ПРИСТАВЛЯБТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх країн, єднайтесь

(Наш Упшіріоуи'шу пра РНІ
УРСР от З-VIII 1933 р. А 242)

ЗБІРНИК
ЗАНОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Мі І

20 січня 1937 року

Мі І

ЗМІСТ
Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР
1. Про нагородження Вінницької області перехідним Червоним
прапором Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР.
2. Про виведення з складу членів Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Мінпбна С. В.
3. ГІро зняття з роботи заступника голови Дсржилану УРСР
Міиасва С. В.
Постанови Ради ііародних Комісарів УРСР
4. Про заходи боротьби з засміченням засівів конюшини шкід
ливими бур’янами.
5. Про порядок затвердження річних бухгалтерських їнітііі
і балансів.
6. Про забезпечення шкіл зошитами.
7. Про виключення з складу членів Ради при Народному комі
сарі внутрішньої торгівлі УРСР код. голови Вінницької
облспоживспілки Мондруса та кол. редактора газети „Ра
дянська торгівля11 Лямцева.
8. Про виключення з складу членів Ради при Народному комі
сарі охорони здоров’я УРСР кол. завідувача Харківського
обласного відділу охорони здоров’я Кірова Я. І.
9. Про виключення Грушсвського та Лепєнштама з складу чле
нів Ради при Народному комісарі земельних справ УРСР.

БІБЛІОТЕК/і
.. чИ Наук
І У.9РР

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
І. Про нагородження Вінницької області перехідним Червоним
прапором Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР п о с т а 
н о в л я є:
За найвищі показники врожайності цукрового буряку по кол
госпно-селянському сектору (164,6 центи, з гектара по області),
що їх досягнуто в 1936 ропі на основі розгортання руху тисяч
ниць, п’ятисотенниць, запровадження сталінського колгоспного
статуту і широкого провадження агротехніки, за кращі показ
ники в копанні та возінні цукрового буряку нагородити Вінницьку
область перехідним Червоним прапором Президії Центрального
Виконавчого Комітету УРСР, встановленим за постановою від
23 березня 1934 року (3. 3. УРСР 1934 р. № 12, ст. 103).
Для вручення перехідного прапора Президії Центрального
Виконавчого Комітету УРСР Вінницькій області командирувати
члена Президії ЦВК УРСР тов. Затонського В. П.
м. Київ. 5 січня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко
2. Про виведення з складу членів Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Міиаєва С. В.
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР п о с т а невляе:
Вивести з складу членів Центрального Виконавчого Комітету
УРСР Міиаєва С. В.
Ц:о постанову внести на затвердження наступної сесії
ЦВК УРСР.
м. Київ, 11 січня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко
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Ст. ст. 3—4

3. Про зняття з роботи заступника голови Держплану УРСР
Мінаєва С. В.
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР п о с т а 
новляє:
Зняти Мінаєва С. В. з роботи заступника голови Держ
плану УРСР.
м. Київ. 14 січня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко
ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
4. Про заходи боротьби з засміченням засівів конюшини
шкідливими бур’янами
Для підвищення врожайності конюшини Рада Народних Ко
місарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1.
Заборонити колгоспам і радгоспам висівати насіння
конюшини, іцо має загальну чистоту менше 90%, загальну
засміченість — більше 10%, насіння бур'янів — більше 1% та
насіння особливо шкідливих бур'янів (повитиця, подорожник)—
більше 0,5%.
2. Зобов’язати голів правлінь колгоспів, директорів радгоспів
та машинно-тракторних станцій:
а) організувати очистку всіх насінних фондів конюшини,
особливо засміченої шкідливими бур’янами, довівши це насіння
до норм, не нижче встановлених у п. І;
б) в разі неможливості довести на своїх машинах насіння ко
нюшини до вищезгаданих кондицій, організувати обмін такого
насіння на кондиційне на пунктах заготувачів (Держсортфонд,
Заготзерно, Заготльон).
3. Зобов’язати заготувачів видавати в обмін колгоспам і рад
госпам насіння конюшини якістю не нижче кондицій, устано
влених для II класу загальносоюзного стандарту (ОСТ).
4. Зобов’язати Київський, Чернігівський, Вінницький та Хар
ківський облвиконкоми встановити потрібну кількість насіння
конюшини до завозу в область в обмін на некондиційне насіння
колгоспів та радгоспів і не пізніш 10 січня подати до Наркомзему УРСР заявку на завіз такого насіння.
5. Встановити такий порядок обміну колгоспами й радгос
пами некондиційного насіння конюшини на кондиційне:
а) колгоспи й радгоспи здають своє насіння конюшини,
засмічене шкідливими бур’янами, на заготпункти Держсорт-

Ст. ст. 4-5- 6
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фонду, Заготзерна та Заготльону за існуючими заготівельними
цінами з відповідною рефакцією без одержання за таке насіння
зерна та премій-иадвишок;
б)
відпуск кондиційного насіння колгоспам і радгоспам в об
мін на некондиційне провадиться за гуртовими відпускними
Нінами, що встановлені на 1936 р. за наказом Наркомзему
Союзу РСР № 789.
м. Київ, 4 січня 1937 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
5. Про порядок затвердження річних бухгалтерських звітів
І балансів
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1 . Річні бухгалтерські звіти й баланси трестів і автономних
підприємств, підпорядкованих обласним І районним виконавчим
комітетам або міським радам через їх відділи і управління,
затверджуються керівниками останніх або їх заступниками.
2. Річні бухгалтерські звіти й баланси трестів і автономних
підприємств, безпосередньо підпорядкованих обласним і район
ним виконавчим комітетам або міським радам, затверджуються
президією відповідного виконавчого комітету або міської ради.
м. Київ, 10 січня 19з7 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
6. Про забезпечення шкіл зошитами
Рада Народних Комісарів УРСР встановлює, що, в наслідок
невиконання в 1936 роиі фабриками НКМісцсвпрому УРСР плану
виробництва учнівських зошитів І використання п.евної частини
іх для канцелярських потреб, школи й Інші заклади забезпе
чуються зошитами незадовільно.
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1.
Встановити потребу зошитів на 1937 рік для УРСР в кіль
кості 475 мли. зошитів, у тому числі па І квартал 1937 р.
130 мли. зошитів (в трнаркушевому розрахункові) й просити
Раду Народних Комісарів Союзу РСР і Центральний Комітет
ВКҐ1(6) затвердити цей план.
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Ст. 6

Водночас зобов’язати Укрполіграфтрест —*тов. Білобрового
здати до 25 січня все недовантаження по 1936 р. (28 мли.
зошитів) Книгокультторгові та Укоопспілці для продажу ви
ключно школам.
2.3обов’язати Наркомвнуторг УРСР з 1 січня 1937 р. забез
печити такий порядок реалізації учнівських зошитів:
а) 70% плану реалізації учнівських зошитів передати Книго
культторгові та споживчій кооперації на продаж через сітку
кіосків при школах, розносчиків і розвозчпків, а також у спосіб
кадсилки зошитів школам післяплатою за колективними замо
вленнями учнів чеоез школи.
З цієї кількості зошитів виділити Книгокультторгові на про
даж учням шкіл у містах та районних центрах 45% і споживчій
кооперації для продажу в школах на селі — 55% зошитів;
б) решту зошитів (30% плану реалізації) розподілити між
торговельними організаціями на продаж учням лише в спеціалі
зованих магазинах канцелярських приладь, а також у споживчій
кооперації.
3. Заборонити торговельним організаціям провадити гурто
вий продаж зошитів установам і підприємствам.
Категорично заборонити установам і друкарням використо
вувати учнівські зошити для канцелярських потреб та акци
дентних друкарських робіт.
Зобов’язати торговельні організації продавати в одні руки
не більш 5 зошитів.
4. Зобов’язати НКМісцевпром і НКЛісиром УРСР відван
тажувати зошити стандартними пакунками, в яких було б
не менш 40% зошитів в одну лінійку, 35% — в клітинку,
15% — в 2 лінійки й 10% — в косу лінійку.
5. Зобов’язати облвиконкоми, міськради й райвиконкоми
в декадний строк установити сітку кіосків, розносчиків та розвозчиків по кожному місту й району окремо.
6. Зобов’язати Книгокультторг та Укоопспілку організувати
в шкільних кіосках продаж шкільних пер, чорнил, олівців,
пеналів, гумок і інших шкільно-письмових приладь.
7. Зобов'язати облвиконкоми, міськради й райвиконкоми
взяти під свій безпосередній догляд і систематично перевіряти
справу забезпечення шкіл учнівськими зошитами, перами і іншим
учбовим приладдям.
м. Київ. 8 січня 1937 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Ст. ст. 7—8—9
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7. Про виключення з складу членів Ради при Народному
комісарі внутрішньої торгівлі УРСР кол. голови Вінницької
облспоживспілки Мондруса та кол. редактора газети „Радянська
торгівля" Лямцева
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Виключити Мондруса та Лямцева з складу членів Ради при
Народному комісарі внутрішньої торгівлі УРСР (3. 3. УРСР
1936 р. № 22, ст. 107).
м. Київ, 4 січня 1937 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради.Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

8. Про виключення з складу членів Ради при Народному
комісарі охорони здоров’я кол. завідувача Харківського
обласного відділу охорони здоров’я Кірова Я. І.
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Виключити Кірова Я. І. з складу членів Ради при Народному
комісарі охорони здоров’я УРСР (3. 3. УРСР 1936 р*. № 17,
ст. 81).
м, Київ, 4 січня 1937 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

9. Про виключення Грушевського та Левенштама зі складу
членів Ради при Народному комісарі земельних
справ УРСР
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
На зміну постанови Ради Народних Комісарів УРСР від
21 квітня 1936 р. № 494 (3. 3. УРСР 1936 р. № зо, ст. 148)

7

№1

Ст. 9

виключити з складу членів Ради при Народному комісарі
земельних справ УРСР Грушевського та Левенштама як ворогів.
м. Київ. 13 січня 1937 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УРСР.

ВІдповІд. редактор В. Соскояський

Здано до складання 5. II.—37 р. Підп. до друку 20. 11.—37 р. Форм. пап.
4-х пошт. (62x92). Вага м. ст. 38 кг. Паперу 0.5 арк. На пап. арк. 101.100 зи
Видавництво ЦЗК УРСР .Радянське будівництво і право"
Упов. Гоаовліту № 572. Друк, в-ва ,Пр. Пр.’, вуд. Леніна, 19. Зам. 323.—31.М ,
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Пролетарі лсіх країн, єднай песь!

ІРНСТАВЯЯКТЬСЯ ПІДРССПИСКУ

(Ніш Уширші'їну іц РІІ
УРСР Ні 9-ЇИІ 1933 р. * 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№2

ЗІ січня 1937

року

Ні 2

ЗМІСТ
Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради
Народних Комісарів УРСР
10.

Про скасування постанови Центрального Виконавчого Ко
мітету і Ради Народних Комісарів УРСР від 21 грудня 1927
року про пенсійне забезпечення педагогічного персоналу
установ соціального виховання для дефективних дітей.

Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету
УРСР
11. Про скасування Ветеринарного кодексу УРСР.
Інструкція Народного комісара юстиції УРСР
12. Про впорядкування практики судових органів в справах про
неправильне звільнення працівників.

Ст. ст. 10-11

—2—

Ла 2

ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
10. Про скасування постанови Центрального Виконавчого Ко
мітету і Ради Народних Комісарів УРСР від 21 грудня 1927 р.
про пенсійне забезпечення педагогічного персоналу установ
соціального виховання для дефективних дітей
Центральний Виконавчий Комітет 1 Рада Народних Коміса
рів УРСР п о с т а н о в л я ю т ь :
В зв'язку з пенсійним забезпеченням по соціальному стра
хуванню педагогічного персоналу на загальних підставах поста
нову Центрального Виконавчого Комітету 1 Ради Народних Ко
місарів УРСР від 21 грудня 1927 р. .Про пенсійне забезпечення
педагогічного персоналу установ соціального виховання для
дефективних дітей- (3. 3. УРСР 1927 р. № 66, ст. 256) та ви
дану на її доповнення ст. 4 постанови Центрального Виконав
чого Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР від 13 серпня
1930 р. (3. 3. УРСР 1930 р. № 19, ст. 185) с к а с у в а т и ,
м. Київ, 20 січня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський.
Заст. голови Ради Народних
Комісарів УРСР В. Порайко.
Секретар Центрального
Виконавчого Комітету УРСР М. Зіненко.

ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
УРСР
11. Про скасування Ветеринарного кодексу УРСР
Центральний Виконавчий Комітет УРСР п о с т а н о в л я є :
1
1 . Скасувати постанову Центрального Виконавчого Комітету
і Ради Народних Комісарів УРСР від 13 березня 1925 р. .Про
надання чинності Ветеринарному кодексові УРСР- і Ветеринар
ний кодекс УРСР (3. У. УРСР 1925 р. №9—10, ст. 77 і додаток
до ст. 77; 1927 р. № 13, ст. 75; 1928 р. № 13, ст. 113, № 25
ст. 218, № 29 ст. 254).
2. Доручити Народному комісаріатові юстиції УРСР протя
гом місяця внести на розгляд уряду проект постанови про зміни
до чинного законодавства, що випливають з цієї постанови.

Ло 2

З

Ст. ст. 11 — 12

11
3.
Ця постанова видається на виконання ст. З постанови
Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Коміса
рів Союзу РСР від 27 жовтня 1936 р. „Про затвердження Ве
теринарного статуту Союзу РСР“ (3. 3. СРСР 1936 р. № 58,
сї. 446-а).
м. Київ, 20 січня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський.
Секретар Центрального
Виконавчого Комітету УРСР М. ЗІНЄНКО.

ІНСТРУКЦІЯ НАРОДНОГО КОМІСАРА ЮСТИЦІЇ УРСР
12. Про впорядкування практики судових органів в справах
про неправильне звільнення працівників
Щоб усунути викривлення директив партії й уряду щодо
боротьби з неправильним звільненням працівників і встановити
одноманітну практику по позовах про виплату за вимушений
прогул, Народний комісаріат юстиції УРСР пропонує при роз
в’язанні трудових справ зазначеної категорії керуватися такими
вказівками:
І
Ст. /. Судові органи повинні особливо рішуче боротись з
проявами з боку адміністрації установ і підприємств бюрокра
тизму і свавілля при звільненні працівників, а також з всіля
кими штучними способами звільнення працівників на підставі
нарочитих скорочень штатів і скасування посад, неконкретнзованих або необгрунтованих обвинувачень в порушенні трудової
дисципліни, в службових та інших злочинах та ін.
Згідно з постановою III пленуму Комісії радянського конт
ролю (3. 3. СРСР 1936 р. Ке 31, ст. 276) не можна також до
пускати звільнення працівників і з таких мотивів, як соціальне
походження, судимість у минулому, засудження батьків чи ро
дичів і т. д., оскільки це не передбачено спеціальними зако
нами.
Судові органи повинні стежити, щоб у тих випадках, коли
при звільненні потрібне попереднє вирішення розціночно-конфліктної комісії, як от звільнення за непридатністю, звільнення
зі скороченням штатів працівників, які проходять військове
навчання і т. п., звільнення членів фабрично-заводських і міс
цевих комітетів та інш.—такі звільнення провадились лише з
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дозволу розціночно-конфліктної комісії або вищих профспілко
вих організацій за належністю.
Особливу увагу судові органи повинні приділити захисту
прав вагітних жінок і одиноких жінок, які мають дітей до
1 року. Цих жінок неможна звільняти без дозволу в кожному
окремому випадку інспектора праці.
Ст. 2. У випадках неправильного звільнення працівників
суди розв’язують питання про їх поновлення на роботі, додер
жуючись ст. ст. 87* і 87й Кодексу законів про працю УРСР.
При цьому повинно мати на увазі, що, згідно з приміткою
4 до ст. 47 Кодексу законів про працю УРСР, судам непідсудні
справи про неправильне звільнення і поновлення на роботі та
ких осіб:
а) працівників, які користуються правом найму і звільнення,
в усіх підприємствах, установах та організаціях;
б) тих відповідальних працівників державних, кооператив
них і громадських установ, підприємств та організацій, які зай
мають посади, зазначені в переліках №№ 1, 2 І 3, доданих до
постанови НКПраці СРСР від 12 жовтня 1929 року № 33£
„Про порядок звільнення і поновлення на посаді відповідальних
працівників, справи про звільнення і поновлення яких на посаді
не підлягають розглядові в розціночно-конфліктних комісіях і
трудсесіях“ („Изв. НКТруда СССР" 1929 г. X» 6).
Питання про поновлення на посаді вищеперелічених праців
ників розглядають виключно вищі в порядкові підлеглості ор
гани й особи.
Крім того, на підставі директивного листа Прокуратури
і Найвищого суду Союзу РСР від 10 червня 1935 року № 60/27,
судам непідсудні також справи про' поновлення на посаді пра
цівників торговельного апарату, звільнених на пропозицію ор
ганів Державної торговельної інспекції за порушення правил
торгівлі.
Як виняток з цього правила, суди можуть розглядати справи
про поновлення на посаді згаданих працівників торговельного
апарату тільки у випадках, коли розпочату проти працівника
кримінальну справу за порушення правил торгівлі (в зв’язку з
якою працівника було звільнено) закрито або коли вона закін
чилась виправданням працівника через недоведеність злочину.
Ст. 3. У питанні про виплату за вимушений прогул суди
повинні додержуватись таких правил:
1)
Відповідно до ст. З постанови НКПраці УРСР від 26 жов
тня 1928 р. „Про порядок виплати винагороди робітникам і служ
бовцям, що їх усунено з посади за п. „д“ ст. 47 Код. законів
про працю“ працівникові виплачується його заробіток за весь
час вимушеного прогулу, якщо його було усунуто від роботи
адміністрацією в зв’язку з її наміром порушити кримінальну

№2

5

Ст. 12

справу проти працівника, але такої фактично не було порушено,
а також коли кримінальний суд виправдав працівника, усуну
того наймачем, або коли закрив справу з таких причин:
а) за задавненням (п. „г“ ст. 4 Крим.-проц. код.);
б) за браком у вчинках, поставлених у вину обвинуваченому,
складу злочину (п. „д“ ст. 4 Крим.-проц. кодексу);
в) коли зібраних у справі доказів недосить для віддання
обвинуваченого під суд (п. 2 ст. 197 Крим.-проц. кодексу).
2) Працівник, який, в зв’язку з порушенням проти нього кримі
нальної справи, перебував під арештом або, залишаючись на
волі, був усунутий від роботи на вимогу судово-слідчих органів,
має право, відповідно до ст. 2 вищезгаданої постанови НКПраці
УРСР, на заробітну плату за весь час арешту або усунення від
роботи, але не більш, як за 2 місяці, якщо кримінальний суд
виправдав його або закрив справу з причин, перелічених у пункті
1 цієї статті.
П р и м і т к а до п. п. І і 2. Коли усунутий від роботи
працівник за час між усуненням і поновленням на роботі
виконував будьяку роботу, то належна до виплати йому
заробітна плата за час вимушеного прогулу зменшується
на одержану ним суму (ст. 69 Правил розгляду трудових
конфліктів від 29 серпня 1928 року—3. 3. СРСР 1928 р.
№ 56, ст. 495).
Те, що протягом часу вимушеного прогулу усунутий
працівник був на іншій роботі, не можна розглядати як
його відмову від поновлення на попередній роботі.
3) Плата за час вимушеного прогулу, згідно з ст. 4 вищезга
даної постанови НКПраці УРСР, не виплачується, коли порушена
проти працівника кримінальна справа закінчилась обвинувальним
вироком або коли справу закрито за амністією, актом помилу
вання або на підставі окремих постанов органів влади СРСР
або УРСР (п. яж“ ст. 4 Крим.-проц. кодексу).
4) Коли ж справу закрито на підставі ст. 5 Крим.-проц. кодексу,
питання, чи належить виплатити працівникові за час вимушеного
прогулу, розв’язується судом, який розглядає трудову справу,
залежно від характеру вчинку працівника, кримінальну справу
якого закрито.
При цьому, якщо буде визнано потрібним заплатити за ви
мушений прогул, то виплата за час до одного місяця провадить
ся в усіх випадках, а понад один місяць тоді, Коли буде вста
новлено, що працівник не міг знайти іншої роооти, навіть і не
за своїм фахом.
Ст. 4. Порядок оплати вимушеного прогулу тим категоріям
працівників, справи яких про неправильне звільнення і понов
лення не підлягають розгляду в розціночно-конфліктних комісіях
і трудсесіях, регулюється обіжником Найвищого суду УРСР від
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8 червня 1936 р. за № 5—18 (3. 3. УРСР 1936 р. № 46, ст. 247)
з тим, що до зазначених в ньому категорій працівників треба
додати також і працівників торговельного апарату, звільнених
на пропозицію місцевих органів Державної торговельної інспек
ції і поновлених на посаді на пропозицію вищих органів цієї
інспекції.
Ст. 5. При розгляді питання про виплату за вимушений прогул
суд повинен обговорити і вирішити питання, чи не треба згідно
з ст. 72 Правил про порядок розгляду трудових конфліктів по
класти на службових осіб, які провели неправильне звільнення
(усунення), обов’язок відшкодувати запізваному підприємству
або установі втрати, які сталися через оплату вимушеного про
гулу неправильно звільненому (усунутому) працівникові.
Зокрема, ст. 72 згаданих Правил треба застосовувати в усіх
випадках, коли обставинами справи встановлено, що звільнення
працівника не викликано серйозними діловими міркуваннями або
мало злісний характер.
Ст. 6. Для розгляду питання про відшкодування виплачу
ваних за вимушений прогул сум суд повинен викликати в судове
засідання порядком ст. 187 Цивільного процес, кодексу особу,
на яку передбачається за обставинами справи покласти відшко
дування оплати вимушеного прогулу, і заслухати її пояснення.
Якщо не можна забезпечити участі згаданої особи в судовому
засіданні, питання про її майнову відповідальність треба виді
лити з справи про неправильне звільнення (усунення) і розгля
нути окремо в найближчому судовому засіданні.
Відкладати справу про неправильне звільнення (усунення) через
відсутність особи, на яку передбачається покласти відшкодування
виплаченої за прогул суми, як правило, не дозволяється і до
пускається тільки у виключних випадках, коли участь згаданої
особи конче потрібна для з’ясування обставин неправильного
звільнення.
Розмір відшкодування, яке можна стягнути з цієї особи, не
може перевищувати її тримісячного заробітку (ст. 72 Правил про
порядок розгляду трудконфліктів).
Вирок про стягнення цього відшкодування відповідна особа
може оскаржити в касаційному порядкові на загальних підставах.
Ст. 7. Не можна покладати на службову особу матеріальну
відповідальність за вимушений прогул у таких випадках:
а) коли неправильне звільнення грунтувалося на скасованій
згодом постанові розціночно-конфліктної комісії або іншого
органу;
б) коли суд визнає, що працівник дійсно порушив трудову
дисципліну, але звільнити його через це недоцільно, і звільнення
треба замінити іншим м’якшим заходом впливу,
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в)
коли суд визнає, що особа, винна у неправильному звіль
ненні, допустила порушення трудового законодавства не навмисно
або не в наслідок явного недбальства, а також в разі відсутності
в діях згаданої особи тяганини й особистої заінтересованості
у звільненні працівника.
Ст. 8. Якщо при розгляді справи про неправильне звільнення
(усунення) виявиться, що в діях осіб, які провели неправильне
звільнення (усунення), є ознаки злочинної безгосподарності,
користі, свавілля, а також систематичне порушення законів про
працю, суди зобов’язані піднести перед органами прокуратури
питання про притягнення згаданих осіб до відповідальності.
II
Ст. 9. З виданням цієї інструкції вважати, що обіжник Най
вищого суду УРСР від 28 квітня 1928 року „Про порядок при
кладання п. „д“ ст. 47 Кодексу законів про працю та пояснення
до цього НКПраці УРСР від 25 липня 1925 року в разі закриття
кримінальної справи на підставі ст. 5 Крим.-проц. кодексу УРСРи
(Бюлетень НКЮ УРСР 1928 року № 9, ст. 54) втратив чинність.
м. Київ, 20 січня 1937 року № 10-37 — 12.

Т. в. о. Народного комісара
юстиції УРСР В. Сосновський.

Видання офіціальне НКЮ УРСР. Відповідальний редактор В. Сосновський
Подано до складання 7 111—37 р. Піди, до друку 17/111—37 р. Формат паперу *,»в
4-х поштов. (62 X 94). Вага и. ст. 38 кг. папер. */« *РК- На пап. арк. 101.100 знак.
В-ііо ЦВк УРСР »Радянське будівництво і право".
>нови. Голоеліту А 987
Вам. л- 524 —27.0.0
Дручарвя видаавиитза „Пролетарська Правда”, вул. Леніна, 19

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх коаїн, взнайтесь!

