивлас* 

нюваного їв зв'язку в поширенням Харківського залізничного



вузла, що була створена -за постановою ВУЦВК і №К УСРР к 
9 червня 1926 року.

2. У зв’язку із змінами адмшгстратнвно-територіального п< 
ділу УСРР та вибуттям частини членів комісії, затвердити таки 
новий склад комісії:

Голова комісії—представник Харківського обявнконкому- 
т. каков Г. Ф.

Члени комісії—від НКФІну УСРР—т. Орлов.
від НККомгосггу—т. Дубков,
вйд Харківської обласної ради профспілок—т. Випгневський
від Дирекції Південно? залізниці—т. Лебедев.
3. Покласти <на комісію розв’язання питань вивласнення зеі 

мель та знесення будівель у зв’язку- з прокладанням Харківської 
електрозалрзниці.

Харків, 11 квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. ЛетровськиЯ.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехївський.

БІСЛІСЙН.

г*«м
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ВИДАВНИЦТВО ВУЦВК

„РАДЯНСЬКЕ
БУДІВНИЦТВО І ПРАВО”

ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО НА СКЛЕПІ В СА Є ТАКІ ВИДАННЯ:
Ц і н а  І 
крб. к. і

}. А. Семенова—Марксове вчення про робітниче законодавство. — 45
2. С. Булатов—Кримінальна політика епохи Імперіалізму . . , 3 50
3. Ііроф. М. Гродзииський—Докази в радянському кримінальному

процесі, ч. 1 .............. ... .......................................  і 80
4. Адміністративно-територіальний поділ УСРР за станом на 1-ХІі

1933 р. (Офіційне видання) .... ............... ...........................— 80
5. Житлове законодавство, ч. І.............................................. — 7у
6. Алфзвитний показник до Збірника Законів за 1932 р......  1 —
7. І. Серебряннй—Секції міських рад 60
8. Стенографічний звіт та постанови VI сесії ВУЦВК............4 —
9. Єфімов—Завдання рад в охороні зторов'я та соипобуту на селі • — 50

10. Постанови VI сесії ВШВК та IV сесії ЦВК СРСР.................— ЗО
ІІ За культурне заможне життя................................................ ...  — 45
12. Ьрайиїн І РозенОліт—Завдання Рад у підготовці до черго

вого призову в РСЧА......................................................  — 40
13. Сільради о боротьбі за більшовицькі колгоспи . . . . . .  2 00
14. Кримінальний кодекс..........................................................  80
15. Цивільно-Процесуальний кодекс................  ... 1 —
16. Пільги й переваги червоногвардійцям і червоним парти

занам (Зоїрник чияиих постанов)................................. ЗО
17. Хатаввич—Бойові завданий сільрад.................................................  — ЗО
18. Про обов'язкові поставки державі зерна соняшника, картоплі. — 50
19 Неповні комплекти Збірн. Законів за 1933 р., за кожн. н>мер по 25
20 » >» «> н ** 1932 р. п „ „ ,, 25
21. .» м .СобраниеЗаконов УССР* за!933р.„ „ „ 25
22. ,» м »» »• ,* 1932 р.„ „ „ 25
23. » •» Бюлетень НКЮ та Найвіщою суду за 1933 р.

за кожний вумер . . ................................................ по 25
24. Неповні комплекти Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожани цумер.............. ...............................................по — 25
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