(Наказ Упішаркомзв'язну щ РНЧ
УРСР від 9-VIII 1933 р. № 242}

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№З

10 лютого 1937 року

Нг З

З М І С Т
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
13. Про план сівби ярих культур та оранки чистих і лупиномнх парів по колгоспно-селянському сектору на 19-37 рік.
14. ГІро збільшення плану сівби однорічних трав у 1937 році.
15. Про план сортових засівів, засів і виділення насінників,
засів лучних трав, урожайність сільськогосподарських куль
тур, сівбу яровизованим насінням та заготівлі й вивезення
місцевих добрив у колгоспах.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
ІЗ. Про план сівби ярих культур та оранки чистих і лупинових
парів по колгоспно-селянському сектору на 1937 рік
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1 . Затвердити по колгоспно-селянському сектору план сівби
ярих культур на 1937 р.—12915,0 гис. гектарів (без багаторічних
трав засіву минулих років) з розподілом по областях і культурах
згідно з додаваними таблицями.
2. Затвердити на 1937 р. 250,0 тис. гектарів сіяних випасів
для колгоспів УРСР з таким розподілом по областях:
київська........................................................ 55,0 тис. гектарів
Вінницька................................ . . 30,0
„
Харківська .
>50.0

От. 13
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№З

Дніпропетровська....................................45,0 тис. гектарів
Одеська......................................................... 50,0
Донецька......................................................15,0
Молдавська АРСР......................................... 5,0 Л
3. Затвердити план оранки чистих і лупинових парів на
1937 рік по колгоспах 3400,0 тис. га з таким розподілом по об
ластях:
360.0 тис.га
Київська........................
. . . 155,0
„ „
Чернігівська . . .
Вінницька . . .
. 270,0 . .
- 545,0 . „
Харківська . . , .
795.0 „ „
Дніпропетровська
. 830,0 „ „
Одеська..........................
• 375,0 . .
Донецька . . .
70,0 „ .
Молдавська АРСР
4. Зобов'язати облвиконкоми та Раднарком Молдавської АРСР
довести план ярої сівби, оранки чистих і лупинових парів та
сіяних випасів до районів, сільських рад і колгоспів до 10 лю
того 1937 р.
5. Дозволити облвиконкомам та Раднаркому Молдавської
АРСР робити уточнення плану сівби між секторами відповідно
до фактичного стану колективізації.
м. Київ, 29 січня 1937 року

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ
Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов

№з

Ст. 13

з

Додаток І

ПЛАН ЯРОЇ СІВБИ В КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРІ
ПО УРСР НА 1937 РІК
(в тис. гектарів)
Сільськогосподарські культури

I. Ярі зернові культури .
Пшениця.........................................................
Ячмінь...............................................................
Овес....................................................................
Просо . . •..........................................................
Гречка ..............................................................
Кукурудза........................................................
Сорго .................................................................
Рис........................................................................
Бобові культури .........................................
Вика на насіння...........................................
Лупин ................................................................
II. Технічні культури.......................................
Бавовник ........................................................
Льон-довгунець...........................................
Коноплі на волокно . . . .
в т. ч. коноплі південні............................
Південні коноплі ка насіння .. . .
Кенаф................................................................
Соняшник .......................................................
Льон-кудряш.................................................
Соя.......................................................................
Рицина..............................................................
Гірчиця.............................................................
Кунжут..............................................................
Арахіс.................................................................
Перилла ...........................................................
Кольза...............................................................
Рижій . . . . •..............................................
Сафлор .............................................................
Мак......................................................................
Цукровий буряк .........................................
Цикорій.............................................................
Топінамбур......................................................
Махорка............................................................
Тютюн................................................................
Ефіро-олійні...................................................
в т. ч. коріандр..............................................
. м’ята.............................................................
Лікарські..........................................................
Каучуконоси .................................................
Інші технічні..................................................

З них у кол
В колгоспногоспах. що
селянському В колгоспах обслугову
секторі
ються МТС
970.0
2216.0
1361.0
290.0
580.0
834.0
47.0
1.5
575.0
216.0
78.0

7168.5
970.0
2216,0
1361.0
290.0
580.0
834.0
47.0
1.5
575.0
216.0
78.0

7168.5
970.0
2216,0
1361.0
290.0
580.0
834.0
47.0
1.5
575 0
216.0
78.0

2183.9
213.7

2168.9
213.7

2168.9
213,7

22,7
43.0

92.0
22,7
43.0

619.0
45.0
60.0
50.0
15.0

619.0
45.0
60.0
50.0
15.0

92.0
99 7
43І0
1.0
619.0
45.0
60.0
50.0
15.0

7168.5

110.0

103.0
1.0

8.0

4.0
10.0

15.0
4.0
2.0
10.0
780.9
4.4
7.0
36.0
12.0
25.4
10.2
9.0
2.0
1.2
2.3

110.0

1.0

8.0

4.0

10.0

15.0
4.0
2.0
6.0
780.9
4.4
7.0
36.0
12.0
25.4
10.2

9.0
2.0
1.2

2.3

110,0

8.0

4.0
10.0
15.0
4.0
2.0
60
780.9
4.4
7.0
36.0
12.0
25.4
10.2
9.0
2.0

1.2
2.3
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Сг. 13
Сільськогосподарські культури

III. Овоче-баштаииі культури . . . .

№З
3 них у кол
В колгоспноселянському В колгоспах госпах, що
обслугову
секторі
ються м ГС

Овочі....................................................................
Баштани............................*..............................

1900.0
1046.0
694.0
160.0

721.6
460.0
144.3
116.7

721.0
460.0
144,3
116,7

IV. Кормові культури ..........................................
Однорічні травн............................................
Багаторічні трави........................................
Трави укосні засівів минулих років

2333.6
947.6
240.0
671.0

2007,6
795.8
240.0
671.0

2007.6
795.8
240.0
671.0

Р а з о м трав........................

1858.6

1706,8

1706.8

160,8
140.0

160.8
140.0

. Кормові корнеплоди..................................
Силосні культури.........................................
Р а з о м ярих культур .
Р а з о м ярих (без трав
минулих років). . .
Підпокровні багаторічні трави . .

335.0
140.0
13580.0

12066.0

12066.0

12915,0

11395,0

11395,0

685.0

685,0

685,0

1
Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
Додаток №2
ПЛАН ЯРОЇ СІВБИ В КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРІ НА 1937 РІК
ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Сільськогосподарські культури

(в тис. га)

3 них у кол
В колгоспногоспах. що
селянському В колгоспах обслугову
секторі
ються М'ГС

1. Ярі яер:к;ві культури...................................
1 ШСІШЦИ ... . .................................................
Ячмінь.................................................................
Овес.......................................................................
Просо...................................................................
Гречка ................................................................
Кукурудза.........................................................
Бобові культури...........................................
Вика на Зерно......................... ....
Лупин .................................................................

1202.0
15.0
256.0
349.0
89.0
185,0
23.0
170.0
37.0
38,0

1202.0
15.0
296.0
34°.0
89.0
185.0
23.0
170 0
37.0
380

1202.0
15 0
296.0
.349,0
89.0
185.0
23.0
170.0
37.0
3*0

II. Технічні культури...........................................
Льон-довгунець.............................................
Коноплі на волокно....................................

345.2
80.0
13 0

343.2
80.0
11.0

843.2
80.0
11.0

5
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Сільськогосподарські культури

Ст. Ь
В колгсспноселянському В колгоспах
секторі

3 них у кол
госпах. що
обслугову
ються мтс

Баштани............................................................
V. Кормові культури...........................................
Однорічні трави...........................................
Багаторічні трави.......................................
Трави Vкосні засівів минулих років

2.8
10,0
0.5
2,4
4.3
2.0
3.3
221,5
0.4
1,4
4.0
0.7
1.3
1.3
0.4
408.0
275.0
125.0
8.0
340.0
133.0
13.0
140.0

2.8
10.0
0.5
2.4
4.3
2.0
3.3
221.5
0.4
1,4
4.0
0.7
1.3
1.3
0.4
128.3
104.0
16.3
8.0
290.0
113.0
13.0
140.0

2.8
10.0
0.5
2.4
4.3
2.0
3.3
221.5
0.4
1,4
4.0
0.7
1.3
1.3
0.4
128.3
104.0
16,3
8.0
293.0
113.0
13.0
140.0

Р а з о м трав........................

286.0

266.0

266.0

Кормові коренеплоди...............................
Силосні культури.........................................

.50.0
4.0

20.0
4.0

20.0
4.0

2295.2

1963.5

1963,5

2155.2

1823.5

1823.5

172.0

172,0

172.0

в т. ч. південні...............................................
Соняшник........................................................
Соя ......................................................................
Псрклла............................................................
Кольза...............................................................
Рижія..................................................................
Мак......................................................................
Цукровий буряк...........................................
Цикорій.............................................................
Топінамбур.....................................................
Махорка............................................................
Табак .................................................................
Ефіроолійні....................................................
в т. ч. м'ята......................................................
Лікарські..........................................................
III. Овоче-баштанні культури . . .
Картопля .........................................................

Р а з о м ярих культур
Р а з о м ярих (без трав
минулих років) . . .
ПідпокровнІ багаторічні трави. . .

Заст. керівимчого справ Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
_Д о д а т^о к X; _3
ПЛАН ЯРОЇ СІВБИ В КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРІ НА 1937 РІК
ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________ (в тис. га)
Сільськогосподарські культури

Ярі зернові культури . . .
Пінени ця.............................
Ячмінь..............................................
Овес..........................................« . . .

3 них у кол
В кОлгОсмногоспах. що
сслинському В колгоспах обслугову
секторі
ються МТС
805.3
40.0
123.0
226.3

805,3
40.0
123.0
226,3

805.3
40,0
123.0
226,3

Ст. ІЗ
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Сільськогосподарські культури

№З
В колгоспноселянському В колгоспах
секторі

З них у кол
госпах, що
обслугову
ються МТС

Просо . .
......................................
Гречка ...
........................
ВобовІ культури..........................................
Вика на зерно ..............................................
Лупни ...............................................................

32.0
195.0
82.0
70,0
37,0

32.0
195.0
82.0
/0.0
37.0

32,0
195,0
82.0
70.0
37.0

II. Технічні культури
. . . .
Льон-довгуисць
........................
Коноплі на волокно ..................................
в т. ч. південні коноплі ...........................
Перилла .
........................
Кольза...............................................................
Цукровий буряк ..........................................
Цикорій ...
..................................
Топінамбур......................................................
Махорка............................................................
Тютюн .
....................................................
Ефіроолійні .
...
в т. ч. м ята
..
. . . .
III. Овочс-баштанні культури . . . .
Картопля . .
. . . .
Овочі .
.................................
Баштани .
.............................
IV. Кормові культури ........................................
Однорічні трави ...........................................
Багаторічні трави.........................................
Трави укоси! засівів минулих років

170.7
30,0
53.0
14,5
0.3
5.7
50.0
0.9
0.5
21.5
3.3
5.5
5.5
265.0
200.0
63,0
2.0
200.6
68.6
10.0
98.0

167.4
30.0
49.7
14.5
0.3
5.7
50.0
0.9
0.5
21.5
3.3
5.5
5.5
118.0
103.0
13.0
2.0
177.2
55.2
10.0
98.0

167.4
30.0
49,7
14.5
0.3
5.7
50,0
0.9
0.5
21.5
3.3
5.5
5.5
118,0
103,0
13.0
2.0
177.2
55.2
10.0
98.0

Р а з о м трав........................

176.6

163.2

163.2

Кормові коренеплоди................................
Силосні культури .... ....................................

20.0
4.0

10.0
4.0

ю.о
4.0

1441.6

1267.9

1267.9

1343.6

1169.9

1169,9

104,0

104.0

104.0

Р а з о м ярих культур .
Р а з о м ярих (без трав
минулих років) . . .
ЛіагюіровнІ багаторічні трави

Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів УРЄР Я. Кричевцов
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Додаток Д? 4
ПЛАН ЯРОЇ СІВБИ В КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРІ НА 1937 РІК
ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
____________________________________________(в тис. га)
3 них у кол
В колгоспногоспах. що
Сільськогосподарські культури
селянському В колгоспах обслугову
секторі
ються МІС
І. Ярі зернові культури...................................
Пшениця...........................................................
Ячмінь...............................................................
Овес ♦ , . . .................................. ...
Просо................................. •.........................
Грсчіса . . . • . • .
Кукурудза........................................................
Ьобопі культури . . • .................................
Вика на зерно . .............................................
Лупин .................................................................

1005,5
—
267,5
287,0
30.0
94.0
950
200.0
29.0
3.0

1005.5
267.5
287,0
30.0
94.0
95.0
2С0.0
29.0
3.0

267.5
287.0
30.0
94.0
95.0
200.0
20.0
3.0

II. Технічні культури.........................................
Коноплі на волокно ..................................
Соняшник........................................................
Соя . ....................................................................

308.6
13.0
15.0
5,5
2.0
6.7
246.5
1.5
2.1
4.9
5.2

301.4
9.8
15.0
5,5
2.0
2.7
246.5
1.5
2.1
4.9
11.4
5.2

301.4
9.8
15.0
5,5
2.0
2.7
246.5
1.5
2.1
4.9
11.4
5.2

111. Овоче-Оаштанні культури . . . .
Картопля . .......................................................
Овочі...................................................................

270,0
185.0
80,0
5.0

70.0
•55.0
10.0
5.0

70,0
.5.5.0
10,0
5.0

IV. Кормові культури..........................................
Однорічні трави...........................................
Багаторічні трави.......................................
ТравнукоснІ засівів минулих років

398.6
65.6
20.0
254.0

325.8
27.0
20.0
2.54 0

325.8
27.0
20.0
254.0

Р а з о м трав.......................

.339.6

.•01.0

301.0

Кормові коренеплоди...............................
Силосні культури .......................................

55.0
4.0

20.8
4.0

20,8
4.0

Р а з о м япих культур.

1982,7

1702,6

1702.7

Р а з о м ярих (без трав
минулих років) . . .

1728.7

1448.7

1448.7

285,0

285.0

285.0

Мак......................................................................
Цукровий буряк ..........................................
Цикорій.............................................................
Топінамбур .....................................................
Тютюн ...............................................................
ЕфІро-олІйнІ..................................................
в т. ч. коріандр...............................................

ПідпокровнІ багаторічні трави .. .

11.4

1005.5

—

—

Злет, керівиичого справ Ради Народних Комісарів УРСР Я. Крнчевцов
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№З
Дода то к № 5

ПЛАН ЯРОЇ СІВБИ В КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРІ НА 1937 РІК
ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(в тис. га)
3 них у кол
В колгоспногоспах, що
селянському В колгоспах обслугову
Сільськогосподарські культури
секторі
ються МІС
І. Ярі зернові культури....................................
Пшениця ..........................................................
Ячмінь.................................................................
О ес............................................ ...........................
Просо...................................................................
Гречка ...............................................................
Кукурудза.........................................................
Сорго ...................................................................
Рис.........................................................................
Бобові к\’лі»т\ри.........................................
Вика на з рім ...................................................
II. Технічні кул* їури...........................................
Коноплі НІ Оі.Ю ііо.......................................
в т. ч. південні ...............................................
Соняшник.........................................................
Соя........................................................................
II рилла..............................................................
Кольза................................................................
Иіжііі....................................................................
Цукровий буряч ...........................................
Цик -рій..............................................................
Топінамбур ......................................................
Махорка ............................................................
Ефіро-олійні....................................................
в т. ч. м'ята.......................................................
Лікарські............................................................
Інші технічні...................................................
III. Овоче-баштанні культури . . . .
Картопля . . . . ..................................................
Овочі....................................................................
Баштани............................................................
IV. Кормові культури ..........................................
Однорічні трави . ■ . . .
Багаторічні трави........................................
Трави укосні засівів минулих років

1231.9
285,0
320.8
2200
5.6.0
88.0
131.0
1.0
0.1
72.0
58.0
381.0
24.0
5.4
121.0
12.0
2.1
5.0
2.0
196.9
1.6
3.0
10.5
2.2
2.2
0.6
0.1
342.0
160.0
152.0
30.0
375.6
212,6
20.0
83.0

1231.9
285.0
320.8
220.0
560
88.0
131.0
1.0
0.1
/2 0
58.0
378.5
21.5
5.4
121.0
12.0
2.1
5.0
2.0
196.9
1.6
3.0
10.5
2,2
2.2
0.6
0.1
157.0
90.0
42.0
25.0
313.1
180.1
20.0
83.0

1231.9
285.0
320.8
220.0
56.0
88.0
131.0
1.0
0.1
72.0
58.0
3/8.5
21.5
5.4
121.0
12,0
2.1
50
2.0
196.9
1,6
3.0
10.5
2.2
2.2
0.6
0.1
157.0
90.0
42,0
25.0
313.1
180.1
20.0
83.0

Р а з о м трав . .
Кормові коренеплоди ...............................
Силосні культури.....................................

315.6

283.1

283.1

50.0
10.0

20.0
10.0

20.0
10.0

Р а з о м ярих культур .

2330.5

2080.5

2080.5

Р а з о м ярих (без трав
минулих років) . . .
Підпокровні багаторічні трави . .

2247.5
85,0

1997.5
85.0

1997.5
85.0

Заст. ксрівничого справ Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
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№З

До д а т о к А? 0
ПЛАН ЯРОЇ СІВБИ В КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРІ НА 1937 РІК
ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(в тис. гз)
3 них у кол
В колгоспноСільськогосподарські культури
селянському В колгоспах госпах. (ПО
обслугову
секторі
ються МТС
1158.7
220.0
503.0
114.5
35.0
240 6
25.0
0.6
15.0
5.0

1158./
220 0
503.0
114.5
Зо.О
240 6
25 0
06
15.0
5.0

115* .7
270 0
503 0
114.6
350
240,5
25 0
06
15.0
5.0

Арахіс.................................................................
Пс]ііі;іла............................................................
Сафлор...............................................................
Цукровий буряк .....................................
Лікарські......................................................
Каучуконоси...................... . . . .
III. Овоче-баштакні культури . . . .
Картопля .........................................................
Овочі...................................................................
Баштани...........................................................

3.56.5
860
15.0
174,0
140
11.0
30.0
6.0
3.5
1.9
0.6
0.3
12,0
1.0
1 . 2
252,0
£0.0
178,0
44.0

356.5
86.0
15.0
174.0
14.0
11.0
30.0
6.0
3.5
1.9
0.6
о.з
12.0
1.0
1 . 2
95.0
38.0
18.0
39.0

350.5
86 0
15 0
174 0
14.0
ПО
30 0
00
3.5
1.9
06
0.3
12.0
1.0
1 . 2
95.0
38.0
18.0
39,0

IV. Кормові культури..........................................
Однорічні трави...........................................
Багаторічні трави.......................................
Травм укосні засівів минулих років

373.8
172.8
68 0
28.0

333.8
162.8
68.0
28.0

3 <3,8
16 .8
68.0
28 0

Р а з о м трав . . . .
Кормові коренеплоди...............................
Силосні культури........................................

268.8
6.5.0
40.0

258.8
35.0
40.0

258.8

2141.0

1941.0

1944.0

2113.0
14.0

1916.0
14.0

1916.0
14.0

1. Ярі зернові культури..................................
Ячмінь................................................................
Просо..................................................................
Кукурудза........................................................
Сорго . . . • ........................................................
Рис ......................................................................
Бобові культури ..........................................
11. Технічні культури.......................................
Бавовник .........................................................
Коноплі південні на насіння . . . .
Соняшник .......................................................
Льон-кудрииі.................................................
Соя.......................................................................
Гірчиця..............................................................

Р а з о м ярих культур.
Р а з о м ярих (без трав
минулих років) . . .
Підпокровні багаторічні трави . .

35 0
40.0

Заст. керіввичого справ Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
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Додат о к № 7
ПЛАН ЯРОЇ СІВБИ В КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРІ НА 1937 РІК
ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(в тне. г.Г*
3 них у кол
В колгоспноСільськогосподарські культури
селянському В колгоспах госпах. що
обслугову
секторі
ються МТС
819.9
75.0
418.5
79.2
26.0
10,0
Кукурудза.........................................................
173.6
Сорго............................................ • . . . .
15.0
Рис........................................................................
0.6
Бобові культури............................................
16.0
Вика на зерно ................................................
6.0
II. Технічні культури..........................................
424,0
127.7
Бавовник ..........................................................
28.0
Копо млі південні на насіння . . . .
Кенаф ..................................................................
1.0
141.0
Льон-кудряш...................................................
10.0
Соя.........................................................................
30.0
Рицина. . * .........................................................
20 0
Гірчкич................................................................
9.0
Кунжут................................................................
3.9
Арахіс...................................................................
2.1
Пери.їла..............................................................
0.6
Цукровий буряк ............................................
43.0
Тютюн.................................................................
0.9
Ефіро-олійні....................................................
5.0
в т. ч. коріандр . . •.........................................
5.0
Інші технічні . . ...............................................
2.2
III. Овочс-баштанні культури . . . . 2 0 5 0
Картопля ..........................................................
70,0
Овочі.....................................................................
9 \0
Баштани.............................................................
45.0
IV. Кормові культури . • . . . .
325.7
Однорічні трави............................................
136.7
Багаторічні трави . .....................................
67.0
Трави укосні засівів мпмулих років
37.0
1. Ярі зернові культури . . . .
1 і ІПОЛІЦН . . .................................................
Ячмінь . . . . .............................................
Овес . . . . ...................................................
Просо................................................ • . . .

819.9
75.0
418.5
79.2
26.0
10.0
173.6
15.0
0.6
16.0
6.0
424.4
127,7
28,0
1.0
141.0
го.о
30.0
20.0
9.0
3.9
2.1
0.6
43.0
0.9
5.0
5.0
2.2
82.5
.30.0
.30.0
22.5
285.7
121.7
67.0
37.0

819.9
75,0
418.5
79,2
260
10.0
173,6
15,0
0.6
16.0
0.0
424.4
127.7
28.0
1.0
141.0
10.0
30,0
20.0
9.0
3.9
2.1
0.6
43.0
0.9
5.0
5.0
2.2
82.5
30.0
30.0
22.5
285.7
121.7
67.0
37.0

225,7
17.0
43.0

225.7
17.0
43.0

Р а з о м трав........................
Кормові коренеплоди................................
Силосні культури.........................................

240.7
42.0
43.0

Р а з о м ярих культур .

1775.0

1612.5

1612.5

Р а з о м ярих (без трав
минулих років) . . .
ПідпокровнІ багаторічні трави . .

1738.0
10.0

1515.5
10.0

1575.5
10.0

Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
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№З

До д а т о к Л г ^
ПЛАН ЯРОЇ СІВБИ В КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРІ НА 1937 РІК
ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Сільськогосподарські культури

(в тис. га)

3 них у кол
В колгоспногоспах. іцо
селянському В колгоспах обслугову
секторі
ються МТС

1. Ярі зернові культури..................................
Пшениця................................................. .... ,
Ячмінь................................................................
Овес.....................................................................
Просо..................................................................
Гречка ...............................................................
Кукурудза....................................................
Сорго .................................................................
Рис...................................................................
Бобові культури.................................
Вика на зерно ...............................................

793.2
330.0
23 \2
75.0
20.0
8.0
95.8
5.0
0.2
17.0
10.0

793.2
З’О.О
232.2
75.0
20.0
8.0
95,8
5.0
0.2
17.0
10.0

793.2
330.0
232.2
75.0
20.0
8.0
95.8
5.0
0.2
17.0
10,0

II. Технічні культури.........................................
Соняшник ..................................................
Льон-кудриш ................................................
Кунжут . . .........................................................
Перилла ......................................................
Сафлор...............................................................
Цукровий буряк ..........................................

156.3
130.0
21.0
06
1.0
1.7
2.0

156.3
130.0
21.0
06
1.0
1.7
2.0

156.3
130.0
21 0
06
10
1.7
2.0

111. Овоче-баштанні культури . . . .
Клртопля. .......................................................
Овочі...................................................................
Баштани...........................................................

123.0
61.0
43.0
19,0

64.9
37.7
13.0
14.2

64.9
37.7
13.0
14.2

IV. Кормові культури..........................................
Однорічні трави...........................................
Багаторічні трави.......................................
Травм укосів минулих років . . .

/67,5
131.5
35.0
23.0

254.5
125.5
35.0
28.0

254.5
125.5
35.0
23.0

Р а з о м трав.......................

194.5

188,5

188.5

Кормові коренеплоди .............................
Снлосві культури........................................

43.0
30,0

36.0
30.0

36.0
30,0

Р а з о м ярих культур.

1340.0

1268.9

1268.9

Р а з о м ярих (без трав
минулих років . . .

1312.0

1240,9

1240,9

п.о

п.о

п,о

Підпокровні багаторічні трави . .

Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевиог
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№З
Додаток >6 9

ПЛАН ЯРОЇ СІВБИ В КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРІ НА 1937 РІК
ПО МОЛДАВСЬКІЙ АРСР
(в тис. га)
Сільськогосподарські культури

В колгоспноселят ькому В колгоспах
секторі

3 них у кол
госпах. то
обслугову
ються МТС

І. Яр? зернові культури...................................
Пігеннця.......................................................
Яч\.іиь................................................................
Ос.с .......................................................................
Просо ..................................................................
Кукурудза.........................................................
Сорго ...................................................................
Бокові культури............................................
Ьика на зерно.................................................

152.0
1.0
550
100
20
75 0
1.0
ЗО
1.0

152.0
50
55.0
100
20
75.0
1.0
3.0
1.0

152.0
5.0
55,0
10.0
2.0
75.0
1.0
3.0
1.0

II. Технічні культури............................................
Соняшник ....................................................
Соя ........................................................................
Перилла.............................................................
Цукровий буряк ...........................................
Тютюн . ..............................................................

41.2
28 0
1.0
1.0
9.0
2.2

4!.2
28.0
1.0
1.0
9.0
2.2

41,2
28.0
1.0
1.0
9.0
2.2

III. Овоче-баштанні культуои . . . .
Картопля . . . .
....................................
Овочі ...................................................................
Баштани . .........................................................

35.0
15.0
13.0
7.0

5.3
2,<
2.0
1.0

5.3
2.3
2.0
1.0

IV. Кормові культури...........................................
ОднорічіІ трави.............................................
Багаторічні трави........................................
Трави укосні засівів минулих років

51,8
268
7.0
3.0

27.5
10.5
7.0
3,0

27,5
10.5
7.0
3.0

36.8

20.5

20,5

100
5.0

2.0
5.0

2.0
5.0

2*0.0

226.0

220.0

277.0
4.0

223,0
4.0

223.0
4.0

Р а з о м трав ...
Кормові коренеплоди................................
Силосні культури.........................................
Р а з о м ярих культур
Р а з о м ярих (без трав
минулих років) . . .
Підпокровні багаторічні трави . .

Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
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Ст.ст. 14—15

14. Про збільшення плану сівби однорічних трав у 1937 році
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 2 лютого 1937 року „Про державний план весняної
сівби у 1937 році- (3. 3. СРСР 1937 р. № Ю, ст. 34) та на ча
сткову зміну постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 29
січня 1937 року (3. 3. УРСР 1937 р. № 3, ст. 13) Рада Народних
Комісарів УРСР постановляє:
1. Збільшити план сівби однорічних трав у 1937 році в кол
госпах на 59,9 тис. га, в тому числі:
по Вінницькій області ... на 13,0 тис. га
„ Харківській „
. . . п М,б „
Дніпропетровській
області
„
9,0
г
„ Одеській області . .
. „ 23,3

„

„

2. Доручити обласним виконавчим комітетам цих областей
довести плани збільшення засіву однорічних трав до районів
з таким розрахунком, щоб в разі потреби ці засіви можна було
використати як сіяні випаси.
м. Киї», 7 лютого 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
15. Про план сортових засівів, засів і виділення насінників,
засів лучних трав, урожайність сільськогосподарських куль
тур, сівбу яровизованим насінням та заготівлі й вивезення
місцевих добрив у колгоспах
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 2 лютого 1937 р. „Про державний план весняної сівби
1937 року- (3. 3. СРСР 1937 р. № 10, ст. 34) і на додаток до
постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 29 січня 1937 р.
„Про план сівби ярих культур та оранки чистих і лупиновкх
парів по колгоспно-селянському сектору на 1937 рік" (3. 3. УРСР
№ 3, ст. 13) Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
1.
Запропонувати облвиконкомам і Раді Народних Комісарі»
Молдавської АРСР до 15 лютого 1937 року довести до районів
і колгоспів план сортових засівів зернових культур і забезпе
чити виділення в кожному колгоспі насінних ділянок для засіву
чистосортним добірним насінням у розмірах, встановлених по
становою Ради Народних Комісарів Союзу РСР від 2 лютого 1937
року.

/^ •:

іі іп

.

З

2.
Затвердити план засіву сортовим насінням соняшника в
колгоспах на площі 619 тис. га, з них заразихостійкими сорта
ми 360 тис. га, з таким розподілом по областях:
(тис. га)
Разом

О б л а с т і

В т. ч. заразихостійких
сортів

сортових

Київська........................................................
Вінницька........................ . . . .
Харківська....................................................
Дніпропетровська..............................
Одеська.........................................................
Донецька......................................................
Молдавська АРСР....................................

10.0
15.0

_

—

121,0
174,0
141.0
130.0
28.0

40.0
145.0
45.0
130,0
—

3.
Затвердити засів льону-довгунця селекційним сортовим
насінням у колгоспах на площі 30,2 тис. га, в тому числі по
Київській області — 27,8 тис. га, Чернігівській — 2,4 тис. га,
і план засіву сортовим насінням сої на площі 60 тис. га з та
ким розподілом по областях:
Київська
Вінницька
Харківська
Дніпропетровська
Одеська........................
Молдавська АРСР
.

••

.

.

.

.

.

0,5 тис. га

•

.

.

п

••

.

•.

•

•

.

•

.

•

.

4. Затвердити план садіння сортової
тис. га, в тому числі:
Київська область •
Чернігівська
Вінницька „
Харківська
Дніпропетровська
Одеська
Донецька
Молдавська АРСР

.•

„

.

,

•

.

•

.

12,0
11,0
30,0
1,0

.

•

.

•

.

.
.

.

1

••
••

і

і

•
•

.•
•

.

•

.
.

••

•

*

п
п
*
я

картоплі на площі 200

.

.

и

•

. •

43,0
тис. га
38,0
26,0
40,0
13,0
24,0
13,0 я я
3,0
п

Я

П

"

9*

Я

Я

Щ

я

п

м

«

5. Затвердити план закладання насінників трав широкорядним засівом у колгоспах: конюшини — на площі 23 тис. га, лю-

№З

- 15 -

Ст. 15

церни — на площі ЗО тис. га та лукопасовищних трав —1,5 тис.
га з таким розподілом по областях:
(тис. га)
О б л а с т і

Конюшина

Люцерна

Лукопасо
вищні трави

Київська.......................................................
Чернігівська..............................................
Вінницька ..................................................
Харківська..................................................

60
5.0

1.0

0,3
(-.5

11.0
1,0

2.0
60

—

8.0
8.0
4.0

—

1.0

—

Дніпропетровська.................................
Одеська . . •................................................
Донецька ...................
Молдавська АРСР..................................

—

—
—

—

0.7
—

—

6. Затвердити плай залишення на насінники травостою бага
торічних трав на площі 188,2 тис. га, в тому числі: конюшини—
105 тис. га, люцерни—50 тис. га, еспарцету — 32 тис. га, тимо
фіївки— 1 тис. га, лукопасовищних—0,2 тис. га; однорічних
трав на площі 35 тис. га, в тому числі: могару — 20 тис. га,
суданки —15 тис. га, з таким розподілом по областях (дода
ток № 1).
7. Затвердити план засіву багаторічних трав на луках і пасо
вищах (закладання штучних лук і пасовищ) у колгоспах на
площі 12 тис. га з таким розподілом по областях:
Київська . .
Чернігівська .
Вінницька . .
Харківська . . .
Дніпропетровська
Одеська . .

. . . .

3 , 0
.2,0
..........................1,0
. . . . 3 , 0
.2,0
. . 1,0

8. Затвердити, як мінімальні, такі завдання по врожайності
зернових культур в середньому з гектара по областях і Мол
давській АРСР (додаток № 2).
9. Затвердити завдання по врожайності технічних та олій
них культур і картоплі в середньому з гектара по областях
і Молдавській АРСР (додаток № 3).
10. Запропонувати облвиконкомам і Раді Народних Комісарів
Молдавської АРСР до 15 лютого 1937 року довести завдання по
врожайності сільськогосподарських культур і план заходів по
підвищенню врожайності до кожного району, машинно-трактор
ної станції і колгоспу.

16

От. 15

№З

11. Зобов'язати облвиконкоми, Раднагжом Молдавської АРСР
І райвиконкоми забезпечити очистку всього насіння 1 трієруваиня іипенині, ячменю і вівса та організувати остаточну перед
засівну перевірку схожості всього насіння і чистоти тих партій
насікші, що при першій перевірці були визнані некондиційними.
Остаточну перевірку на схожість і чистоту закінчити за 15—
20 днів до початку сівби.
12. Заборонити засіви непротруєним насінням пшениці, вівса,
ячменю і проса. Протруювання насіння повинно провадитись
під керівництвом агрономів з обов’язковим складанням актів
про протруювання за підписом голови колгоспу і агронома.
13. Затвердити план засіву яровізованим насінням зернових
культур у колгоспах в розмірі 3.000 тис. га з розподілом по
областях і культурах (додаток № 4).
14. Затвердити план засіву яровизованим насінням цукрових
буряків 120 аис. га, в тому числі по областях:
Київська................................
Чернігівська • . . .
Вінницька . .
Харківська.......................
Дніпропетровська
Одеська . .
Донецька .
...
Молдавська ЛРСР . .

44,0 тис. га
70

15.
Затвердити доведений Наркомземсправ УРСР до обла
стей план заготівлі й вивозу гною 1 інших місцевих добрив
у колгоспах на 1037 рік у розмірі 82.840 тис. тонн, з них під
ярі культури й пари — 59.720 тис. тонн.
Зобов’язати директорів машинно-тракторних станцій і голів
колгоспів забезпечити вчасне вивезення всіх наявних ресурсів
місцевих добрив, правильне зберігання й використання гною,
належне складання його при вивозі в гноєсховища й на поля,
не допускаючи недбайливого розкидання і невчасного приорю
вання гною.
м. Київ. У лютого 1937 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ
Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов

5.0
1.5

Вінницька . . . .
Харківська . . . .

48.0
4.5
5 . 0 11,0

6.0
12.0

Ді і іропсгровська
Одеська.....................

—
—-

10.0
10,0

2.0
2.0

Донецька . . .
Молдавська АРСР

_
—

8.0
1.5

3.0
0.5

105.0 50.0

32.0

УРСР . . .

1.0

Всього
однорічних

20.0

4.0
1,0

Суданка

з?.о

Київська....................
Чернігівська. . .

о.
«и
о
гг.

41.0
23.7

__
—

—

—

—

І Всього ба
гаторічних

Лукопасо
вищні

Тимофіївка

Еспарцет
■

Області

Люцерна

Конюшина

ПЛАН ЗАЛИШЕННЯ НА НАСІННИКИ ТРАВОСТОЮ БАГАТОРІЧНИХ
І ОДНОРІЧНИХ ТРАВ У 1937 РОЦІ В КОЛГОСПАХ
(в тис. га)

0.2

—

—

58.5
28.0

—
—

—
—

12.0
12,0

9.0
4.5

6.0
6.0

15.0
10.5

—

—

11.0
2.0

6.0
0.5

2.9
0.1

8.9
0.6

0,2 188,2

20.0

15.0

.35,0

1.0

—

-

—

.-

—

Заст. керівннчого справ Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
Додаток №2

ЗАВДАННЯ ПО УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА 1937 РІК
ПО КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРУ УРСР
(в центи, з га)
Молдав
ська
АРСР

Донець
ка

Одеська

Дніпро
петров
ська

ЧИСЛІ по областях:
Харків
ська

Вінни
цька

УРСР

Черні
гівська

Культури

Київська

Утому

9.5

12,2
11.6
8,7
7.0
18.6
10.5

14.1
11.7
9.1
12,0
11.5
8.8
6.9
18.4
10.0

13.3
10.6
8.5
11.3
10.9
7.6
—
17,5
8.9

13.0
10.3
8.3
10.8
9.9
7.5
6.1
17,3
8.3

12.7
10,5
8.3
10,7
9.9
7.5
6.0
17.0
8.3

13.0
10,5
8.5
10,8
10,5
7.8
__.
18.6
9.0

Ю.7

12.4

12,2

12,5

12.4

п.о

13,0

Пшеииия озима .
Жито озиме . . .
Пшениця я р а . . .
Ячмінь........................
Овес.............................
Просо .........................
Гречка ..................
Кукурудза на зерно
Бобові . .

13.4
11.3
8.6
11,5
11.3
8.4
6.9
17.8
10,0

14,0
11,5
9.0
12,2
11.6
88
7.0
18.5
10.2

13.0
11,4
8.8
11,5
11.3
8.5

Середня по ВСІХ
зернових . . . .

12,0

П.7

7.0

14.0
11.7

Заст. керівннчого справ Ради Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Л» З

18

Ст. 15

Додаток З

Бавовник . . . .
Цукрові буряки
Льон-довгунець,
волокно . . .
Льон-довгунець,
насіння . . .
Льон-кудряш. наСІН НЯ

. ...

Коноплі на волокно
Коноплі північ., наС І Н Н Я ..................................................

Коноплі півден.,
насіння . . . .
Коноплі півден.,
стебло ....................
Соняшник: ....

4.1
4.1
20.7 210.0 192,0 210.0 210.0 17^.0 190,0 160,0
3.8

3.85

3.7

—

тшт

—

4.1

4.2

4.0

—

—

6.0
4.6

—
—

4.7

•5.0

5,0

—

—

4.3

4.9

5.0

5.0

з.о

3.0
30.0
9.7
8.0

—

10.4
8.0

—

4.5

—
—

—
_

—

10.8 10.6

Соя .........................
8.8
—
Рішина.....................
6.0 —
Махорка............... 18.4 17.0 18.6 —
Тютюни: бакун .
18.0 —
18.0 —
13.8
сигарні . 13.8
І3.8 —
—
9.9
жовті .
9.5 —
Картопля . . .
110.0 118,0 124.0 117.0
Злет, керївничого справ Ради Народних

8.8

18.6
__

—

6.1

—

Мол лав.
.АРСР

Донець
ка

і

Одеська

X
1^
_
4.1

«
X
=
- та
х л
—
сз

Диіпро-

та
X
л

1Петров.

УРСР

Харків
ська

Культури

Черні
гівська

ЗАВДАННЯ ПО УРОЖАЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР І КАРТОПЛІ
НА 1937 РІК ПО КОЛГОСПНО-СЕЛЯНСЬКОМУ СЕКТОРУ УРСР
(в цент, з га)____________
і
Утому числі по областях:

_
210,0

тшт~

— ——
5.6

6.1

—

—

—

3.0

3.0

30.0
9.6
7.9
6.1

30.0
9.3
7.6
5.9

—
—

—
—

—

—•

—

*

—
9.3

—
—
—
—
—
—

—
9.8
8.0

—
—
—

7.6
95
118,0 76.0 76.0 76.0
80.0
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
Додаток >6 4

ПЛАН СІВБИ ЯРОВИЗОВАНИМ НАСІННЯМ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
У КОЛГОСПАХ НА 1937 РІК
(в тис. га)
Утому числі
Всього по
сіву
ярови
Області
зованим на Яровизованої
Ячменю
Вівса
пшениці
сінним
122.0
317.0
15.0
180.0
Київська...................................
71.0
55.0
166.0
40.0
Чернігівська . . . . .
166.0
Вінницька...............................
266.0
100.О,
235,0
100.0
620.0
285.0
Харківська...............................
50.0
647.0
220.0
377.0
Дніпропетровська . . .
326.0
35.0
436.0
75.0
Одеська....................................
34.0
128.0
492.0
330.0
Донецька.................................
4.0
47.0
5.0
Молдавська АРСР .
:.6.0
.500,0
1530.0
По Україні
3000.0
970.0
Заст. керівничого справ Ради Народи,їх Комісарів УРСР Я. Кричевцов
—

Поправка до „Збірника Законів** № З
На стор. 18. в додатку .'й 3, проти мі* .Цукрові буряки" иадрукоплно в першій колонці .20.7“, повинно бути „207“.

Видання офіціальне НКЮ УРСР. Відповідала», редактор В. Сосновський
Здано до друку 7/Ш—1937 року. Підписано до друку 22/Ш-І93? року. Фор
мат паперу '/іо 4-й .штов. (62x94). Вага м. ст. о8 клгр. *;* арк. На паисо
_________________________________________ арк. 101.100 зн. _____
___________
Видавництво ЦВК УРСР „Радянське будівництво і право"
Уповноваж. Головліту X? 988.

Замовлення .V? 526 ;6000

Друкарня видавництва .Пролетарська Правда* вул. Леніна, 19.

Пролетарі всіх країн, єднайтесьІ

-ЩЧІСІАДЛЯКІЬСЯ ШД ПРОПИСКУ
(Ямаї Уоокнзркоип'язку їм РНК
ЇРСР ІІЛ 9-УІІІ 1933 р. * 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№4

ІЗ лютого 1937 року

Ні 4

ЗМІСТ
Постанови IV Сесії Центрального Виконавчого Комітету
УРСР XIII скликання
16. Про державний бюджет УРСР на 1937 рік.
17. На звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1935 рік.
18. Про затвердження постанов, ухвалених Президією Централь
ного Виконавчого Комітету УРСР у період між III і IV сесіями
Центрального Виконавчого Комітету XIII скликання.

ПОСТАНОВИ IV СЕСІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР XIII СКЛИКАННЯ
16. Про державний бюджет УРСР на 1937 рік
Розглянувши поданий Радою Народних Комісарів УРСР
проект державного бюджету УРСР на 1937 рік та висновок
Бюджетної комісії, Центральний Виконавчий Комітет УРСР по
становляє:
1.
Затвердити зведення прибутків і видатків державного
бюджету УРСР на 1937 рік Із змінами, що їх запропонувала
Бюджетна комісія, в таких сумах (в тис. каб.):

Ст.16

-

2

X? 4

-

П Р И Б У Т К И
А . Прибутки ) с ) С . льненого господарства.
1. Податок з оборогу
. . . .
3.083.476
Втому числі:
Від спеціальних відрзхувінь по бавовні.
1.5С0
2. Відрахування від паї*, м іджень:
.і) промисловість Ш.ю .ного комісаріату
місцевої промислом »сгі .
..
224.071
б) кіно-фотопромислсвість.................................................. 325
н) державні сільськогос ода аські підпри
ємства . . . .
1.920
і ) Інші платники . . ._____________ . . .__________ . .
15.332
Р а з о м відрахувань від
нагромаджень
241.648
3. Прибутковий податок та інші податки
з підприємств і організацій:
а) прибутковий податок з кооперативних
організацій.................................................... .
150
б; податок з нетоварних операцій • . . .
62 400
в) прибутхо» й податок з колгоспів . . .
78.000
г) податок з радгоспів........................................................ 8.850
Р а з о м прдатків з під
приємств і організацій. 149.400
Р а з о м по усуспільне
ному господарству
3.474.524
Б. Прибутки і Ід позик, податків та зборів
1. Від розміщення державних позик . .
2. Податки та збори з населення:
б) сі.іьгосп податок з колгоспників та од
ноосібних господарств ............................................
б) збір н і потреби житлового й культурнопобутового будівництва в містах . .
в) збір на потреби житлового й культурнопобу го ого будівництва в сільських міс
цевостях ...
Р а з о м по податках та
зборах . .
.. . . .
Р а з о м по позиках, по
датках та зборах
.
В. Інші прибутки ................................................ . . . . .
Всього прибутків........ 4.069.854

237.430
100.500
137.500
102.900
340.900
578.330
17.000

X* 4

—3-

Сг. 16

В И Д А Т К И
А. Народне господарство
1. Промисловість Народного комісаріату
місцевої промисловості.............................................. 36.338
2. Кіно-фотопромисловість............................................. 17.034
Р а з о м по промислово
сті ..................................................... 53.372
3. Сільське господарство, підлегле Народно
му комісаріату земельних справ................................... 38.890
4. Комунальне господарство.................................................. 9.24^
5. Інші видатки по народному господарству .
3.660
Р а з о м на народне гос
подарство ................................. 105.171
Б. Соціально-культурні заходи
6.
7.
8.
9.

Освіта................................................................................................ 568.073
Охорона здоров’я
276.300
Фізична культура
. •.................................................... 4.200
Соціальне забезпечення таохорона праці .
14.843
Р а з о м на соціальнокультурні заходи . . .

863.416

В. Видатки ні управління.......................................................... 132.694
Г. Розрахуй з банками до в гострої озих вкладень
.
18.650
Д. Резгрзннй фонд Ради
Народних Комісарів . . .
26.266
Е. Інші видатки............................................................................. 13.808
Р а з о м без коштів, пере
даваних до місцевих
бюджетів................................ 1.160.005
Ж. Кошти, передавані до місцевих бкдкетів
1. Відрахування від державних прибутків та
дотації.......................................................... ........................ 2.909.849
Всього видатків................................... 4.069.854
2.
В складі вищенаведених сум державного бюджету УРСР
на 1937 рік затвердити державний бюджет Молдавської Авто
номної Радянської Соціалістичної Республіки в таких сумах
(без коштів, передаваних до місцевих бюджетів):

Ст. 16

-4-

№4

П Р И Б У Т К И
А. Прибутки усуспільненого господарства
1. Податок з обороту.......................................................... 23.347
2. Відрахування від нагромаджень підпри
ємств
............................................................ 40
3. Податок з радгоспів . ................................................... ................... 27
Р а з о м по усуспільне
номугосподарству . .

23.414

Б. Прибутки від позик, податків і зборів
4. Від розміщення державних
5. Різні

позик.

..

925

В. Інші прибутки
прибутки
............................................................ 100
Всього прибутків............................ 24.439
В И Д А Т К И
А. Нгрздне господарство

1. Сільське господарство................................................. 867
2. Інші витрати на народне господарство
._________ 56
Р а з о м на народне гос
подарство ............................ 923
Б. Соціально-культурні заходи
3.
4.
5.
6.

Освіта............................................................................. 15.703
Охорона здоров'я...................................................... 3.345
Фізична культура....................................................... 180
Соціальне забезпечення та охорона праці
._____ 600
Р а з о м па соціальнокультурні заходи . .

. 19.828

В. Управління.......................................................... 2.942
Г. Резервний фонд Ради Народних К о м і с а р і в . . .
Д. Інші заходи . . . ................................................................. .... .

700
46

Всього видатків...................................... 24.439
?,. Схвалити зведення контрольних цифр місцевих бюджетів
областей в таких балансових підсумках (в тис. крб.)*.

5

№4

Ст. 16

Київська область(без м. Києва)......................................... 527.558
м. Київ.............................................................................................. 286.428
Чернігівська область........................................................... 275.475
Вінницька
„
461.778
Харківська
„
689.508
Дніпропетровська „
534.326
Одеська
455.411
я
Донецька
683.026
Молдавська АРСР......................................................................... 78.330
Р а з о м . . ......... ..........................3.991.840
4. Доручити Раді Народних Комісарів УРСР затвердити про
центи відрахувань від податку з обороту до місцевих бюджетів
областей на 1937 рік.
5. Всі надходження відрахувань від загальносоюзних держав
них податків до державного бюджету УРСР, що їх визначено
постановою НІ сесії Центрального Виконавчого Комітету СРСР
VII скликання .Про державний бюджет Союзу РСР на 1937 р.“
(п. VII) (3. 3. СРСР 1937 р. № 7, ст. 22), передати до місцезих
бюджетів.
6. Зобов’язати обласні виконавчі комітети затвердити не
пізніше 10 березня 1937 року бюджети областей на пленумах
обласних виконавчих комітетів.
7. Зобов’язати обласні виконавчі комітети забезпечити за
твердження індивідуальних кошторисів установ не пізніш 25 бе
резня 1937 р.
8. Сесія Центрального Виконавчого Комітету УРСР ставить
завдання перед усіма радами, господарськими і громадськими
організаціями України забезпечити безумовне виконання вста
новлених планів нагромаджень і платежів до бюджету в 1937
році, використання асигнувань у суворій відповідності до їх
призначення за бюджетом, якнайсуворіше додержання фінансовобюджетної дисципліни і встановлених законом правил витрачання
бюджетних коштів, рішуче підсилення роботи по документаль
них ревізіях та всебічне піклування про дальше зміцнення радян
ського карбованця.
м. Ки'Св, 5 лютого 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровськп/і
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зінєнію
(Опублік. н газ. .Вісті ЦВК УРСР" від 6 лютого 1937 р. № 31-4921)
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17. На звіт про виконання державного бюджету УРСР
за 1935 рік
Розглянутий поданий Радою Народних Комісарі!) УРСР звіт
про виконання державного бюджету УРСР за 1935 рік та заслу
хавши висновок Бюджетної комісії, Центральний Виконавчий
Комітет Української Радянської Соціалістичної Республіки п остановляе:
1 . Затвердити звіт про виконання державного бюджету УРСР
за 1935 рік в таких сумах:
а) по прибутках—2.551.127.171 крб. (у тому числі 22.568.570
крб. -остача «Ід виконання держаїшого бюджету УРСР за ми
нулі роки),
б) по видатках—2.485.177.009 крб.,
в) перевищення прибутків над видатками—69.950.162 карб.
2. У складі иипіеиаиедепих сум виконання державного бю
джету УРСР за 1935 рік затвердити звіт про виконання держав
ного бюджету Молдавської Автономної Радянської Соціалістич
ної Республіки за 1935 рік:
а) по прибутках —в сумі 31.258.136 карб, (у тому числі
1.502.005 карб.—остача від виконання державного бюджету Мол
давської АРСР за минулі роки);
б) по видатках—в сумі 30.416.157 крб.;
н) перевищення прибутків над видатками —в сумі 841.979 карб.
3. Відмітити наявність значних недоліків у виконанні відом
ствами держаїшого бюджету 1935 року; запізнення з затверджен
ням індивідуальних кошторисів установ, недостатнє проведення
документальних ревізій підлеглих установ, порушення фінансовобюджетної дисципліни у виконанні бюджетів областей (Харків
ської, Донецької, Дніпропетровської).
4. Зобов'язати Народний комісаріат фінансів УРСР протягом
року провадити документальні ревізії бюджетів облвиконкомів
і великих міст.
5. Запропонувати Народному комісаріатові фіи.іисін УРСР
звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1936 рік подати
до Ради Народних Комісарів УРСР та Бюджетної комісії Цен
трального Виконавчого Комітету УРСР у травні 1937 року.
6. Встановити такий порядок затвердження річних звітів про
виконання місцевих бюджетів УРСР:
а) річні зніти про виконання сільських бюджеті, після роз
гляду й затвердження їх пленумами сільських рад, затверджу
ються районними виконавчими комітетами на доповіді» голови
нільської ради з висновком районного фінансового відділу;
б) річні звіти про виконання районних, міських та окружних
бюджеті», після затвердження їх районними виконавчими
тетами, міськими радами та окружними виконавчими комітетами.
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затверджуються президією або пленумом обласних виконавчих
комітетів на доповідь голови районного виконавчого комітету,
голови міської ради або голови окружного виконавчого комітету
з висновком відповідного фінансового органу;
в) річні звіти про виконання обласних бюджетів, після затвер
дження їх обласними виконавчими комітетами, затверджуються
Радою Народних Комісарів УРСР на доповідь голови обласного
виконавчого комітету з висновком Народного комісаріату фінан
сів УРСР;
г) річні звіти про виконання районних та міських бюджетів
по Молдавській Автономній Радянській Соціалістичній Республіці,
після затвердження їх президією або пленумом відповідного
районного виконавчого комітету або міської ради, затверджу
ються Радою Народних Комісарів Молдавської АРСР з висновком
Народного комісаріату фінансів Молдавської АРСР;
д) зведений звіт про виконання місцевих бюджетів Молдав
ської АРСР затверджує Рада Народних Комісарів УРСР на до
повідь голови Ради Народних Комісарів Молдавської АРСР
з висновком Народного комісаріату фінансів УРСР.
7.
Зобов’язати облвиконкоми та Раду Народних Комісарів Мол
давської АРСР подати зведені звіти про виконання місцевих
бюджетів до Ради Народних Комісарів УРСР і в копії до Народ
ного комісаріату фінансів УРСР не пізніше 15 травня 1937 р.
м Київ, 5 лютого 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. ПетровськиА
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко
(Опубліков. в газ. .Вісті ЦВК УРСР* від 6 лютого 1937 р. >6 31/4921). 18

18. Про затвердження постанов, ухвалених Президією
Центрального Виконавчого Комітету УРСР у період
між III і IV сесіями Центрального Виконавчого
Комітету ХНІ скликання
Центральний Виконавчий Комітет УРСР, вислухавши доповідь
про постанови, ухвалені між 3 і 4 сесіями Центрального Вико
навчого Комітету УРСР XIII скликання, що їх має затвердити
сесія Центрального Виконавчого Комітету УРСР, п о с т а н о 
вляє:
А. Затвердити такі зміни й доповнення
к о д е к с і в УРСР:
І. Кримінальний кодекс
1. Про зміну і доповнення Кримінального кодексу УРСР
(3. 3. 1936 р. № 12, ст. 52).
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2. Про зміну ст. 192 Кримінального кодексу УРСР І про
скасування п. п. 18, 20 І 21 ст. 26 Кримінально-процесуального
кодексу УРСР (3. 3. 1936 р. № 25, ст. 122).
3. Про зміну законодавства УРСР в зв’язку з союзним за
коном про заборону абортів, збільшення матеріальної допомоги
породільницям, встановлення державної допомоги багатосімей
ним, розширення сітки родильних будинків, дитячих ясел і дитя
чих садків, посилення кримінальної кари за неплатіж аліментів
? про деякі зміни в законодавстві про розвід (3. 3. 1936 р. Хе 38,
ст. 186).
4. Про зміну ст. 80 Кримінального кодексу УРСР (3. 3. 1936 р.
Хе 50, ст. 274).
5. Про зміну ст. 121е Кримінального кодексу УРСР (3. 3.
1936 р. X? 50, ст. 275).
11. Адміністративний кодекс
6. Про сільських виконавців (3. 3. 1936 р. Хе 6, ст. 23).
7. Про з міну приміток 1 і 2 до ст. 234 і примітки до ст.
241 Адміністративного кодексу УРСР (3. 3. 1936 р. X» 24, ст. 119).
III. Цивільний кодекс

8. Про доповнення Цивільного кодексу УРСР ст. 443 (3. 3.
1936 р. X? 27, ст. 128).

IV. Цивільний процесуальний кодекс
3.
Про зміну ст. 302 Цивільного процесуального кодексу УРСР
(3. 3. 1936 р. Хе 38, ст. 188).
10. Про зміну ст. ст. 32‘ 1 294 Цивільного процесуального
кодексу УРСР (3. 3. 1936 р. Хе 38, ст. 189).
11. Про зміну ст. 266 Цивільного процесуального кодексу
УРСР (3. 3. 1936 р. Хе 48, ст. 253).
V. Кодекс законів про родину, опіку, шлюб і про акти
(радянського стану
12. Про зміну Кодексу законів про родину, опіку, шлюб і про
акти громадянського стану (3. 3. 1936 р. Хе 38, ст. 187).
13. Про порядок І строки реєстрації народжень І смертей
(3. 3. 1936 р. Хе 50, ст. 273).
Б. З а т в е р д и т и т а к і о к р е м і п о с т а н о в и :
1. По організаційних літаннях радянського будівництва:
14. Про організацію комісій по поліпшенню життя дітей (диткомісій) (3. 3. 1936 р. Хе 5, ст. 21).
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15. Про утворення Українського управління в справах мистецтв
при Раді Народних Комісарів УРСР (3. 3. 1936 р. № 6, ст. 24).
16. Про утворення Петриківського району Дніпропетровської
області (3. 3. 1936 р. № 10, ст. 46).
17. Про зміну Положення про Народний комісаріат місцевої
промисловості УРСР (3. 3. 1936 р. № 13, ст. 61).
18. Про зміни в структурі Народного комісаріату освіти УРСР
(3. 3. 1936 р. № 19, ст. 88).
19. Про реорганізацію Державної планової комісії УРСР і міс
цевих планових органів (3. 3. 1936 р. № 26, ст. 125).
20. Про зміну постанови Центрального Виконавчого Комітету
і Ради Народних Комісарів УРСР „Про орден" Трудовий Черво
ний Прапор УРСР" (3. 3. 1936 р. № 27, ст. 129).
21. Положення про роботу секцій рад по ліквідації непись
менності і малописьменності (3. 3. 1936 р. № ЗО, ст. 146).
22. Про утворення Комітету в справах фізичної культури
і спорту при Раді Народних Комісарів УРСР (3. 3. 1936 р. № 33,
ст. 159).
23. Про утворення Боково-Антрацитівського, Дзержинського,
Кагановичського, Сніжиянського та Харцизського районів Доне
цької області (3.3. 1936 р. № 34, ст. 165).
24. Про зміну ст. 8 постанови Президії Центрального Вико
навчого Комітету УРСР від 20 січня 1936 р. „Про організацію
комісій поліпшення життя дітей (диткомісій)“ (3. 3. 1936 р.
№ 4 1 , ст. 202).
25. Про утворення народних комісаріатів УРСР легкої, хар
чової, лісової промисловості, зернових і тваринницьких рад
госпів (3. 3. УРСР 1936 р. № 47, ст. 250).
26. Про розгляд скарг трудящих в Народному комісаріаті
земельних справ і Народному комісаріаті фінансів УРСР та їх
обласних відділах (протокол засідання Президії ЦВК УРСР
1936 р. № 38).
II. По п ітаннях господарського будівки лва
27. Про адміністративне виселення з приміщень, розташованих
на території виробничих підприємств органів Народного коміса
ріату зв’язку (3. 3. 1936 р. № 12, ст. 53).
28. Про порядок злиття, приєднання, розділу і ліквідації тре
стів і інших господарських організацій і відокремлення з їх складу
окремих підприємств (3. 3. 1936 р. № 36, ст. 173).
29. Про транспортне освоєння малих річок (протокол засідан
ня Президії ЦВК УРСР 1936 р. № 32).
30. Про виконання постанов ЦВК СРСР і ЦВК УРСР щодо
здійснення сталінського статуту с. г. артілі і видачі колгоспам
державних актів на довічне користування землею (протокол за
сідання Президії ЦВК УРСР 1936 р. № 34).
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111. По фінансових питаннях
31. Про самооподаткування сільського населення (3. 3.1936 р.
№ 38, ст. 185).
32. Про скасування самообкладання населення в житлових
будинках (3. 3. 1936 р. № 51, ст. 282).

IV. По соціально-культурних питаннях
33. Положення про видавництво офіціального органу Цен
трального Виконавчого Комітету УРСР „Вісті ЦВК УРСР“ (3. 3.
1936 р. № 1, ст. 2).
34. Про затвердження Положення про видавництво Централь
ного Виконавчого Комітету УРСР „Радянське будівництво 1 пра
во- (3. 3. 1936 р. № ю, ст. 44).
35. Про зміну ст. 21 постанови ЦВК і РНК УРСР від 21 бе
резня 1934 р. „Про пенсійне забезпечення наукових працівників
і викладачів вищих шкільних закладів і робітничих факультетів"
(3.3. 1936 р. № 13, ст. 59).
36. Про зміни в постанові ЦВК і РНК УРСР від 8 липня
1935 р. „Положення про персональні пенсії" (3. 3. 1936 р.
№ 13, ст. 60).
37. Про впорядкування архівів народних комісаріатів і цен
тральних та місцевих (обласних, окружних, міських, районних
і сільських) установ УРСР (3. 3. 1936 р. № 20, ст. 97).
38. Про реорганізацію Українського військово-історичного
архіву на місцевий військово-історичний архів у м. Києві та орга
нізацію місцевого військово-історичного архіву в м. Харкові
(3. 3. 1936 р. № 39, ст. 193).
39. Про стан організації дитячих ясел та родильних будинків
у колгоспах на Україні (протокол засідання Президії ЦВК УРСР
1936 р. № 34).
40. Про ліквідацію безпритульності 1 бездоглядності дітей,
відповідно до постанови ЦК ВКП(б) та РНК Союзу РСР, утри
мання й виховання патронованих дітей в колгоспах і радгоспах
(протокол засідання Президії ЦВК УРСР 1936 р. № 35).
41. Про порядок поповнення книжних фондів бібліотек УРСР
(3. 3. 1936 р. № 54, ст. ЗОЇ).

V. Призначення
42. Про призначення тов. Хвилі А. А. начальником Управління
мистецтв при Раді Народних Комісарів УРСР (3 . 3. 1936 р.
№ 10, ст. 48).
43. Про призначення тов. Кудріна 1. М. народним комісаром
соціального забезпечення УРСР (3. 3. 1936 р. № 15, ст. 66).
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44. Про секретаря Центрального Виконавчого Комітету УРСР
(3. 3. 1936 р. № 19, ст. 91).
45. Про призначення тов. Зіненко М. Г. головою Бюджетної
комі ії Центрального Виконавчого Комітету УРСР(3. 3. 1936 р.
№ 36, ст. 177).
46. Про призначення тов. Голубятнікова М. Д. народним ко
місаром комунального господарства УРСР (3. 3. 1936 р. № 42,
ст. 210).
47. Про призначення тов. Железногорського Г. А. генераль
ним прокурором УРСР (3. 3. 1936 р. № 42, ст. 214).
48. Про призначення тбв. Радченка X. П. народним комісаром
юстиції УРСР (3 . 3. 1936 р. № 42, ст. 213).
49. Про призначення народним комісаром легкої промисло
вості УРСР тов. Алексеєва М. О. (3. 3. 1936 р. № 48, ст. 256).
50. Про призначення народним комісаром зернових і тварин
ницьких радгоспів УРСР тов. Криха В. М. (3. 3. 1936 р. № 48,
ст. 257).
51. Про призначення народним комісаром лісової промисло
вості УРСР тов. Кузьменко В. Д. (3. 3. 1936 р. № 48, сг. 258).
52. ГІро призначення народним комісаром харчової промисло
вості УРСР тов. Ніколлєвського Л. С. (3. 3. 1936 р. №48, ст. 259).
VI. Виключення з склад' члекіз Цечграліняо Виконавчого
Кшігегу УРІР
53. Про виключення з складу Центрального Виконавчого Ко
мітету УРСР Голубенка М. В. та Шмідта Д. А. (3. 3. 1936 р.
№ 4 1 , ст. 204).
54. Про виведення з складу членів Центрального Виконавчою
Комітету УРСР Мінаєва С. В. (3. 3. УРСР 1937 р. № 1, ст. 2).
55. Про виключення з складу членів Центрального Виконав
чого Комітету УРСР Ашраф^на, Блінова, Блеера, Богуцького,
Грушевського, Дзеніса, ЗорГна, Мусу.'іьбаса, Сенченко, Туровсько. о, Шепеля і Шлейфера. (Протокол засідання Президії ЦВК
УРСР 1937 р„ № 41,.
56. ГІро виведення з складу членів Центрального Виконавчого
Комі готу УРСР Каттеля. (Протокол засідання Президії ЦВК УРСР
1937 р., № 41).
м. Київ, 5 лютого 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровськой
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко

Видання офіціальне НКЮ УРСР Відповідальний редактор В. Сосновський
Здано до складання 7-ЛІ-37р. Підписано до друку 21-111 1937 р. Формат паперу
4-поштов.. (62x91). Вага м. ст. 38 кг. Папср 0.75 арк. На пап, арк. 101.100 знак.
„Видапницт во ЦВК УРСР „Радянське будіпннцтоо і право**
.Прол Пр.\ Леніна, 19. Зам. ДО *8' -26000
Упов. Головліту №990. ДрУк- °'ва

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх країн, єднайтесь*-

(”аш Утвиарко --зв'язку ірі РНН
Н С ? 9-VIII 1933 р. * 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Н:5

17 лютого 1337
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Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
19. Про викладання Конституції Союзу РСР в середній школі.
20. Про розподіл районів для проведення децентралізованих
заготівель незернових сільськогосподарських продуктів на
1937 рік.
Інструкція Народного комісара юстиції УРСР
21. Про розмір ставок і порядок обчислення єдиної державної
оплати по деяких категоріях цивільних справ.
ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
19. Про викладання Конституції Союзу РСР в середній школі.
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР про вивчення в середній школі основ радянського устрою
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Зобов’язати Народний комісаріат освіти УРСР ввести з
1937-38 навчального року викладання Конституції Союзу РСР
як самостійної учбової дисципліни в сьомому класі середніх
шкіл, визначивши для неї в навчальному плані потрібну кіль
кість годин.
2.
Запропонувати Народному комісаріатові освіти УРСР
протягом часу, що залишився до кінця 1936-37 навчального
року, починаючи з 15 лютого 1937 року, організувати докладне
ознайомлення з новою Конституцією Союзу РСР учнів сьомого,
восьмого, дев’ятого й десятого класів середніх шкіл.

<;«■ . і*т. г.) %)

—2—

№5

Народному комісаріатові освіти УРСР не пізніш 15 лютого
І9Г/ року опрацювати відповідну програму для шкіл та методі'чиі вказівки для викладачів, забезпечивши цими матеріалами
псі середні школи.
.1. Зобов'язати Народний комісаріат освіти УРСР до 1937-38
навчального року видати підручник з основ радянського устрою
Л і а учнів сьомого класу середніх шкіл,
м. Київ 4 лютого 1937 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

20. Про розподіл районів для проведення децентралізованих
заготівель незернових сільськогосподарських продуктів на
1937 рік
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я й :
1 . Затвердити розподіл районів для проведення децентралі
зованих заготіпель незернових сільськогосподарських продуктів
на 1937 рік поміж організаціями Москви, Ленінграда і проми
слових центрів УРСР відповідно до списку, що до цього до
дасться.
Для заготівель фруктів та баштанних провести окремо при
кріплення не пізніш квітня 1937 року.
2. Зобов’язати керівників усіх організацій, іцо допущені до
децентралізованих заготівель незернових сільськогосподарських
продуктів, негайно розпочати укладання договорів з колгоспами
на 1937 рік, забезпечивши максимальне охоплення товарної
продукції колгоспів.
3. Встановити, що поруч з децентралізованими заготівни
ками, іцо спеціально прикріплені до певних районів, прано на
укладай»*» договорів з колгоспами водночас мають також І ос
новні заготівники, які в цих районах провадять централізовані
заготівлі або державні закупівлі с. г. продукції (споживча коо
перація або державні заготівники).
Споживча кооперацій має право провадити розсівну заготівлю
незернових с. г. продуктів по всіх районах.
4. Договірну кампанію між децентралізованими заготівниками
її колгоспами закінчити до 10 березня 1937 року.
м. Київ, 8 лютого 1937 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Лв 5

Ст. 20
Додаток

Назва районів,
що виділяються

Області

Кількість
районів

Області

Кількість
районів

РОЗПОДІЛ РАЙОНІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ
ЗАГОТІВЕЛЬ НЕЗЕРНОВИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ
НА 1937 РІК
Назва районів.
ІДО ВИДІЛЯЮТЬСЯ

ДЛЯ М О С К В И
Київська

б
1
2
3
4
5
6

Чернігівська

Вінницька

Богуславський
Миронівський
Рокитнянський
Узинський
Золотоніський
(в т. ч. для Кисва 50>/о р-ну)
Гельм’язівський
(в т. ч. для Киева ,40*/» р*ну)

8
1 Борзнянський
2 Талалаївський
3 Дмитріївський
4 Недригайлівський
Г
Смілівський
6 Буринський
1 7 Путивльський
В Батуринський
12
1
2
3
4
5
6
/
8
9
10

Полонський
Любарськнй
Дунаєвецький
Солобковсцький
Дзержинськин
Смотрицький
Ново-Ушииькин
Чемеровецький
Старо-Ушицький
Миньковеиький

11 Орининський
12 Кам’янець-ГІолільська міська рада
Харківська

1

7
1
2
3
4
5
6
7

Миргородським
Комншнинсі.кнй
Градизький
Диканськин
Рсніетилівськиіі
Полтавська міська
рада (в т. ч. для
Харкова 50у0 р-ну)
Краснопільський

Дніпропетровська

5
1
2
3
4
5

Боже і.арівський
Софіївський
П’ятихатський
Іванівський
Якимівський

Одеська

6
1
2
3
4
5
6

Ново-Бузький
Володимирівський
Первомайський
Ольшанський
Новомиргородський
Березнігоаатський

Молдавська
ДРСР

1
1

Колимський

В с ь о г о д л я Москви. . .

. 45 районів

ДЛЯ Л Е Н І Н Г Р А Д А
Київське

9
1
2
3

Манастнриіценський
Попельнянський
Корпінський

4
5

Сквнрськмй
(в т. ч. для Кивна
Ь0% р-ву)
Уманський
і

—4-

Ст. 20
і -о

Області

№5

Назва районів,

ж
=
Л О
е ; « Сщо виділяються

Області

О?
*-а О£

г; :г

рй О.
Бабанський
Жашківський
Підвисоиький

8

9
Чернігів
ська

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

20

Вінницька

Харківська

3

4
5

6

20

Городнянський
Тупичівський
Холминський
Носівський
Лосинівський
Глинський
Семені вський
Соснииький
Шорський
Меиськи й
Прилуцький
Яблунівський
Ріпкинський
Любецькнй
Ромснський
Бобровицький
Ново-Басанськнй
Куликівськмй
Дворянський
Варвинський

17
1
2

7

8

9
10
11

12
13

Дніпропет
ровська

Гайсинський
Мог.* Подільська
міська рада
3 Яришівський
Одеська
4 Піщанськиіі
5 Чечільницький
6 Ободівський
7 Тульчинський
8 Томашпольськнй
9 Тростянецький
1 0 Мур.-Куриловецький
11 Черновецький
12 Теплииький
1 3 Шаргородський
14 Джулинський
1 5 Ямпольський
Молдавська
16 Крижопольський
АРСР
17 Копайгородський

13
1

що виділяються

І=1

6 Ладижинський
7

Назва районів,

Гадяцький

Петрівсько-Роменськнй
Глобинський
В.-Кринківський
Зіньківськнй
Грунський
Липово-Долннськиіі
Синівський
Хорольський
Покровсько-Багачанський
Лохвшіький
Кременчуцька
міська рада
Охтирський (в Т. 'і.
для Харкова 50 •«>
району)

10
1 Покровський
2

Гуляйпольський

3 В.-Токмацький

4
5

Молочанський
Ротфронті вський
6 Коларовський
7 Широківський
8 Високопільськнй
9 Косіорівський
1 0 Нікопольська
міська рада
Біляївський
Жовтневий
йіиряївський
Фрунзівський
Новоархангельський
Андріїво-Іванівськнй
В.-Олександрівський

Балтський
ІІІЩІїНСЬКИЙ
Котовський (в т. ч.
для Молдавської
АРСР ЗОу» р-ну)

В с ьо г о для Ленінграда . 79 районів

Ст. 20
Назва районів,

Області

що ВИДІЛЯЮТЬСЯ

Кількість
районів

Області

Кількість
районів

№5

На :ва рано. їв,
що виділяються

ДЛЯ К И Є В А
Київська

62
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
ЗО
Зі
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Андрушівський
РозважІвський
Чорнобильський
Н.-Шепелинький
Блранівський
Брусилівський
Бишівськин
Бориспольський
Білоцерківський
Гребінківський
Васильківський
Володарський
Дилерський
Кмільчимськнй
Житомирська
міська рада
Іваньківський
Коростенська
міська рада
Коростишівськи
Корсунський
Малинський
Чоповииький
Овруцький
Радомишльський
Переяславський
Олександрівський
Чорнобаївський
Іркліївськйй
Макарівський
Народицький
Обухівський
Оратівський
Погребищенський
Потіївський
Ружинський
Вчорайшанським
Ржищівський
В.-Половецький
Смілянський
Ставиїцанський
Таращанський
Тальнівський
Катеринопольський
Фастівський
Христинівський
Черкаський
Черняхівський
Чигиринський

48
49

Шполянський
Мокро-Калигірський
50 Кагарлицький
51 Барашівський
52 Березанський
.5-3 Баришівськии
54 Кагановнчський
5 Канівський
56 Базарсь > ий
57 Бородянський
58 Вище-Дубечнянський
59 Володарсько-Волимський
60 Тетіївський
61 Плисківський
62 Т рояиівським

Чернігівська

2
1
2

Вінницька

7
1
2
3
4
5
6
7

Одеська

5
1
2
3
4
5

Остерський
Козелецький
(в т. ч. для Чернігова 50 И р-ну)

Станіславчицький
Барський
Затонський
Деражнянський
Літинськнй
Летичівський
Чуднівський

СніГурівськин
Кахівський
Хорлівський
Херсонська міська
рада (в т. ч. для
Одеси 50*/в р-ну)
Ц орупинський
т. ч. для Харнова 50°/о р-ну)

Молдавська
АРСР

4
)

2

Лг? 5

•

Назва районів,
Області
щ о ВИДІЛ ЯЮ ТЬСЯ

Дубосарський
Кам’янський

В с ь о г о для Києва

Кількість

Кількість

районів

Області

-*

районів

Ст. 20

3
4

80

Назва районів,
що виділяються

Крзсньокнянськиіі
Чорнянський

районів

ДЛЯ Ч Е Р Н І Г О В А
Чернігівська

7
1
2
3

Чернігівська
міська рада
Олншівський
Березнянський
В с ь о г о д л я Чернігова , .

4
5
6
7

Корюківський
Шосткинськнй
Конотопський
Дубов’язівський

.7

районів

6
7
8
9
10
11
12
13

Хмільницький
Калннівськии
Турбівський
Вовковиненький
Жмеринський
Славутський
Берездівський
Уланівський

ДЛЯ В І Н Н И Ц І
Вінницька

13
1 Вінницька міська
рада
2 Бердичівська
міська рада
3 Янушпольський
4 Комсомольський
0 Козитинський
В с ь о г о для Вінниці . . .

13 районів

ДЛЯ Х А Р К О В А
Харківська

64
1
2
3
4
5
6'
7
8
9

Білопільський
Кишеньківський
Хотінський
Богодухівський
Балаклійськи>і
Савинський
Боровський
Карлівський
Машівський
Красногргдськин
10
і
1 11 Зачепнлівський
1 12
Краснокутський
13 Барвінківський
і 14 Близнюківський
1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

В.-Бурлуцький
Вільховатський
В.-Писарівський
В.-Багачанський
Вовчанський
Валківський
Коломацький
Дворічанськнй
Шишацький
Драбівський
Золочівський
ЗмІІвський
Ізюмський
Куп’янський
Шевченківський

К° 5

7

ЗО
31
32
33
34
У>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Назва районів,
що виділяються

Кобилчцькнй
Козельщинський
Лебединський
Липецький
Лозовський
Лубенський
Лазорківський
Миропільський
Н.-Водолазький
Н.-Санджарський
Новогеоргіївський
Оболонський
Онуфріївський
Олексіївський
Оржицький
Печенізький
Петрівський
Сумська міська рада
Старо-Салтівський
Сахновщанськнй
Кегичівський
Семенівський
Тростянсцький
Ульянівський
Штепівськнй
Чугуївський
Чорнухинський

Області

Кількість
районів

.і
о®
Області
1 11
^ :=
5 с.

Ст. 20

57
58
59
69
61
62
63
64
Вінницька

7
1
2
3
4
5
6
7

Чернігівська
Одеська

1
1
,2

В с ь о г о д л я Харкова . .

2

Назва районів,
щ о ВИДІЛ ЯЮ ТЬСЯ

Сінчанськлй
Чутівський
Яіотннський
Згурівський
Нехворощаиський
Ковалівський
Старовірівський
Опішнянськнй
Шепетівська
міська рада
Грииівськнй
Заславський
Антонінськнй
Плужнянський
Ляховецький
Теофіпольоький

Мнхайло-Коцюбинський
В.-Врадіївський
Голопристанський

74

райони

18

Запорізькі міська
рада
Червоноарміііськип
Дніиродзсржинська
міська рада
Кам’янсько-Днімровський
ім. В. В. Куйбишева
Криворізька міська
рада
Люксембурзький
Магдалинівський
Котівський
Межівський
Новозлатопольський
Ново московський
Перещепинськиіі
М.-Празький
Иовгородківський

ДЛЯ Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К А
Дніпропет
ровська

47
1 Н.-Василівський
2 Мелітопольський
3 Бердянський
4 Андріївський
•*> Василівський
6 Михайлівський
7 Васильківський
8 Петропавлівський
9 В.-Білозерськиіі
Ю Веселівський
11 В.-Лепетихськиіі
12 Чернігівський
13 Верхнедніпровський
14 Генічеський
15 Сивашський
16 Долинський
17 Казанківський

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
зо
31
32

Ст. іЮ

33
34
35
36
37
38
34
40
41
42
43
44
45

Області

ІЦО ВИД ІЛЯЮ ТЬСЯ

Олександрійський
Оріхівськпіі
Павлоградський
Юр'ївський
Н он ом н кол а їв с ьк иВінницька
й
П е т р І В С І .К И І І

Солониніьк кіі
їм. .Хатаєпича
Сталіндорфсі.ки:1
Калінінський
Царичанський
Чубарівськнй
Нижнє-Смрогозькнй

К ількість

Назва районів,

районів

районів

К ількість

Області

№5
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* 46
1 47
7
1
2
3
4
5

6
7

! Назва районів.
ІЦО ВИД ІЛЯЮ ТЬСЯ

Новотроїцькпй
Приазовськнй

Старокостянтинівський
Остропольськнй
Ст.-Сннявськнн
Ме.чжибізькнй
Тнврінськіїй
П ІМ ІІКІВСЬКН Й

Браилавський

В с ь о г о для Дніпропетровська.
ДЛЯ О Д Е С И
Одеська

39
Н.-Одеськнй
1
2 Баштанськнй
3 Привільнянськпй
4 Новоукр,Омський
5 Мостове ькиіі
6 Тншківськин
/ Піщано-Бродськнй
8 Троїцький
9 Хмільовськмй
10 Благоєвськнй
11 Вознссснський
12 Яланецький
ІЗ Добровеличків*
ський
14 Комінтернівський
15 Роздільнянськнй
16 Янінський
17 Снартаківський
18 Чаплінський
19 Тилігуло-Березанськнй
20 Карл-Лібкнехтізськнй
21 Миколаївська
міська рада
22 Варварівськнй

23
24
25
26
27
28
29
зо
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Вінницька

0
1
2

В с ь о г о для Одеси . . . 41

Устнмівськиіі
Очаківський
Комплніївськнй
Кіровська міська
рада
Аджамський
В.-Висківськии
М.-Висківський
Бсрнславськнй
Калініндорфськиіі
Одеська міська
рада
Благодатнівськнй
Зиам'якський
Лісаветградківський
Бобринеиький
Вітязівськнй
Горностаївськин
Нововоронцівськнй

Бершадський
(в т. ч. для ВІННН
ці 50°/о р-му)
Ольгопольський

район

Назва районів.
що ВИДІЛЯЮТЬСЯ

Області

Ст. 20
Кількість
районів

Області

—9—
Кількість
районів

№5

Назва районів,
що виділяються

ДЛЯ Д О Н Б А С А
Донецька

55

Київська

16
1 Олсвський
2 Словечанським
3 Лугинський
4 Городницький
5 Яруиський
6 Червоноармійськнй
7 Н.-Волинська
міська рада
(в т. ч. для Києва
50°/о р-ну)
8 Маньківський
9 Звенигородський
10 Златонольський
11 Кам'инський
12 Ротмнстрівський
13 НіЛЬШ.НІСЬлИЙ
14 Ьуцьчий
15 Лисянський
16 їм. Г. 1. Петровського

Всі райони області

Вінницька

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Харківська

Одеська
Чернігів
ська

18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18

М.-Дівицький
Срібнянський
Глухі вський
Шалигинський
Червоний
Хильчицький
Понорницький
Івамицький
Ічнянський
Коропський
Ніжинський
Комаровський
Н.-Сіверський
Грем'яііький
Середино-Будський
Ямпольський
Бахмацький
Кролсвецькнй

15
1

Молдавська
АРСР

2
1
2

Проскурівська
міська рада
Михалпольський
Ярмолинецький
Городоиький
Сатаиївський
ВолочиськнЙ
Чорноострівський
Базалійський
Краснлівський
Вороновицький
Немирівський
Сйтковецький
Липовсиькнй
Ільїнснький
Дашіьський

Г ребінківський
Пирятинський

15
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
12
13
14

Гайворонський
Г рушківськнй
Головаківський
Савранський
Любашівський
Кривоозерський
Доманівський
Арбузинський
Братський
Рівнянський
Гросулівський
Цебрнківський
Березіпський
Зельцський
(в т. ч. для Києї
50°/о району)
15 Скадовський
3
1 Аианьївський
2 Валсгоцулівський
Рибницький
3

В с ь о г о для Донбаса ... 124 райони

Області

- 10 -

Кількість
районів

Ст. ст. 20-21

Назва районів,
що виділяються

№5
.а
і <УЧ
О®
Області * =
= :Г
п
С.

Назва районів,
що виділяються

ДЛЯ М О Л Д А В С Ь К О Ї А Р С Р
Молдавська
АРСР

3
1

Г ригоріопольський

І | 2 і Слоболзейський
3 Тираспольська
міська рада

В с ь о г о для Молдавської АРСР ... З райони
Заст. керівни'іого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. КРИЧЕВЦОВ

ІНСТРУКЦІЯ НАРОДНОГО КОМІСАРА ЮСТИЦІЇ УРСР
21. Про розмір ставок і порядок обчислення єдиної державної
оплати по деяких категоріях цивільних справ
У питаннях про розмір єдиної державної оплати по справах:
а) про виключення з опису майна, неправильно описаного
судовими виконавцями або фінансовими органами;
б) про стягнення аліментів з колгоспників у трудоднях і
в) про Зміну розміру раніш присуджених аліментів — Народ
ний комісаріат юстиції УРСР пропонує керуватися такими вка
зівками :
1. Заяви про виключення з опису майна, неправильно описа
ного судовим виконавцем або фінансовим органом, є по суті
скаргами на дії службових осіб, а не позовними заявами про
присудження на користь заявника певного майна.
Тому до заяв про виключення з опису неправильно описаного
майна не можна застосовувати ставки єдиної державної оплати,
встановлені для позовних заяв.
Єдину державну оплату по вищезгаданих заявах треба стя
гати в розмірі, встановленому п. „б“ ст. 1 постанови Централь
ного Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 3 вересня 1933 р. „Про затвердження ставок єдиної
державної оплати для платників 2-ої і 3-ої категорії8 (3. 3.
СРСР, 1933 р., № 56, ст. 329), тобто в розмірі:
а) 3 карб. — з платників 2-ої категорії (робітників, службовців,
колгоспників, одноосібників—трудящих селян, кустарів, що не
застосовують найманої праці, а також членів родин переліче
них осіб);
б) 5 карб, з платників 3-ої категорії, до якої належать усі
інші, не перелічені вище особи.

№5

Ст. 21
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2. По справах про присудження з колгоспників аліментів у
трудоднях єдину державну оплату, стосовно до п. ,6“ ст. 1
вищезгаданої постанови ЦВК і РНК Союзу РСР від 3 вересня
1933 р., треба стягати в розмірі 3 карб., як по справах, що не
підлягають оцінці в грошовій формі.
3. По справах про зміну розміру раніш присуджених алімен
тів єдину державну оплату повинно стягати:
а) по заявах про зменшення аліментів - з тої суми, обчи
сленої порядком п. 4 ст. 45 Цивільн. процес, кодексу УРСР, на
яку зменшуються раніш присуджені аліменти;
б) но заявах про збільшення аліментів — з суми, на яку вони
збільшуються, обчисленої так само порядком п. 4 ст. 45 Цив.
процес, кодексу УРСР, при чому ця оплата стягається не з
позивачів, бо вони звільнені від єдиної державної оплати, а з
відповідачів згідно з правилами ст. 58 Цив. проц. кодексу УРСР.
4. По справах про присудження аліментів в процентах від
заробітку відповідача за законом від 27 червня 1936 р. (3. 3.
СРСР 3936 р. № 34, ст. 309) єдину державну оплату стягати
з суми процентних відрахувань, обчисленої порядком п. 4 ст. 45
Цив. проц. кодексу УРСР, виходячи з заробітку відповідача на
день ухвалення вироку.
Заробіток відповідача суд встановлює на підставі поданих
йому довідок, свідчень свідків та інших засобів, які є в розпо
рядженні суду (ст. 95 Цив. проц. код. УРСР).
м. Київ. 2 лютого 1937 р. № 10/37—13

Т.н.о. Народного комісара
юстиції УРСР В. СосновськиЛ.

-Кидання офіціальне НКЮ УРСР Відповідальний редактор Сосновський.
Подано до складання 8.Ш—37 р. ПІдп. до друку 22.111—37 р. Формат паперу і/к
4-х поштов. і62х94). Вага м. ст. 38 кг.; папер. и арк. Напап.арк. 101.100знак.
В-во ЦВК УРСР „Радянське будівництво і право-.
Уповн. Головліту № 991
Друкарня видавництва „Пролетарська

Зам. № 531—2б00€
Правда-,

вул. Леніна, 19.

к и у і о
ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх країн, 6^чаі/пгсь!

(Наказ Уповяармоизв*н8ку «рк РНК
ЇРСР і ід 9-УІІІ 1933 р. №242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
N2 6

28 лютого 1937 р.

Ке 6

ЗМІСТ
Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР
22.

Про скасування постанови Президії Центрального Виконав
чого Комітету УРСР від 3 вересня 1936 року про надання
імеїш О. М. Горького стадіону в м. Коростені.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР

23.

Про проведення децентралізованих заготівель споживчою
кооперацією.
24. Про план парувальної кампанії коней на 1937 рік.
Наказ Народного комісара юстиції і Народного комісара
комунального господарства УРСР

25.

Про скасування інструкції Народного комісаріату юстиції
і Народного комісаріату комунального господарства УРСР
від 29 грудня 1931 р. „Як прикладати постанову ЦВК і
РНК УРСР від 15 листопада 1931 р. „Про виселення з будин
ків Нарко.чвійськморсправ".

Наказ Народного комісара соціального забезпечення УРСР
26.

Про скасування постанов Народного комісаріату соціального
забезпечення УРСР про пенсійне забезпечення педагогічного
персоналу установ соціального виховання для дефективних
дітей.

2

Ст. ст. 22—23

№б

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
22. Про скасування постанови Президії Центрального Вико
навчого Комітету УРСР від 3 вересня 1936 р. про надання
імени О. М. Горького стадіону в м. Коростені
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР п о с т а 
новляє:
Скасувати постанову Президії Центрального Виконавчого
Комітету УРСР від 3 вересня про надання Імени О. М. Горького
стадіону в м. Коростені (3. 3. УРСР 1936 р. № 42, ст. 216).
м. Київ. 20 січня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко
ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
23. Про проведення децентралізованих заготівель споживчою
кооперацією
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
На додаток до постанови Ради Народних Комісарів УРСР від
8 лютого 1937 р. „Про розподіл районів для проведення децен
тралізованих заготівель незернових сільськогосподарських про
дуктів на 1937 рік* (3. 3. УРСР 1937 р. № 5, ст. 20) встановити,
що споживча кооперація має право укладати договори на де
централізовану заготівлю і провадити розсівну заготівлю незер
нових сільськогосподарських продуктів по всіх районах крім тих,
де за постановою РНК УРСР від 4 травня 1935 р. № 499 забо
ронено провадити децентралізовані заготівлі.
м. Київ. 16 лютого 1937 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівпичого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

№6
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24. Про план парувальної кампанії коней на 1937 рік
Рада Народних Комісарів УРСР відзначає, що план пару
вальної кампанії минулого 1936 року залишився невиконаним
через те, що
а) облвиконкоми, облземуправлінг.ч, райвиконкоми, райземвідділи, сільради й правління колгоспів не приділили достатньої
уваги організації й проведенню парування коней;
б) парувальні пункти не були вчасно укомплектовані жереб
цями й не були закріплені за ними конематки;
в) жеребці й матки завчасно не були перевірені на придат
ність їх до парування;
г) колгоспи не організували посиленої годівлі маток і їх під
готовки до парування; матки невчасно приводились на парувальні
пункти, не доводились до повного відбою.
Щоб забезпечити вчасне й якісне проведення парувальної
кампанії коней у 1937 році, Рада Народних Комісарів УРСР
постановляє:
1 . Затвердити план парувальної кампанії коней по колгоспноселянському сектору на 1937 рік кількістю 750 тис. маток з та
ким розподілом по областях:
О б л а с т і

Кобили до па
рування (тис).

Київська........................................

133.0

2250

Чернігівська................................

102.0

15000

Вінницька.....................................

133.0

15(0

Харківська....................................

140.0

2100

Дніпропетровська . .

92.0

3600

Одеська..........................................

90.0

3600

Донецька.......................................

42.0

1500

Молдавська АРСР . .

18 0

1.50

760.0

30000

Р а з о м ....................

В т. ч. штучнозапліднснкх

2. Зобов'язати облвиконкоми й райвиконкоми провести добір
племінних і поліпшених до парування жеребців кількістю 21430
голів і організувати 19000 парувальних пунктів з таким розпо
ділом по областях:
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4

От. 24

О б л а с т і

Кількість
усіх пару
вальних
пунктів

В тому числі
На них

М'ерабців, 3 них же
з.і
псиних до
жеребцівдер
ясржнлем- ребців
жавних
заллідннків кииги іі райстаєнь
ІІЛСМКНИГИ

Київська . .......................................
Чернігівська.................................
Вінницька .....................................
Харківська......................................
Дніпропетровськ.І . . . .
Одесока . . . .
Донецька . . ...
Молдавська АРСР . .

2500
370»
аию
2500
2200
ПОО
500

3800
29 ї 5
3800
4000
2630
2510
1200
515

1Ш
1582
1620
2813
2033
Ю$9
697
118

103
84
69
115
65
83
62
19

Р а з о м ...................

19о00

21430

11816

605

з:оо

3. На додаток до районів суцільної метизації коней, затвер
джених постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 5 березня
1936 р. (3. 3. УРСР 1936 р. № 15, ст. 72), затвердити такі нові
райони суцільної метизації: по Чернігівській області — Ніженський і Добрянський з бельгійською породою; по Донецькій об
ласті—Ровеньківський з верховою породою й Харцизький з риси
стою породою.
4. Запропонувати облвиконкомам довести план парувальної
кампанії

до

районів,

а

райвиконкомам

до

сільрад,

колгоспів

і одноосібних господарств до 1 березня 1937 року.
5. Встановити строк проведення парувальної кампанії в пів
денних районах Донецької, Дніпропетровської, Одеської обла
стей та Молдавської АРСР з 10 березня 1937 року, а по всіх
інших районах і областях — з 15 березня й закінчити до 15 липня
1937 року, забезпечивши парування не менш 50% маток до
1 травня.
6. Зобов’язати облвиконкоми, райвиконкоми, завідувачів облземуправлінь та райземвідділів, голів колгоспів і сільрад:
а) встановити контроль перебігу парування всіх кобил, при
датних до розпліду, та доведення всіх спарованих кобил до відбою;
б) забезпечити на ввесь час парувальної кампанії годівлю
жеребців концкормами—6-8 кг і сіном —8-10 кг на добу;
в) заборонити використання жеребців парувальних пунктів
на будьяких роботах і роз’їздах протягом цілого року, устано
вивши для них щоденний моціон - прогулянки;
г) розмістити жеребців на парувальні пункти й закінчити при
кріплення маток до парувальних пунктів не пізніш 1 березня
1937 року;

Ст. 24
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д) там, де не вистачає жеребців, мобілізувати на час паруваль
ної кампанії потрібну кількість жеребців, придатних до пару
вання, з транспортних установ і підприємств;
е) провести до початку парувальної кампанії перевірку всіх
жеребців-заплідииків на парувальну неміч, паратифозний аборт
та на якість сперми, а також провести ветеринарно-зоотехніч
ний огляд всього маточного поголів’я;
ж) на весь час парувальної кампанії закріпити за ветеринарно*
зоотехнічними працівниками району всі парувальні пункти, по
клавши на цих працівників відповідальність за вчасне й якісне
виконання плану;
з) негайно звільнити всіх виснажених і худих маток від усяких
робіт, поставивши їх на відпочинок та посилену годівлю з тим.
щоб до початку парування всі кобили були в задовільному стані.
7.
Зобоз’язати НКЗемсправ УРСР організувати пункти штуч
ного запліднення кобил, зокрема в районах наявності інфекцій
ної анемії, з таким розподілом по областях:
О б л а с т і
Київська...........................................
Чернігівська..................................
Вінницька......................... • . .
Харківська......................................
Дніпропетровська......................
Одеська............................................
Донецька ........................................
Молдавська АРСР . . . . .

Кількість
пунктів

15

100

10

16
24
24

10
1

Р а з о м .................................... 200

Рада Народних Комісарів УРСР вказує облвиконкомам, рай
виконкомам, сільрадам і головам колгоспів, що вчасна органі
зація парувальної кампанії, якісне проведення її та виконання
зазначеного плану є одне з найважливіших завдань у піднесенні
всього народного господарства й тваринництва зокрема.
м. Київ, 22 лютого 1937 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Ст. ст. 25—26
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НАКАЗ НАРОДНОГО КОМІСАРА ЮСТИЦІЇ І НАРОДНОГО
КОМІСАРА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР
25. Про скасування інструкції Народного комісаріату юстиції
і Народного комісаріату комунального господарства УРСР
від 29 грудня 1931 року „Як прикладати постанову ЦВК
і РНК УРСР з 15 листопада 1931 р. „Про виселення з будин
ків Наркомвійськморсправ“
Інструкція народних комісаріатів юстиції і комунального
господарства УРСР від 29 грудня 1931 р. „Як прикладати
постанову ЦВК і РНК УРСР з 15 листопада 1931 року „Про
виселення з будинків Наркомвійськморсправ" втратила значення
як така, іцо мала тимчасовий характер, а саме на час, перед
бачений в ст. 1 вищезазначеної постанови ЦВК і РНК УРСР від
15 листопада 1931 року.
Тому н а к а з у є м о :
Інструкцію народних комісаріатів юстиції і комунального
господарства УРСР від 29 грудня 1931 р. „Як прикладати по
станову ЦВК і РНК УРСР з 15 листопада 1931 р. „Про висе
лення з будинків Наркомвійськморсправ“ (3. 3. УРСР 1931 р.
№ 37, ст. 286) с к а с у в а т и ,
м. Київ, 15 січня 1937 р. № 10/37-10.

Народний комісар юстиції Народний комісар комунального
УРСР X. Радченко господарства УРСР М. Голубятников

НАКАЗ НАРОДНОГО КОМІСАРА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРСР
26. Про скасування постановНародного комісаріату соціального
забезпечення УРСР про пенсійне забезпечення педагогічного
персоналу установ соціального виховання для дефективних
дітей
.У зв'язку з постановою Центрального Виконавчого Комітету
і Ради Народних Комісарів УРСР від 20 січня 1937 року „Про
скасування постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради
Народних Комісарів УРСР від 21 грудня 1927 року „Про пен
сійне забезпечення педагогічного персоналу установ соціального
виховання для дефективних дітей" (3. 3. УРСР 1937 р. Лг® 2, ст. 10)
наказую:

Скасувати такі постанови Народного комісаріату соціального
забезпечення УРСР.
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1. „Інструкція про прикладення постанови ЦВК і РНК УРСР
з 21 грудня 1927 року „Про пенсійне забезпечення педагогіч
ного персоналу установ соціального виховання для дефективних
дітей- від 2 квітня 1928 р. (3. 3. УРСР 1928 р. відд. II № 7,
ст. 41).
2. „Як вираховувати стаж праці педагогічного персоналу бу
динків для дефективних дітей при визначенні пенсії за вислугу
років* від 20 жовтня 1933 р. (3. 3. УРСР 1933 р. № 48, ст. 625).
м. Київ, 14 лютого 1937 р.

Народний комісар соціального
забезпечення УРСР І. Кудрін

Видання офіціальне НКЮ УРСР Відповідальний редактор В. СосновськиА
Здано до складання 14/111—37 р. Підписано до друку 29/ІИ—37р. Форм. пап. ‘/іс
4-поштов. (62X94). Вага м. ст. 34 кг Гіапер 0.25 арк. На пап. аркуші 101.100 зн.
Видавництво ЦВК УРСР „Радянське будівництво і правоУповноважений Головліту № 15Л

Замовлення № 582—26.000

Друкарня в-ва .[Ірод. Правда*, вул. Леніна, 19.

ДОСТДВЛЯЕТСЯ ПОД РАСПИСКУ

Пролетарии всех строк соединяйтесь:

(Приказ Уполнаркомсвязн ари СНК
УССР от 9/VIII 1933 г. № 242).

СОБРАНИЕ
ЗАКОН О В и РАСПОРЯЖЕНИИ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Мі 7

5 марта 1937 года

Мі 7

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления Совета Народних Комиссаров УССР
27.
28.
29.
30.
31.

О передаче Одесского токарного завода и Одесской чертежной фабрики в систему Народного комиссариата лесной
промьішленности УССР.
О включений в состав Народного комиссариата лесной про
мьішленности УССР Дарницкого и Одесского фанерних
заводов.
Об опубликовании годовьіх балансов первичньї.ми коопера
тивами.
О плане инкубации на 1937 год.
Об изменении сроков внесення арендной плати за торговьіе,
промьішленние и складские помеїцения, находящиеся в веде
ний органов городских и поселковьіх советов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЬІХ КОМИССАРОВ УССР
27. О передане Одесского токарного завода и Одесской чертежной фабрики в систему Народного комиссариата лесной
промьішленности УССР
Совст Народньїх Комиссаров УССР п о с т а н о в л я е т :
Согласиться с прсдложением Одесского областного исполнительного комитета и Народного комиссариата местной промьішленности УССР о передане Одесского токарного завода
н Одесской чертежной фабрики в состав Народного комисса
риата лесной промьішленности УССР, подчинив их Одесскому
областному управленню лесной промьішленности.
Передачу и прием предприятий осуществить по балансу
на 1 января 1937 года в соответствии с действующим законодательством.
г. Киев, 22 февраля 1937 года.

Зам. председателя Совета Народньїх
Комиссаров УССР В. Порайко
Зам. управляюїдего делами Совета Народньїх
Комиссаров УССР А. Кричевцов

28. О включений в состав Народного комиссариата лесной
промьішленности УССР Дарницкого и Одесского фанерних
заводов
В соответствии с постановлением Совета Народньїх Комис
саров Союза ССР от 9 февраля 1937 года № 228 и в дополнение
к постановлений) Совета Народних Комиссаров УССР от 27 декабря 1936 года (С. 3. УССР 1936 г. № 56, ст. 312) Совет Народ
них Комиссаров УССР п о с т а н о в л я е т :
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Включить и подчинить непосрєдетвенно Народному комиссариату лесной промьішленности УССР Дарницкий и Одесский
фанерньїе заводи.
г. Кнев, 26 феврздя 1937 года.

Зам. председателя Совета Народних
Комиссаров УССР В. Порайко
Зам. управляюїдего делами Совета Народних
Комиссаров УССР А. Кричевцов

29. Об опубликовании годовьіх балансов первинними
кооперативами
Совет Народних Комиссаров УССР п о с т а н о в л я є м
1. Второй абзац п. 1 постановлений Совета Народних Комис
саров УССР от 17 сентября 1931 года „Об опубликовании
годових балансов учреждений и организаций обобшествленного
сектора УССР“ (С. 3. УССР 1931 г. № 28, ст. 224) изложить
в следуюїдей редакции:
„Из первинних кооперативов всех систем обязать публиковать свои годовие баланси лишь отдельние наиболее мощньїе
кооперативи, списки которих устанавливаются соответствующими областними кооперативними союзами по согласованкю
с областними финансовими отделами".
2. Постановление Совета Народних Комиссаров УССР от
19 июня 1933 года „Об освобождении первинних кооперативов
от обязательного опубликовании в пенати годових балансов*
(С. 3. УССР 1933 г. № 29, ст. 385) отменить.
г. Киев, 23 февраля 1937 года.

Зам. председателя Совета Народних
Комиссаров УССР В. Порайко
Зам. управляюїдего делами Совета Народних
Комиссаров УССР А. Кричевцов

ЗО. О плане инкубации на 1937 год
Совет Народних Комиссаров УССР п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить на 1937 год план инкубации и виводки ципляї
на инк>баторно-птшіеводних станциях УССР со следующим распределением но областям:
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Обяасти

Киевская . . . .
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Количестно
Из вьіведенних
Миниинкубаторних Вивести
циплят передать
станини, кото- циплят мальньїй (8 тисяч, иіг.)
»/овьіхола
рме ДОЛЖНЬІ
функциониро- (тис. шт.) циплят Колхоз- 1 Колхозам
ннкам
вать в 193/ г.
16

9.50.0

65.0

650.0

300.0

Черниговская .......................

8

450.0

65,0

2.50.0

200.0

Винницкая..............................

ЗО

26.50.0

65.0

2250,0

400.0

Харьковская

24

2800.0

69.0

2250.0

5.50.0

Днепроиетровская . . .

32

3100,0

66.0

2460.0

640.0

Одесская ............................. ....

20

18СО.0

72.0

1350.0

450.0

Донсцкая..................................

16

1300.0

66.0

900.0

400.0

5

250.0

62.0

190.0

60.0

1.3300.0

66.6

10300.0

3000,0

Молдавская ЛССР . . .
УССР . . . .

1 5 1

2. Для улучшеиия породного состава птицьі в колхозах
и у колхозников продать из племптицесовхозов УССР через
инкубаторньїе станции для вьіводки племенньїх цьіплят 3680 тисяч
штук яиц с распределением по областям по прилагаемой таблице.
3. Отпускную цену установить за десяток яиц франко-совхоз;
куриних —3 руб. 50 коп., утиньїх—■ 4 руб.
4. Установить срок пуска всех инкубаторних станций УССР
5 марта 1937 года.
Условия получения яиц для инкубации, передачи циплят колхозам и колхозникам и отпускную цену на цьіплят оставить те,
которьіе бьіли установленьї постлновлением Украинского зкономического совсщания от 2 марта 1936 года.
5. Обязать областньїе земельньїе управлення, районние земельние отдельї и директоров машинно-тракторних станций оказать
инкубаторним станциям помошь в проведений инкубационной
кампаній, в частности автомашинами для перевозки цьіплят и яиц.
6. Обязать Народний комиссарнат местной промьішленности
обеспечить изготовление инкубаторних вентиляторов на Конотопском заводе с таким расчетом, чтобм к 15 апреля било
изготовлено и отгружено не менее 750 вентиляторов, в том
мисле для УССР 450 вентиляторов.
7.
Принимая во внимание, что вопросу разведения водоилавающей іітицьі па местах до сих пор не уделено достаточиого виймання, Совет Народних Комиссаров обязьівает
.местиме организации развернуть работу по максимальному разве-
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Ст. ст. 30—31

дению в колхозах и у колхозников водоплаваюіцей птицьі, в частности гусей.
г. Кнев, 26 февраля 1937 года.

Зам. председателя Сонета Народних
Комиссаров УССР В. Порайко
Зам. управляющего делами Совета Народних
Комиссаров УССР А. Кричевцов
Приложение
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЯИЦ ПЛЕМПТИЦЕСОВХОЗОВ МЕЖДУ
ОБЛАСТЯМИ УССР В 1937 ГОДУ
Вссго
ЯИЦ
(тмс.шт.)

В том числе из племитицесовхозов

Тьіс.
штук
400
300
200
200
180
180
400
300
3 5 0
200
203
200
1.50

Киевская область ............................
Чсрниговская . ..................................
Винницкая . ........................................

400
300
400

Харьковская „ ....................................

7С0

Днспроиетровская область . .

650

Одесскаи
Донсцкая и

200
400

Молдавская АССР............................
Богодуховская батарейная
фабрика ...........................................
Остается в резерве.........................

150

им. Любчснко...............................
.1 травня**......................................
им. Чубаря......................................
им. Любченко...............................
1 травня**....................................
.ГТарижскаи Коммуна** . .
им. Любченко...............................
им. Петровского . . .
им. Коминтерна . . . .
им. Любченко..............................
н м. Косиора..................................
„ГІарнжская Коммуна* . .
им. Любченко ..............................

320
100

.1 травня* ......................................
.ГІарнжская Коммуна* . .

320
100

В с е г о......................

3680

В с е г о ...

3680

Зам. управляюшего долами Совета Народних
Комиссаров УССР А. Кричевцов

31. Об изменении сроков внесення арендной платьі за торго
веє, промьішленньїе и складские помещения, находящиеся
в веденим органов городских. и поселковьіх советов
Во изменение постановленим от 21 июля 1936 года Совет
Народних Комиссаров УССР п о с т а н о в л я є т е .

Ст. 31
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Срок внесення арендной платьі за торговне, промьішленньїе
и складские помещения, находящиеся в ведений органов городских и поселковнх городского типа советов, с начала 1937 года
установить 5 числа того месяца, за которьій вносится плата.
г. Киев. 27 февраля 1937 года.

Зам. председателя Совета Народних
Комиссаров УССР В. Порайко
Зам. управляющего делами Совета Народних
Комиссаров УССР А. Кричевцов

Излание оффициальное НКЮ УССР. Ответственньїй редактор В. Сосновский
Сдано к набору 16/111 1937 г., подп. к печати 29/111—1937 г.; формат бума ги ,/іс.
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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№8

10 березня 1937 рому
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ЗМІСТ
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
32. Про норми й вимірники експлуатації автотранспорту.
33. Про заборону полювання на пернату дичину.
ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
32. Про норми й вимірники експлуатації автотранспорту
Рада Народних Комісаріїз УРСР п о с т а н о в л я є :
1 . Зобов’язати народні комісаріати, центральні організації,
обласні виконавчі комітети і Раду Народних Комісарів Молдав
ської АРСР ввести з 15 березня 1937 року у підвідомчих їм
аитоіосиодарстнах технічні норми іі експлуатаційні вимірники
автотранспорту, опрацьонані Державною автоінспекцією Упра
вління Робітничо-селянської міліції Народного комісаріату ниу
тріїїіміх справ УРСР (додається).
2. Зобов’язати Державну автоінспекцію Управління Робіт
ничо-селянської міліції НКВнуеправ УРСР простежити за про
веденням у життя цих норм та вимірників і про наслідки
доповісти Раді Народних Комісарів УРСР 1 червня 1937 року.
м. Київ, 3 березня 1937 року.

Засг. голови Ради Народних
Комісарів УРСР В. Порайко
Заст. керінничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричекцов

Ст. 32
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Технічні норми й експлуатаційні вимірники для
автотранспорту
І. Норми витрачання бензину
1. Встановити такі норми витрати стандартного крекінг-бензину (ОСТ—5260):
А. Марки машин

^нІМОО

ГАЗ-А
12,7
ГАЗ-АА
21,5
АМО-3 і 4
34,5
ЗИС-5 і 8
35,5
ЯГ-3
43,0
ЯГ-4 і 6
...
46,5
Я-5
48,0
Б. При роботі автомобілів поза містом на шосейних шляхах
норми витрати бензину знижуються на 10%.
В. Норми витрати бензину для автомобілів, що роблять з при
чіпками, збільшуються на 5%.
Г. В зимовий період установлені норми витрат пального
можуть бути збільшені до 10%. Початок застосування зимових
і літніх норм установлюється обласними виконавчими комітетами.
Д. При роботі стажерів на автомобілях установлені норми
витрат бензину можуть бути збільшені до 5%.
2.
Внутрішньогаражні витрати бензину, що сполучені з прий
манням шофером машини, оглядом при здачі машини в гараж,
прийманням роботи мотора, регулюванням мотора, гальм і ін.,
допускати не вище:
0,3 літр, на машинодснь роботи для легкових автомобілів.
0,4 літр, на машинодеиь роботи для вантажних 1,5 тонни
вантажів.
0,5 літр, на машинодеиь роботи для вантажних 2,5—3 тонни
вантажів.
0,8 літр, на машинодеиь роботи для вантажних 5 тонн ван
тажів.
3. Витрати бензину при ремонтах машин допускати не вите
(у літрах):__________________________________________ ______________________________
Вантажні автомобілі

Легкові
4ВЮМО її.ІІ
При поточному ремонті
При капітальному ремонті .

1.0
2.5
1

1,5 тонни

2,5—3 тонни

5 тонн

1.3
3.0

2,0
4.5

2,5
6.0
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4. Збільшення норм у межах, зазначених в п. п. „В" і „Д\
може бути проведене за дозволом народного комісаріату або
центральної установи, у віданні яких перебуває дане автогос
подарство.
5. Норми витрати мастильних матеріалів установити в роз
мірі від 4% до 6% витрати пального залежно від ступеня
амортизації машин.
6. Норми витрати солідолу встановити для легкових авто
мобілів в 100 г, для вантажних автомобілів та автобусів
в 150 г на 100 км пробігу.
II. Норми пробігу автогуми
1. Встановити такі норми пробігу гуми:
А. Покришки й камери на вантажних автомобілях:
а) прямобортові автопневматикн високого тиснення —
„Гігант- 32 X 6, 36 X б, 36 X 8, 40 X 8 . . 28.000 км
42 X 9 ..................... 28.000 „
34 X 7 на автомо
біль АМО-3 . . 38.000
34 X 7 на автомо
біль ЗИС-5 . 37.000
б) прямобортові пневматики „Балон"—
6-20 (32X600) . 20.000 .
Б. Покришки й камери на автобусах:
п) прямобортові пневматики високого тиснення —
„Гігант- 34 X7 .. .
......................... 42.000 „
інші розміри....................................................................... 30.000 „
б) прямобортові автопневматикн „Балон"—
6—20 (32X600)...................................................................... 20.000 „
В. Покришки й камери на легкових автомобілях:
прямобортові й бортові автопневматики ви
сокого тиснення типу „Балон"................................. 23.000 км
Г. Для автомобілів, що роблять на будівництві, на кар’єрах,
при відсутності нормальних під’їздів, норми пробігу автогуми
можуть бути знижені до 10%.
Д. Для автомобілів, що роблять на важких піщаних, лісових
і солончакових шляхах, норми пробігу можуть бути знижені
до 10%.
Б. Для автомобілів, що постійно возять' нафту, гас, міне
ральні мастила й інші нафтопродукти, норми пробігу можуть
бути знижені до 10%.
2. Зниження норм у межах, передбачених п. п. „Г—Е“, може
бути проведене лише за дозволом народного комісаріату або
відповідної установи, у віданні яких перебуває дане автогосподар
ство. Зниження норм у сукупності не може перевищувати 20%.

Ст. 32
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III. Вимірники експлуатації автотранспорту
1.
Встановити такі норми роботи автопарку в 1937 році (при
спарованій їзді, з відповідним підвищенням при строєній їзді):
•V містах

пл трактах

Коефіцієнт використання парку
. 0.80
0.78
Тр-ивалість роботи автомобіля \
3800
нії в машино-годинах на рік
. 4000
Пробіг у кілометрах на рік .
. 38000
62000
Виробіток за рік на 1 списочну
ішино-тонну:
в тоннах ...........................
980
. 2860
. 20000
39200
в тонно-кілометрах .
П р и м і т к а: Пробіг і виробіток розраховано при середньому
віддаленні перевезень: у місті — 7 км, па тракті - 40 км.
2. Встановити такі норми перестоїв автотранспорту при прий
манні й здачі вантажів, включаючи час, що витрачається на на
вантаження й розвантаження вантажів (у хвилинах):
Для 1.5-тонн.
машин

Для 3-тонн.
машин

15
20
ЗО
40
50

20
25
35
45
55

і
Для вантажів тарифікованих: і
По 1 класу .
По II класу . . . .
По III і IV класу
По V і VI класу . . . . . 1
По VII І VIII класу.....................................

Для 5-тоин.
машин І вище

ЗО
;«
40
50
60

1
IV. Норми міжремонтних пробігів
Встановити такі норми міжремонтних пробігів автомобілів
(до капітального ремонту) в тисячах кілометрів:
]
Марки машин

ГАЗ-А .
ГАЗ-А А . . .
ЛіМО-3 і ЗИС-5

Кла
си
шля
х1в
Пер III и й
Другий
Т рет1й
Які були
Які були
Які були
Нові
Нові
Нові
в капі
в капі
в капі
машИйи тальному машини тальному машини тальному
ремонті
ремонті
ремонті

ЯГ-4 . . І 60

72
66
80

60
.56
68
52

60
1
і

54

72
52

51
48
60
44

48
42
56
40

40
36
48
34
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Щоденно перед випуском машин на лінію потрібно прова
дити технічний огляд машин; для цієї мети в автогосподарстві
спеціально виділяється особа, яка підписує путівку.
Після пробігу 2000—2500 км провадиться перевірка і, в разі
потреби, кріпильний ремонт тривалістю в 1 2 - 1 6 годин.
Після пробігу машин в 12—14 тис. кілометрів автогоспо
дарство зобов’язано провадити детальні технічні огляди машин
і складати про огляд акти за підписом начальника автогоспо
дарства, технічного керівника й водія машини.
В акті повинно бути зазначено потрібний обсяг ремонту
машини або придатність машини для дальшої експлуатації без
негайного ремонту.
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

33. Про заборону полювання на пернату дичину
Рада Народних Комісарів У ‘ С Р п о с т а н о в л я є :
Заборонити до 1 серпня 1937 року полювання на пернату
дичину.
м. Київ. 5 березня 1937 року.

Заст. голови Ради Народних
Комісарів УРСР В. Порайко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УРСР. Відповідальний редактор В. Сосновський
Подано до складання 16.111. 37 р. Підп. до друку 29.111. 37 р. Формат паперу 1/іь
4-х поштов. (62x94). Вага м. ст. 38 кгр,; папер. И арк. На пап арк. 101.100 знак.
В-во ЦВК УРСР «Радянське будівництво і право".
Уаолл. Головдіту М 1526
Друкарш ншашт „Пролетарка Правда”, вул. Леніна, 19

Зам. * 600 -26000

Пролетарі всіх країн, бднайтесьї

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ
(Наказ Уяшарко1 л'їму ін РНН
УРСР ви 9*VIII 933 р. № 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№9

25 березня 1937 року

Мі 9

ЗМІСТ
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
34. Про державні закупівлі худоби, м’яса й птиці в 1937 році.
35. Про підготовку колгоспних кадрів.
36. Про залишення Прилуцької шкіргалантерейної фабрики у
віданні Чернігівського обласного управління легкої про
мисловості.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
34. Про державні закупівлі худоби, м’яса й птиці в 1937 році
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 13 лютого 1937 року Рада Народних Комісарів УРСР
постановляє:
1 . Затвердити на 1937 рік план державних закупівель худо
би, м’яса й птиці в кількості 65 тис. тонн з таким розподілом
по областях і заготівельних організаціях-

о

Ст. Зо

Області

Київська . . .
Чернігівська . .
Вінницька . . . .
Харківська .
Дніпропетровська
Одеська . .
Донецька . . . .
Молдавська
АРСР . . . .

№9

(в тоннах)
У тому числі по орган заціях

План на

Укрм’ясо- Споживча Укрптахопромтрест кооперація
пром

1937 р.

Заготскот

12000
7700
8500
12310
8100
6300

6000
3900
3640
•5640
4220
2800

470
80
360
870
550
.500

5700
3400
4000
5800
3630
2770

7900

3200

500

4200

230
_

1230

600

70

.500

60

430
380
500
—
—

3400
1600
зоосо
30000
2. Доручити обласним виконавчим комітетам установити
плани державних закупівель худоби, м’яса й птиці для окремих
районів, виходячи з плану, затвердженого по області.
3. Встановити, що державні закупівлі худоби, м’яса й птиці
в 1937 році провадяться:
а) повсюдно й одночасно з заготівлями по обов’язкових по
ставках у колгоспів, колгоспників та одноосібників, які аку
ратно виконали свої зобов’язання по м’ясопоставці за поперед
ній квартал;
б) по закупних цінах, які затвердив Уповноважений Комітету
заготівель при РНК Союзу РСР.
4. Зберегти в силі на 1937 рік кількість районів, які відве
дені виключно для державних закупівель худоби й птиці в
1936 році.
5. Встановити, що вся худоба, м’ясо й птиця, заготовлені
порядком державних закупівель, за винятком 20%, які залиша
ються в розпорядженні заготівельних організацій для місцевих
потреб, надходять до державного централізованого фонду й
здаються споживчою кооперацією Укрзаготскоту або підприєм
ствам Укрм’ясопромтресту та Укрптахопрому.
Укрзаготскот здає худобу, м’ясо й птицю підприємствам
Укрм'ясопромтресту та Укрптахопрому.
20% від державних закупівель, що залишаються для місце
вих потреб, витрачаються за планом, затвердженим обласним ви
конавчим комітетом, як у вигляді м’яса, так 1 перероблених
м’ясних продуктів.
По УРСР . .

650С0

м. Київ. 11 березня 1937 року.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. ксрівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
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35. Про підготовку колгоспних кадрів

Ст. 36
чки

З метою задоволення потреб колгоспного виробництва в ква
ліфікованих кадрах, що значно зросли, та зважаючи на те, що
існуюча система районних колгоспних шкіл не задовольняє під
готовки цих кадрів, Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
1. Утворити на базі кращих районних колгоспних шкіл од
норічні школи колгоспних практиків для підготовки агротехні
ків, техніків тваринництва, ветеринарних фельдшерів і бухгал
терів та шестимісячні школи масових колгоспних кадрів для
підготовки бригадирів і ланкових по різних галузях сільського
господарства.
2. Затвердити план підготовки колгоспних кадрів на 1937 рік
в однорічних школах—15.500 чол. і в шестимісячних школах —
7.300 чол. (розподіл по областях і профілях додається).
3. Зобов’язати обласні виконавчі комітети у декадний строк
визначити сітку однорічних 1 шестимісячних шкіл з зазначенням
профілів кожної школи та подати на затвердження Народного
комісаріату земельних справ УРСР.
4. Зобов'язати обласні виконавчі комітети затвердити дирек
торів для новоутворених шкіл з числа кваліфікованих педаго
гічних працівників.
5. Учбові витрати в однорічних і шестимісячних школах від
нести за рахунок місцевого бюджету.
Утримання слухачів цих шкіл віднести за рахунок колгоспів,
які відряджають колгоспників до шкіл.
6. Зобов’язати Народний комісаріат земельних справ УРСР
протягом місяця опрацювати положення про однорічні школи
колгоспних практиків та шестимісячні школи масових колгосп
них кадрів 1 подати на затвердження Ради Народних Комісарів
УРСР, а також опрацювати й затвердити для цих шкіл учбові
плани й програми.
7. Зобов’язати Народний комісаріат земельних справ УРСР
забезпечити ці школи учбовим приладдям і підручниками.
м. Київ, 11 березня 1937 року.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР
П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Ст. 35
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Додаток .V» 1.

ПЛАН ПІДГОТОВКИ КОЛГОСПНИХ КАДРІВ НА 1937 РІК В ОДНОРІЧНИХ
ШКОЛАХ КОЛГОСПНИХ ПРАКТИКІВ

О б л а с т і
•

Агротех
ніків

Технікіп
тваринн митна

Вет. фельд

Бухгал

шерів

терів

1880
1303
2150
2520
3.360
2190
1400
700
15500

1. Кмінська ...
2. Чсрші Інська . . .
3. Вінницька..........................
4. Харкінська ........................
Дніпропетровська . .
6. < Одеська............................
7. Донецька............................
Я. Молдавська АРСР . .

510
;йо
«20
790
1450
770
5»)
410

320
.300
550
710
970
490

зоо

450
350
600
620
670
490
300

ПО

600
300
380
400
270
410
300
90

Разом по УРСР:. .

5400

3730

3590

2710

90

Разом

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Додаток X* 2.
ПЛАН ПІДГОТОВКИ МАСОВИХ КОЛГОСПНИХ КАДРІВ НА 1937 РІК
В ШЕСТИМІСЯЧНИХ ШКОЛАХ

О б л а с т і

1. Київська .
2. Чернігівська . . . .
3. Вінницька..........................
•І. Харківська . ...
!>. Одеська . .
■ і. Доненька ...
Р азом: . .

Но ріль
ництву

СадінниПо тва По пасіч
цтву І го
родництву ринництву ництву

Разом

300
5 0 0
200
800
700
200

200
1 0 0
100
300
300
3<0

600
Л0
200
800
300
зоо

200
ю о
100
200
100
100

1300
9 0 0
600
2100
1400
900

2700

1300

2400

800

7200

Заст* ксріїшичого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Ст. 36
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36. Про залишення Прилуцької шкіргалантерейної фабрики
у віданні Чернігівського обласного управління легкої
промисловості
На зміну постанови від 15 листопада Г936 р. (3. 3. УРСР
1936 р. № 53, ст. 300) Рада Народних Комісарів УРСР поста
новляє:
Прилуцьку шкіргалантерейну фабрику залишити у віданні
Чернігівського обласного управління легкої промисловості.
м. Київ. 14 березня 1937 р.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УРСР Відповідальний редактор Сосновський.
Подано до складання 3/1V—37 р. Підгі. до друку 16/1V—37 р. Формат паперу і/і*
4-х поштов. (62x94). Вага м. ст. 38 кг; папер. '/« арк. На пап. арк. 101.100знак.
В-во ЦВК УРСР „Радянське будівинитво і право".
Уповн. Г о лов літ у № 1527

Зам. № 765—26000

Друкірня видавництва .Пролетарська Правда", вул. Леніна, і9.

Пролетарі всіх країн, єднайтесь»

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

(Ним УизінркшМку »н РНН
Ж? від 3-УІІІ 1333 р. * Ж)

20910
ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
N2 10

Лг 10

28 березня 1937 року

ЗМІСТ
Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради
Народних Комісарів УРСР
37. Про скасування спеціального збору з осіб, яких не можна
призначати на сільських виконавців.
Постанова Президії Центрального Виконавчого
Комітету УРСР
38. Про увічнення пам'яті Сергія Сергійовича Каменева.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
39. Про обов’язкову поставку вовни державі в 1937 році.
40. Про обслуговування колгоспного рибного господарства.
41. Про зміни в складі підприємств і учбових закладів си
стеми Народного комісаріату місцевої промисловості і
Народного комісаріату легкої промисловості УРСР.
42. Про підпорядкування Нозополтавської середньої зоотех
нічної школи конярства Народному комісаріатові земель
них справ УРСР і прийняття її утримання на респуб
ліканський бюджет.

Г/іоЛЮТЕКА
Академії Наук
УСРР

Ст. 37

—2—

№ 10

ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
1 РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
37. Про скасування спеціального збору з осіб, яких не можна
призначати на сільських виконавців
Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Коміса
рів УРСР п о с т а н о в л я ю т ь :
І
1. Спеціальний збір з осіб, яких не можна призначати на
сільських виконавців, скасувати, а недоплати цього збору зняти.
2. Статтю 217 Адміністративного кодексу УРСР (3. 3. УРСР
1936 р. № 6, ст. 23) викласти в такій редакції:
„217. Не можуть призначатися на сільських виконавців особи,
що мають судимість, заслані й вислані, а також ті, що
є під судом і слідством".
3. Ст. 80 Положення про місцеві фінанси УРСР і ст. 29 По
ложення про місцеві фінанси Молдавської АРСР (в редакції
постанови ЦВК і РНК УРСР від 4 лютого 1936 року — 3. 3.
УРСР 1936 р. № 6, ст. 23) скасувати.
II
4. Ця постанова видається відповідно до постанови Ради На
родних Комісарів Союзу РСР від 25 січня 1937 року № 128
„Про скасування спеціального збору з осіб, яких не можна при
значати на сільських виконавців*.
м. Київ. С0 березня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Заст. голови Ради Народних
Комісарів УРСР В. ПораЙко
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко
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Ст. ст. 38-39

ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
38. Про увічнення пам’яті Сергія Сергійовича Каменева
Погодитись з пропозицією Київської міської ради про пере
йменування Арсенальної вулиці на вулицю імени Сергія Сергійо
вича К а м е н е в а .
м. Київ, 8 березня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
39. Про обов’язкову поставку вовни державі в 1937 році
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 16 лютого 1937 року „По обов’язкову поставку вовни
державі в 1937 роцГ (3. 3. СРСР 1937 р. № 15, ст. 47) поши
рити на 1937 рік чинність постанови Ради Народних Комісарів
УРСР від 29 квітня 1936 року „Про обов’язкову поставку вовни
державі в 1936 році- (3. 3. УРСР 1936 р. № 27, ст. 133).
3.
Обласним виконавчим комітетам і Раді Народних Комісарів
Молдавської АРСР забезпечити, щоб районні виконавчі комі
тети і сільські ради вручили кожному колгоспу, кожному кол
госпному двору й кожному одноосібному господарству, які ма
ють дорослих овець та кіз, зобов’язання на поставку вовни дер
жаві не пізніш 10 квітня 1937 року.
В період від 10 до 25 квітня 1937 року провести суцільну
перевірку правильності вручення зобов’язань.
3.
Зобов’язати обласні виконавчі комітети і Раду Народних
Комісарів Молдавської АРСР не пізніш 5 травня 1937 року по
дати до Ради Народних Комісарів УРСР підсумки вручення зо
бов'язань з вовнопоставок по районах.
м. Київ. 10 березки 1937 р.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Ст. ст. 40—41
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40. Про обслуговування колгоспного рибного господарства
в 1937 році
Для поліпшення справи розпитку колгоспного ставкового
рибного господарства й організаційно-зоотехнічного обслугову
вання його з боку земельних органів Ради Народних Комісарів
УРСР п о с т а н о в л я є :
1 . Зобов’язати обласні виконавчі комітети та Раду Народ
них Комісарів Молдавської АРСР укомплектувати в 10-дениий
строк сітку рибоводін при земельних відділах районів з найбіль
шою площею колгоспних ставів і розвиненим рибним госпо
дарством з піднесенням утримання рибоводів за рахунок асиг
нувань, передбачених місцевими бюджетами, па 1937 рік.
Розподіл 2С0 штатних одиниць рибоводів по областях про
нести так: Київська—40 чол., Чернігівська—24 ч., Вінницька—
48 ч.р Харківська—32 ч., Дніпропетровська—20 ч., Одеська—20 ч.,
Донецька—12 ч. та Молдавська АРСР—4 чол.
2. Заборонити збирати будьякі внески від колгоспів за органі
заційне чи зоотехнічне обслуговування колгоспного рибництва.
Лікмідунати госпрозрахункові управління рибництва при об
ласних земельних управліннях.
3. Загалі,не керівництво рибним господарством колгоспів та
нагляд І інструктаж рибоводів при районних земельних відділах
покласти па обласні земельні управління та Народний коміса
ріат земельних справ Молдавської АРСР.
Облвиконкомам 1 Раднпркому Молдавської АРСР, у межах
визначених па 1937 рік штатів для облзомуправлінь і НКЗему
Молдавської АРСР, установити потрібні штати по обслуговуипишо рибництва и колгоспах.
м. Київ, 19 березин 1У.37 року.

Заст. голови Ради Народних Комісарів УРСР І. Шелехес
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

41. Про зміни в складі підприємств і учбових закладів
системи Народного комісаріату місцевої промисловості
і Народного комісаріату легкої промисловості УРСР
На зміну постанови Ради Народних Комісарів УРСР від
1Г> листопада 1936 р. (3. 3. УРСР 1936 р. № 53, ст. 300) Рада
Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1 . Підприємства фарфоро-фаяіісопої промисловості, Україн
ський інститут технології кераміки й скла та Миргородський
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Ст. ст. 41—42

технікум топкої кераміки залишити в системі Народного комі
саріату місцевої промисловості УРСР.
Зобов’язати Наркомлегпром УРСР забезпечити підготовку
фахівців для скляної промисловості на факультеті технології
скла згаданого інституту.
2. Виключити з списків учбових закладів НКМісцевпрому
УРСР і включити до списків учбових закладів НКЛегпрому
УРСР факультет місцевої промисловості УРСР при Українській
промакадємії імени Сталіна, перейменувавши його на факультет
легкої промисловості УРСР при Українській промакадємії імени
Сталіна.
м. Київ, 23 березня 1937 року.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР П. Люоченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

42. Про підпорядкування Новополтавської середньої зоотех
нічної школи конярства Народному комісаріатові земельних
справ УРСР і прийняття її утримання на республіканський
бюджет
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
На зміну постанови Ради Народних Комісарів УРСР і Цен
трального Комітету КП(б)У від 28 серпня 1936 року (3. 3. УРСР
1936 р., № 45 ст. 239) підпорядкувати Новополтавську середню
зоотехнічну школу конярства безпосередньо Народному коміса
ріатові земельних справ УРСР і прийняти її утримання на рес
публіканський бюджет.
м. Київ, 19 березня 1937 року.

Засг. голови Ради Народних Комісарів УРСР І. Шелехес
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УРСР. Відповідальний редактор В. Сосновський
Подано до складання З/'ІУ—37 р. Піди, до друку Іб IV—37 р. Форма: паперу :/ів
4-х поштов. (62X94). Вага м. ст. 38 кг папер. */« арк. На пап. арк. 101.100 знак.
В-во ЦВК УРСР „Радянське будівництво І право*4.
У попи. Головліту Л» 1528

Зам. 7* 767—26. 00

Друкарня видавництва „Пролетарська Правда-, вул. Леніна, 10

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі векх країн, єднайтеся/

(Н аказ Уповяаркошв'взкт при РН><
УРСР з «-Ш 1933 р. Н і 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
И; II

ЗІ березня 1937 року

М* II

ЗМІСТ
Постанови Центрального Виконавчого Комітету УРСР
43. Про зві/ьнення тов. Паперного Л. Л. від обов’язків народ
ного комісара земельних справ УРСР.
44. Про призначення народним комісаром земельних справ УРСР
тов. Мойсеєнка К. В.
Постанови Президії Центрального Виконавчого
Комітету УРСР
45. Про заступника іг <>/.:*ого комісара фінансів УРСР.
46. Про звільнення то . Дрозденка П. К. від обов’язків другого
заступника народного комісара земельних справ УРСР.
47. Про другого заступника народного комісара земельних справ
УРСР.
Інструкція Народного комісаріату юстиції УРСР
4». Про порядок розгляду судами справ про стягнення з кол
госпів грошових внесків за невиконання робіт по шляхо
вому будівництву.

Ст. ст. 43-44—45
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ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
43. Про звільнення тов. Паперного Л. Л. від обов’язків на
родного комісара земельних справ УРСР
Центральний Виконавчий Комітет УРСР п о с т а н о в л я є :
Звільнити тов. П а п е р н о г о Л. Л. у зв’язку з тривалою
його хворістю від обов'язків народного комісара земельних
справ УРСР.
и. Київ. 25 березня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко

44. Про призначення народним комісаром земельних справ
УРСР тов. Мойсеєнка К. В.
Центральний Виконавчий Комітет УРСР п о с т а н о в л я є :
Призначити народним комісаром земельних справ УРС?
тов. М о й с е є н к а К. В.
у. Київ. 25 березня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
45. Про заступника народного комісара фінансів УРСР
Президія Центрального Виконавчого Комітет) УРСР п о с т а 
новляє:
Звільнити тов. К о с и л о І. П. від обов’язків заступника на
родного комісара фінансів УРСР.
м. Київ, 15 березня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчою
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко
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46. Про звільнення тов. Дрозденка П. К. від обов'язків
другого заступника народного комісара земельних
справ УРСР
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР п о с т а 
новляє:
В зв'язку з переходом тов. Д р о з д е н к а П. К. на іншу ро
боту звільнити його від обов’язків заступника народного комі
сара земельних справ УРСР.
м. Київ, 21 березня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко

47. Про другого заступника народного комісара земельних
справ УРСР
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР п о с т а 
новляє:
Другим заступником народного комісара земельних спр.ігі
УРСР затвердити тов. С е р д ю к а Я. В.
м. Київ, 21 березня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко

ІНСТРУКЦІЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЮСТИЦІЇ УРСР
48. Про порядок розгляду судами справ про стягнення
з колгоспів грошових внесків за невиконання робіт по
шляховому будівництву
Ст. 8 постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради
Народних Комісарів Союзу РСР від 3 березня 1936 року про
трудову участь сільської людності в будівництві і ремонті шо
сейних і грунтових шляхів (3. 3. СРСР 1936 р. № 11, ст. 88)
передбачає, що за ухилення від трудової участі в шляхових
роботах колгоспи притягуються за розпорядженням шляхових
органів Народного комісаріату внутрішніх справ до сплати
грошових внесків у подвійному розмірі вартості невиконаних
робіт.
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Народний комісаріат юстиції УРСР пропонує в справах про
стягнення з колгоспів вищезазначених грошових внесків додер
жуватись таких вказівок:
1. Грошові внески, передбачені ст. 8 постанови ЦВК і РНК
Союзу РСР від 3 березня 1936 року, стягуються з колгоспів не
адміністративним порядком, а за позовами шляхових органів
через суд (на суму до 5000 крб.) або через державний арбітраж
(на суму від 5000 крб.;.
2. Приймаючи такі позови від шляхозих органів, народні
суди повинні суворо додержувати ст. 93 Циві проц. кодексу
УРСР і вимагати від згаданих органів обов’язкового подання
копій позовної заяви і всіх доданих до неї док ментів для наді
слання їх відповідачу-колгоспові разом з повісткою.
Повістка колгоспові повинна бути надіслана з таким розра
хункам, щоб вона надійшла до нього не пізніш, як за 5 днів до
судового засідання по справі (ст. 82 Цив. проц. код. УРСР),
щоб колгосп .мав можливість в потрібній мірі підготовитись до
судового засідання, зібрати необхідні документи, заявити судові
клопотання про зажадання інших доказів і т. п.
3. Не обмежуючись задоволенням клопотань колгоспу, на
родний суддя порядком підготовки справи до слухання (ст. 95
Цив. проц. код.) повинен в разі потреби з власної ініціативи
зажадати від відповідних установ, в тому числі і від позивачашляхового органу, документи, які, на думку судді, потрібні для
розв’язання справи.
4. Приступаючи до розгляду справи, народний суддя повинен
обов’язкове поревірити, чи вручені сторонам повістки про ВИ 
КЛИ К до суду, і суворо додержати всіх правил ст. 116 Цив. проц.
код., ні в якому разі не припускаючи слухання справи у від
сутності сторін, якщо немає відомостей про вручення їм по
вісток.
Якщо такі відомості є, суд вправі розглянути справу у від
сутності будьякої сторони тільки при умові, що в справі є до
сить матеріалів для розв’язання справи. В противному разі справу
треба відкласти на новий строк і поновити виклик сторін на
загальних підставах.
5. При розгляді справи суд повинен всіма способами дома
гатись з'ясування дійсних прав та обов’язків сторін (ст. 7 Цив.
ирои. код.).
Тому суд зобов'язаний якнануважніше перевірити подані
шляховим органом докази свойого позову, обов’язково вислухати
пояснення колгоспу і крім того, не обмежуючись цими доказами
і поясненнями, ставити сторонам запитання і вимагати від них
подання поинх доказів, потрібних для з’ясування справи.
6. Для визнання колгоспу відповідальним за невиконання
шляхових робіт не юсить односторонніх довідок та інших доку
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ментів шляхових органів про те, що колгоспу дано було наряда на шляхові роботи і що колгосп його не виконав.
Відповідальність колгоспу за невиконані шляхові роботи
постає тільки тоді, коли обов’язок провести ці роботи перед
бачено виробничим планом колгоспу або окремою постановою
його загальних зборів.
При цьому межі і розміри відповідальності колгоспу за не
виконані шляхові роботи залежить насамперед від передбаче
ної виробничим планом або постановою загальних зборів кол
госпу форми участі його в згаданих роботах.
Якщо виробничим планом колгоспу або постановою його
загальних зборів передбачено, що колгосп бере участь в шля*
хових роботах порядком, передбаченим в ст. 4 постанови ЦВК
і РНК Союзу РСР від 3 березня 1936 року, тобто в спосіб на
дання в розпорядження шляхових органів на б днів на рік тяг
лової сили, транспортних засобів, автомашин і т. п., то в разі
ухилення від цього обов'язку, колгосп відповідає перед шляхо
вими органами тільки в розмірі подвійної вартості невиконаних
ним автогужових перевозок за розцінками, встановленими шля
ховими органами НКВС для даної місцевості.
За ухилення від участі в шляхових роботах поодиноких
колгоспників колгосп у виїценаведених випадках не відповідає.
В тому разі, коли за виробничим планом або за постановою
загальних зборів колгосп взяв на себе обов’язок організувати
для участі в шляхових роботах спеціальну бригаду з числа кол
госпників (ст. 5 вищезазначеної постанови союзного уряду),
яка повинна працювати за весь колгосп і робота якої зарахо
вується в загальний план трудової участі в шляхових роботах
всіх членів даного колгоспу, відповідальність за невиконання
згаданою бригадою покладених на неї планових завдань по шля
ховому будівництву несе в повній мірі колгосп.
В цьому разі він відповідає як за невиконані автогужові
перевезення (коне-дні), так і за невідроблені чоловіко-дні (пішодні) за розцінками, зазначеними в цьому пункті.
7.
Отже, в кожному окремому випадку суд повинен з’я
совувати, чи передбачена виробничим планом колгоспу або
окремою постановою його загальних зборів участь колгоспу
і- шляхових роботах і в якій саме формі, і розв’язувати пи
тання про відповідальність колгоспу відповідно до п. 6 цієї ін
струкції.
При цьому, якщо з'ясується, що зобов’язання колгоспу не
передбачено його виробничим планом і не обговорювалось його
загальними зборами, суд повинен відмовити шляховим органам
в їх позові до колгоспу.
В цьому останньому випадку суд повинен піднести перед
відповідними органами питання про розслідування, чому завдання
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но шляхових роботах не увійшли до плану колгоспу, і про
притягнення винних до відповідальності.
8. Суд повинен відмовити шляховим органам повністю або
частково в позові і тоді, коли на суді з’ясується, що, хоча шля
хові роботи і були передбачені планом колгоспу або ухвалою
його загальних зборів, але не виконані не з вини колгоспу,
.і з вини шляхових органів через кепську організацію ними робіт,
перебільшення завдань, включення неповнолітніх, хворих і перестарілих осіб до числа притягуваних до шляхових робіт, не
своєчасне вручення плану робіт колгоспові, недодержання дирек
тиви Головного управління шосейних шляхів НКВС СРСР
(Гуіиосдор) від 26 грудня 1936 р. № 48903 т. про оформлення
вручення колгоспові наряду на шляхові роботи офіціальною
розпискою колгоспу і інші причини, пов’язані з нерозпорядли
вістю шляхових органів.
Про всі такі виявлені на суді хиби місцевих шляхових органів
суди повинні негайно сповіщати вищі шляхові органи, а у від
повідних випадках—органи прокуратури.
9. Присуджувати з колгоспу грошові внески за невиконані
ним шляхові роботи суд повинен тільки після найсуворішої
перевірки виконання обома сторонами (колгоспом і шляховим
органом) своїх обов'язків і поданих ними доказів, причому вимоги,
не доведені відповідними доказами, не підлягають задоволенню.
Зокрема, суд повинен видхиляти вимоги шляхових органів,
основані на актах приймання шляхових робіт, складених без
участі колгоспу.
Як видно з обіжного листа Головного управління шосейних
шляхів НКВС Союзу РСР (Гушосдор) від 26 грудня 1936 року
№ 48903 т., акти про приймання шляхових робіт повинні скла
датись не пізніш 10 днів по закінченні робіт спільно з пред
ставниками колгоспу з точним зафіксуванням в актах як усіх
виконаних завдань, так 1 завдань невиконаних, причин невико
нання і вартості невиконаних робіт.
10.
Присуджуючи з колгоспу подвійну вартість невиконаних
ним робіт, суд повинен також зважувати на фінансовий і гос
подарський стан колгоспу, надаючи йому в належних випадках
розстрочку щодо сплати присуджених сум.
Суд повинен також суворо додержувати строків позовної
давності і відмовляти в позовах, поданих на колгосп з прогаянням 1И-річного строку, рахуючи його з дня вручення КОЛГОС
ПОВІ наряду шляхового органу на шляхові роботи.
11.
В разі справу в дозволених законом випадках розв’язано
у відсутності представника колгоспу, суд повинен не пізніш,
як на другий день після розв’язання справи, надіслати колгос
пові копію вироку, щоб дати йому можливість в разі потреби
вчасно оскаржити вирок.
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12.
Обласні суди лозинні якнайуважніше підходити до пе
ревірки і вивчення справ, передбачених цією інструкцією, 1 не
обмежуватись одною тільки касаційною роботою, а організувати
свою роботу так, щоб бути завжди в курсі практики народних
судів.
Для цього обласні суди повинні обслідувати роботу народ
них судів по даній категорії справ на місці, а також знайоми
тись з нею через виклик народних суддів з доповідями і періо
дично перевіряти згадані справи наглядним порядком по окремих
народних судах за виборочним методом,
ч. Київ, 27 березня 1937 року.

Народний комісар юстиції УРСР X. Радченко.

Видання офіціальне НКЮ УРСР Відповідальний редактор В. СосновськиЛ
Здано до складання 5/1V—37 р. Підписано до друку г<V—37 р Форм. пап. »/“
4-поштов. (02x94). Вага м. сг. 34 кг Папер 0,25 арк. На пап. аркуші 10М00 зм.
Видавництво ЦВК УРСР „Радянське будівництво і правоУповноважений Годовдіту № 15 9
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ЗМІСТ
Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету
УРСР
49.

Про затвердження тов. Шергова Р. М. першим заступником
голови Державної планової комісії УРСР.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР

50.

Про продовження чинності постанова Ради Народних Ко
місарі!» УРСР від 21 січня 1936 року „Про проведення культзбору па території УРСР в 1936 роді".
51. Про Український інститут ендокринології 1 органотерапії.
02. Про встановлення плати за аборти, які провадять лікувальні
заклади Народного комісаріату, охорони здоров’я УРСР зз
медичними показниками.
53. Про порядок завозу Гі продажу отрут колгоспам для боротьби
з шкідниками сільськогосподарських культур у 1937 році.
54. Про звільнення від обов’язків голови Українського радіо
комітету тов. Кулика І. Ю.
55. Про затвердження тов. Грекуна І. М. головою Українського
радіокомітету.

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
49. Про затвердження тов. Шергова Р. М. першим заступником
Державної планової комісії УРСР
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР пос т а н о в л я є:
Затвердити першим заступником голови Державної планово!
/комісії УРСР тов. Шергова Р. М.
.ч. Київ, 8 квітня 1937 року

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
50. Про продовження чинності постанови Ради Народних
Комісарів УРСР від 21 січня 1936 року „Про проведення культзбору на території УРСР в 1936 р.“
На підставі постанови Центрального Виконавчого Комітету
і Ради Народних Комісарів Союзу РСР від 5 січня 1936 року
„Про зміни податкового законодавства- (3.3. СРСР 1936 р. № 2,
ст. 18) та постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради
Народних Комісарів Союзу РСР від 20 липня 1936 року „Про
розміри оподаткування одноосібних селянських господарств, які
мають нетрудові прибутки, збором на потреби житлового і куль
турно-побутового будівництва- (3.3. СРСР 1936 р. №40, ст. 342)
продовжити чинність постанови Ради Народних Комісарів УРСР
під 21 січня 1936 року „Про проведення культзбору на території
УРСР в 1936 р.“ (3.3. УРСР 1936 р. № 4, ст. 19), виклавши цю
постанову в такій редакції:
1.
Встановити для Молдавської АРСР та областей такі середні
станки культзбору з сільськогосподарського населення для окре
мих категорій господарств:
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Категорії господарств

л а с т і

імОЛД.
Доне АРСРцька

Київ Черні- ВінХар- | ^н1* Оде
ська гівськ. ннцьк. ківсРьк,ГГ
| тров. ська
в карбованцях на господарство

І. Для господарств кол
госпників:
а) які ие мають неусуспільнсних д ж е р е л
прибутків..........................
б) які мають неусуспільнені джерела прибут
ків .........................................
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7

7

7
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35
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32

ЗО
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7

32
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і

в %о/0 до складу сільгоспподатку
II. Для трудових одно
осібних господарств:
а) які не мають ні робо
чої худоби, ні ринко
вих. ні нехліборобських прибутків, при
тягуваних до оподат
кування сільгоспподатком................................
б) які мають робочу ху
добу, ринкові або не-

хліборобські прибутки

III Для одноосібних се
лянських господарств,
які мають нетрудові
прибутки (прибутки
від скуповування продажу, від найму
робочої сили), в тому
числі й куркульських
господарств (ст. 95
Положення про сільгоспподаток) . . . .

І
95

95

95

95

95

95

95 І 9>

150

150

1.50

150

125

125

125 І Ь'О

200

200

2(0

200 і 200 і 2С0

І

200 І 2С0

2. Зобов’язати Раднарком Молдавської АРСР та облвикон
коми забезпечити оголошення обласних ухвал про проведення
культзбору з сільськогосподарського населення протягом 2 днів
з дня одержання цієї постанови.
3. Зобов’язати Радкарком Молдавської АРСР та облвикон
коми забезпечити надходження платежів у такі строки:
50% збору не пізніше 5 лютого,
100% збору до 5 березня.
Одноосібні селянські господарства, які мають нетрудові при
бутки (прибутки від скуповування-продажу, від найму робочо:
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<::іли), в тому числі куркульські господарства (ст. 95 Положення
про сільгоспподаток), повинні сплатити всю нараховану суму
.культзбору в перший строк сплати,
м. Київ, 27 грудня 1936 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
51. Про Український інститут ендокринології й органотерапії
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1 . Вважати неправильним існування Українського науководомідного інституту ендокринології і органотерапії за подвійною
лід орядкозаністю—як інституту Народного комісаріату охорони
здоров'я УРСР і Харківського медичного товариства.
2. Підпорядкувати Український науково-дослідний інститут
ендокринології і органотерапії, як державний науково-дослідний
заклад, Народному комісаріатові охорони здоров’я УРСР.
Запропонувати Народному комісарові охорони здоров’я УРСР
протягом 2-х декад затвердити Положення про згаданий інститут
відповідно до чинних правил типового положення про науководослідні інститути (3. 3. УРСР 1930 р. № 28, ст. ст. 260 і 261).
3. Зобов’язати Народний комісаріат охорони здоров’я УРСР
провести належні розрахунки з Харківським медичним товари
ством за час до 1 січня 1937 року, відповідно до „Положення
•про Український органо-терапевтичний інститут-, затвердженого
23 березня 1927 року.
4. Постанову Ради Народних Комісарів УРСР від 23 березня
1927 року „Про Український органо-терапевтичний інститут(3. 3. УРСР 1927 р. № 9-10, ст. 59) скасувати.
м. Київ, 23 березня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
•52. Про встановлення плати за аборти, які провадять ліку
вальні заклади Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР
за медичними показниками
Відповідно до ст. 10 затвердженого постановою Ради Народних.
Комісарів Союзу РСР від 22 листопади 1936 року № 2012 Поло-
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ження про порядок дозволу абортів Рада Народних Комісарі »
УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Встановити, що операції штучного переривання вагітності
(аборт) за медичними показниками лікувальні заклади (лікарні,
родильні будинки) провадять :-;а плату, розмір якої встановлює
Народний комісаріат охорони здоров’я УРСР.
Доручити НКЗдоров’я УРСР установити розмір плати за
аборти за медичними показниками, виходячи з вартості операції
й утримання хворої в лікарні.
2. Надходження від плати за аборти спрямовувати до спе
ціальних коштів міських (районних) відділів охорони здоров’я
і використовувати на оплату роботи лікарських комісій та поліп
шення медичного обслуговування й патронування вагітних.
3. Цю постанову видано на часткову зміну постанови РНК
УРСР від 10 листопада 1936 року .Про ліквідацію платності
в лікувальних закладах Народного комісаріату охорони здоров’я
УРСР“ (3. 3. УРСР 1936 р. № 52, ст. 293).
м. Київ, 25 березня 1937 року

Заст. голови Ради Народних
Комісарів УРСР І. Шелехес
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
53. Про порядок завозу й продажу отрут колгоспам для
боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур
у 1937 р.
Щоб забезпечити своєчасний завіз отрут для боротьби з
шкідниками сільськогосподарських культур і продаж їх колгоспам
у 1937 році, Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1.
Продаж отрут колгоспам провидиться Укрсільгосппостачаииям на своїх міжрайонних складах і складах мінеральних
добрив за рознарядками, затвердженими районними земельними
відділами або машинно-тракторними станціями по кожному кол
госпу окремо відповідно до плану боро.ьЗи з шкідниками по
кожному колгоспу.
2. З метою наближення пунктів продажу отрут до колгоспів,
зобов’язати Укрсільгосппостачання—тов. Рибова в усіх глибинних
районах, які знаходяться на відстані 25—30 кілометрів від ос
новної складської сітки сільськогосподарського постачання, орга
нізувати при машинно-тракторних станціях або цукрових заводах
сезонні філії міжрайонних складів по продажу отрут.
Зобов’язати директорів цукрових заводів і МТС тих пунктів,
де будуть організовані сезонні філії сільськогосподарського

6

Ст. ст. 53—54—55

№ 12

постачання по продажу отрут, забезпечити такі приміщенням
для схоронення отрут, що реалізуються с. г. постачанням.
Кількість сезонних філій установити Народному комісаріатові
земельних справ УРСР протягом 5 днів.
3. В бавовняних районах, де складська сітка с. г. постачання
недостатня, організувати сезонні філії по продажу отрут при
всіх глибинних МТС.
4. Виходячи з наявності в системі с. г. постачання значної
кількості транспортних засобів (автомашин), зобов’язати т. Рябова організувати завіз отрут безпосередньо до колгоспів авто
машинами за попередніми замовленнями колгоспів і МТС на
отрути.
.ч. Київ, 29 березня 1937 року

Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. КричевцОБ
54. Про звільнення від обов’язків голови Українського
радіокомітету тов. Кулика І. 10.
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Звільнити тов. Кулика І. ІО. від обов’язків голови Україн
ського радіокомітету.
м. Київ, 27 березня 1937 року

Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
55. Про затвердження тов. Грекуна І. М. головою Українського
радіокомітету
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Затвердити тов. Грекуна І. М. головою Українського радіо
комітету.
м. Київ, 27 березня 1937 року

Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УРСР. Відповідальний редактор В. Сосновський
Подано до складання 22.1У. 37 р. Підп. до друку 8. V. 37 р. Формат паперу */»
4-х іюштов. (62x94)- Вага м. ст. 38 кгр,; папер. К арк. Па пан. арк. 101.100 знакЬ-во ЦВК УРСР „Радянське будівництво і право".
Упоин. Го.юоліту № 1-37

Ззм. X* 90-І — 26СР0

Друкарня вндавництоа .Пролетарська Правда*, вул. .Ченіна, 19

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся.-

(Нам і Уповмаркотв'язку п и РНК
УРСР з 9-У1ІІ 1933 р М 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№ ІЗ

15 квітня 1937 року

Мі ІЗ

ЗМІСТ
Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради
Народних Комісарів УРСР
56. Про увічнення пам’яті письменника Миколи Олексійовича
Островського.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
57. Про структуру Народного комісаріату лісової промисловості
УРСР.
58. Про структуру Народного комісаріату харчової промисло
вості УРСР.

ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
56. Про увічнення пам’яті письменника Миколи
Олексійовича Островського
Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів
УРСР п о с т а н о в л я ю т ь :
1.
Збудувати в 1937 році в м. Шепетівці бюст Миколи Оле
ксійовича Ос гровського.
Доручити Управлінню в справах мистецтв забезпечити виго
товлені..! бюста.

От. ст. 56—57

—2—

13

2. Привласнити ім’я письменника Миколи Олексійовича Островського вчительському інститутові в м. Вінниці.
3. Запропонувати Київській міській раді надати ім’я Островського Миколи Олексійовича одній з вулиць м. Києва.
4. Встановити у Київському університеті три персональ
них стипендії імени Миколи Олексійовича Островського для
кращих студентів літературного факультету.
м. Київ. 4 квітня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
57. Про структуру Народного комісаріату лісової
промисловості УРСР
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Встановити таку структуру Народного комісаріату лісової
промисловості УРСР:
І. Г о л о в н і г а л у з е в і у п р а в л і н н я :
1) лісопильної і деревообробної промисловості.
2) паперової промисловості.
Галузеві виробничі управління Народного комісаріату лісової
промисловості УРСР користуються всіма правами, передбаченими
постановою Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народ
них Комісарів Союзу РСР від 15 липня 1936 р. „Про госпроз
рахункові права головних управлінь промислових народних комі
саріатів* (3. 3. СРСР 1936 р. № 43, ст. 361)
II. Г а л у з е в і в и р о б н и ч і в і д д і л и :
мебльової промисловості,
лісозаготівель і лісосплаву.
III. У п р а в л і н н я у ч б о в и х з а к л а д і в 1 п і д г о т о в к и
кадрів

IV. Відділи:
1. Планово-економічний з секторами:
а)
зведеного планування, б) планування виробництва й капі
тального будівництва, в) матеріальних балансів, г) транспорту.

№ ІЗ

з

Ст. ет. 57-58

2. Фінансовий з центральною бухгалтерією.
3. Звітно-економічний.
4. Спеціальний відділ.
5. Протипожежної охорони.
6. Адміністративно-господарський.
V.
Безпосередньо при Народному комісарі лісової
промисловості УРСР є:
1. Секретаріат.
2. Інспектура по перевірці виконання.
3. Група добору й розподілу керівних кадрів.
4. Бюро стандартизації.
5. Арбітраж.
м. Київ, 29 березня 1937 року

Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
58. Про структуру Народного комісаріату харчової
промисловості УРСР
Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
Встановити таку структуру Народного комісаріату харчової
промисловості УРСР:
І. Г о л о в н і г а л у з е в і у п р а в л і н н я :
1 . Головне управління м'ясної промисловості УРСР
2. Головне управління плодоовочевої промисловості УРСР.
3. Головне управління кондиторсько-макаронної промисло
вості УРСР.
4. Головне управління маслоробно-сироварної й молочної про
мисловості УРСР з підпорядкуванням йому всіх обласних трестів
маслоробно-сироварної промисловості.
5. Головне управління тютюно-махоркової промисловості УРСР.
6. Головне управління промисловості пивоварної і безалко
гольних напоїв.
7. Головне управління комбікормової промисловості УРСР,
8. Головне управління крохмало-паточної промисловості УРСР.
Галузеві виробничі управління Народного комісаріату харчо
вої промисловості УРСР користуються всіма правами, передба
ченими постановою Центрального Виконавчого Комітету і Ради
Народних Комісарів Союзу РСР від 15 липня 1936 р. „Про госп
розрахункові права головних управлінь промислових народних
комісаріатів- (3. 3. СРСР 1936 р. №■ 43, ст. 361) .
II. У п р а в л і н н я у ч б о в и х з а к л а д і в і п і д г о т о в к и
кадрів

Ст. 58
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III. В і д д і л и :
1. Відділ рибної промисловості.
2. Відділ хлібопекарської промисловості.
3. Відділ виноробної промисловості.
4. Відділ союзної харчової промисловості.
5. Відділ борошномельної промисловості.
6. Планово-економічний в і д д і л з секторами:
а) плановим,
б) праці та собівартості,
в) матеріальних балансів,
г) транспорту.
7. Звітно-економічний відділ.
8. Фінансовий відділ з центральною бухгалтерією.
9. Торговельний відділ.
10. Спеціальний відділ.
11. Адміністративно-господарський відділ.
12. Відділ санітарної служби й якісної інспекції.
IV.
Безпосередньо при Народному комісарі харчової про
мисловості УРСР є:
а) Секретаріат.
б) Інспекція добору й розподілу керівних кадрів.
в) Бюро стандартизації.
г) Арбітраж.
V.
В складі Народного комісаріату харчової промисловості
УРСР залишити такі республіканські трести й збутові орга
нізації:
1. Трест птахообробної промисловості „Укрптахопром".
2.
„ олійножирової промисловості „Укрросжирмасло".
3.
„ тарної промисловості „Укрхарчотара".
4. Укрм'исозбут,
5. Укрхарчопостачання.
6. Донецький м’ясотрест.
м. Київ, 29 березня 1937 року

Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
Виданим офіціальне НКЮ УРСР. Відповідальний редактор В. Сосновський
Подзво до складання 22,ІУ—37 р. Підп. до друку 8/V—37 р. Формат паперу V»
4-х поипов. (62X94). Вага м. ст. 38 кг напер. */< арк. На пап. арк. 101.100 знак.
В-во ЦВК УРСР „Радянське будівництво І право".
У попи. Голопліту А, 1238

Зам. Ді 906 -26.000
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся:

(Наказ Уоовнаркотв’язку ари РНК
УРСР з 9-ТІІІ 1933 р № 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№14

17 квітня 1937 року

Мі 14

ЗМІСТ
Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету
УРСР
59. Про утворення адміністративних районів на територіях при
міських смуг міських рад—обласних центрів.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
60. Про структуру Народного комісаріату зернових І тварин
ницьких радгоспів УРСР.
61. Про структуру Народного комісаріату легкої промисловості
УРСР.

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
59. Про утворення адміністративних районів на територіях
приміських смуг міських рад —обласних центрів
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР по
становила:
І.
Задовольнити клопотання Київського, Харківського, Дніпро
петровського та Вінницького обласних виконавчих комітетів
і утворити 5 адміністративних районів на територіях приміських
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смуг Київської, Харківської, Дніпропетровської та Вінницької
міських рад, а саме:
а) По К и ї в с ь к і й м і с ь к і й р а д і :
1)
К и ї в с ь к и й (Святошинський)—в складі 3 селищних ті
33 сільських рад, з центром у селиїді Святошино.
2) Б р о в а р с ь к и й — в складі 29 сільських рад з центром
у с. Броварах.
б) По Х а р к і в с ь к і й м і с ь к і й р а д і .
3 ) Х а р к і в с ь к и й —в складі І міської, 5 селищних та 42
сільських рад з центром у м. Харкові.
в) По Д н і п р о п е т р о в с ь к і й м і с ь к і й р а д і :
4)
Д н і п р о п е т р о в с ь к и й— в складі 1 селищної та 29 сіль
ських рад з центром у м. Дніпропетровську.
г) По В і н н и ц ь к і й м і с ь к р а д і :
5) В і н к и ц ь к и Й — в складі 33 сільських рад з центром у м.
Вінниці.
II.
а) До складу Київського (Святошинського) району на
нести такі ради:
1. Бучанську селищну
18. Пирогівську сільську
2. Ворзельську
19. Білгородську
н
3. Ірпенську
20. Бобрицьку
л
4. Бідицьку сі.іь'соку
21. Музичанську
и
5. Петроиавлово22. Горбовицьку
п
Борщагівську
23. Лучанську
я
6. Софіївсько-Бор24. Гореницьку
я
щагівську
25. Шпитківську
Я
7. Микольсько-Бор26. Петруиіківську
я
щагівську
27. Ново-Петрівську я
8. Гатиянську и
28. Валківську
я
9. Жулянську
29. Вишгородську
я
10. Крюківіцинську „
ЗО. Горенківську
я
11. Будаївську
31. Мощуиську
я
12. Тарасівську
32. Мостищенську
я
13. Юр’ївську
33. Романківську
ш
14. Поштово34. Гостомельську
я
Вітянську
35. Михайло15. Хотівську
Рубежівську
16. Лісниківську
36. Яблунківську,
17. Віто-Литовську „
вилучивши їх із складу приміської смуги Київської міської ради.
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До складу Броварського району віднести такі с і л ь с ь к і ради:
1. Броварську
16. Семиполківську
2. Княжицьку
17. Руднянську
18. Бобрицьку
3. Велико-Димерську
4. Требухівгьку
19. Заворицьку
20 Мокрецьку
5. Красилівську
6. Гоголівську
21. Бервицьку
22. Світильвівську
7. Вигурівщииську
8. Тросіцинську
23. КулажиниДвську
24. Плоськівську
9. Погребську
25. Жердавську
10. Рожівську
26. Опанасівську
11. Зазим’янську
27. Калитянську
12. Гіухівську
28. Богдатвську
13. Рожнівську
29. Русанівську,
14. Літківську
15. Свиноїдську
вилучивши їх Із складу приміської смуги Київської міської ради,
в) До складу Харківського району віднести такі ради:
24. Лізогубівську сільську
1. Мереф’яиську міську
25. Люботинську
2. Будянську селищну
26. Мало-Данілівську
3. Яловеиківську
27. Манченківську
4. Високо28. Олексіївську
Поселківську
29. Пересічаиську
5. Південну
30. Підвірківську
6. Покотилівську
31. Пісочинську
7. Бабаївську сільсьну
8. Безлюдівську
32. Польовеьку
33. Пономареиківську
9. Безруківську „
34. Прстоиопівську
10. Березі вську
11. Насищівську
35. Прудяиську
36. Ржавеиьку
12. Вслико-Даиилінську
37. Роганську
13. Вільшанську
38. Русько-Лозі вську
14. Гаврилівську
39. Солоницівську
15. Пївську
40. Сороківську
41. Утківську
16. Дворічно-Кутянську
42. Феськівську
17. Деркачівську
43. Хорошівську
18. Жихірську
44. Циркунівську
45. Черкасько-Лозівську „
19. Козачо-Лопаиську
46. Шевченківську
20. Комарівську
47. Шептухо-Боли21. Коротичамську „
боківську
22. Куликівську
48. Яковлівську
23. Ку ризьку
б)

„

.

„
„
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вилучивши їх із складу приміської смуги Харківської міської:
ради.
г) До складу Дніпропетровського району віднести такі ради1. КарлоМарксівську селищну
2. Горянівську сільську
3. Березанівську
4. ЛисаветоКам’янську
5. Йосипівську
6. Любимівську И1
7. Обухівську
8. Одинківську
9. Олександрівську .
10. Підгороднянську „
11. Рибальську
12. Волоську
13. Ямбурзьку
14. Старо-Кодацьку я
15. Лоцмано-Кам'янську

16. СурськоПокровську сільську
17. Ново-Олександрівську
18. Селецьку
19. Сурсько-Литовську
20. Краснопільську
21. Сухачівську
22. Таромську
23. Попово-Балківську
24. Чаплівську
25. Ново Миколаївську
26. Сугаківську
27. Старо-Оі ріиську
28. Дімітровську
29. Діївську
30. Ломівську

вилучивши їх із складу приміської смуги Дніпропетровської
міської ради.
д) До складу Вінницького району віднести такі сільські ради
1. Бухоницьку
2. Велико-Хуторянську
3. Гавришівську
4. Ільківську
5. Ксаверівську
6. Коломієво-Михайлівську
7. Лаврівську
8. Луко-Мелешківську
9. Мало-Хуторянську
10. Мізяково-Хуторянську
11. Медвеже-Вушківську
12. Майдан-Юзвинську
і. Мало-Крушлинецьку
14. Переорківську
15. Писарівську
15. П’ятничанську
17. Селищанську

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Сокоринецьку
Сосонківську
Стадницьку
Телепеньківську
Стрижавську
Тяжилівську
Хижинецьку
Цвіжинську
ІІІереметківську
Широко-Гребельську
Шкуринецьку
ІДітківську
ІОзвинську
Якушинецьку
Янківську
Яришівську,

вилучивши їх із складу приміської смуги Вінницької міської
р;ди.
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III. Вилучити зі складу приміської смуги Київської міської
ради Ходосівську та Бортницьку сільські ради і приєднати:
першу — до складу Обухівського району та другу—до складу
Бориспольського району.
IV. Утворити нову Орджонікідзенську сільську раду в складі
залюднених пунктів Кулиничі, Ріяки, Затишшя, Бражники та
радгоспу „Українка" колишньої Немишлянської сільської ради
приміської смуги Харківської міської ради, з центром в хуторі
„Бражники", підпорядкувавши Орджонікідзенську сільську раду
Харківському районному виконавчому комітетові.
V. Перечислитн:
а) колгосп ім. „1-го Травня" Червонобаварської районної
ради Харківської міської ради до складу Пісочинської сільської
ради Харківського району;
б) колгосп „Комунар", Вінницької міської ради до складу
Мало-Хуторянської сільської ради Вінницькогорайону;
в) колгосп „Перемога", Дніпропетровської міської ради,
до складу Лоцмано-Кам’янської сільської ради Дніпропетровського
району.
VI. Здійснення цієї постанови покласти на відповідні обласні
виконавчі комітети.
м. Київ, 4 квітня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
60. Про структуру Народного комісаріату зернових і тварин
ницьких радгоспів УРСР
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Затвердити таку структуру Народного комісаріату зернових
і тваринницьких радгоспів УРСР:
І. В и р о б н и ч і у п р а в л і н н я :
А. Управління
1.
2.
3.
4.
5.

зернорадгоспів з секторами:
агротехнічним
зооветеринарним
машнногехнічним
плановим
фінансовим

Пт.
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7. обліку й ЗВІТНОСТІ
8. інспекторською групою
о. У п р а в л і н н я с в и н о р а д п о с л і в з с е к т о р а м и :
1. зоотехнічним
2. агрономічним
3. машинотехнічним
4. ветеринарним
5. будівельним
6. плановим
7. фінансовим
8. бухгалтерією
9. обліку й звітності
10.
Інспекторською групою
В. . У п р а в л і н н я м о л о ч н о - м ’ я с н и х р а д г о с п і в
з сектора ми:
1. зоотехнічним
2. агрономічним
3. машинотехнічним
4. ветеринарним
5. будівельним
6. плановим
7. фінансовим та бухгалтерією
8. обліку й звітності
9. Інспекторською групою
Г. У п р а в л і н н я в і в ч а р с ь к и х р а д г о с п і в з с е к т о р а м и :
1. зооветеринарним
2. агрономічним
3. плановим
4. фінансовим та бухгалтерією
5. обліку й звітності.
II. У п р а в л і н н я у ч б о в и х з а к л а д і в і п і д г о т о в к и
кадрів.
III. В і д д і л и :
A. Центральний планово-економічний з секторами:
1. транспортним
2. організації території
Б. Центральний фінансовий і головна бухгалтерія
B. Центральний відділ обліку й звітності
Г. Адміністративно-господарський
Д. Спеціальний відділ 1 таємна частина.
IV. Безпосередньо при Народному комісарі зернових і тва
ринницьких радгоспі» УРСР є:
а) Секретаріат
б) Група добору й розподілу керівних кадрів
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п) Інспектори по перевірці виконання
г) Арбітраж
V. Самостійні госпрозрахункові організації:
а) Українська контора „Рлдгосппостачання"
б) Українська контора „Радгоснвідкормпромзбут*.
Народний Комісаріат зернових і тваринницьких радгоспів
УРСР своїх обласних відділів не має й оперативно керує рад
госпами через виробничі управління народного комісаріату,
м. Київ. 29 березня 1937 року

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

61. Про структуру Народного комісаріату легкої промисло
вості УРСР
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Встановити таку структуру Народного комісаріату легкої
промисловості УРСР:
І. Г о л о в н і г а л у з е в і у п р а в л і н н я :
1) Головне управління шкіряно-взуттєвої промисловості,
2) Головне управління текстильно-сукняно .ромисловості,
31 Головне управління трикотажної промисловості,
41 Головне управління прядиво-джутової промисловості,
5) Головне управління швацької промисловості.
Галузеві виробничі управління Народного комісаріату лег
кої промисловості УРСР користуються всіма правами, перед
баченими постановою Центрального Виконавчого Комітету і Ради
Народних Комісарів Союзу РСР від 15 липня 1936 р. .Про
госпрозрахункові права головних управлінь промислових народ
них комісаріатів" (3.3. СРСР 1936 р. № 43, ст. 361).
II. У п р а в л і н н я у ч б о в и х з а к л а д і в й п і д г о т о в к и
к а д р і в.

III. В і д д і л и :
Відділ скляної промисловості

2. Планово-економічний відділ з секторами:
а) планування виробництва,
б) планування капітальних робіт,
в) планування праці й зарплати,
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г) собівартості й цін,
д) матеріальних балансів,
є) транспорту.
3. Відділ торгівлі й збуту
4. Фінансовий відділ з центральною бухгалтерією
5. Звітно-економічний відділ
6. Відділ протипожежної й протиповітряної охорони

7. Спеціальний відділ
8. Адміністративно-господарський відділ
IV.
Безпосередньо при Народному комісарі легкої проми
словості УРСР є*
а) Інспектори по перевірці виконання
б) Секретаріат
в) Група добору й розподілу керівних кадрів
г) Бюро стандартизації
д) Арбітраж
м. Київ, 19 березня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УРСР Відповідальний редактор СосновськиЙ.
Подано хо складання 22.IV— 37 р. Підп. до друку 8, V—37 р. Форинт паперу і/іе
4-х поштов. <62x94). Вага м. ст. 38 кг; напер. '/« арк. На лап. арк. 101.100 знак.
В-во ЦВК УРСР „Радянське будівництво і право".
Уіісьіі. Головліту >е 12 9

Зам. № 908

</'00

Друкарня видавництва „Пролетарська Правда-, вул. Леніпа 19.
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ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся:

(Наказ Увомаркоим'язіу ори РІК
УРСР з І-VIII 1*33 р * 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№ 15

19 квітня 1937 рому

№ 15

З М І С Т
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
62. Про структуру Народного комісаріату місцевої промисло
вості УРСР.
63. Про підприємства І трести системи Народного комісаріату
місцевої промисловості УРСР.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
С2. Про структуру Народного комісаріату місцевої
промисловості УРСР
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1)
Встановити таку структуру Народного комісаріату місцевої
промисловості УРСР:
І. Г о л о в н і г а л у з е в і у п р а в л і н н я (госпрозрахункові):
металопромисловості,
промисловості будівельних матеріалів,
поліграфічно-канцелярської промисловості,
музичної промисловості,
фарфоро фаинсовоі промисловості.

Ст. 62
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Галузеві виробничі управління Народного комісаріату місце
вої промисловості УРСР користуються всіма правами, передба
ченими постановою Центрального Виконавчого Комітету І Ради
Народних Комісарів Союзу РСР від 15 липня 1936 року „Про
госпрозрахункові права головних управлінь промислових народ
них комісаріатів" (3. 3. СРСР 1936 р. № 43, ст. 361).
II. У п р а в л і н н я у ч б о в и х з а к л а д і в і п і д г о т о в к и
кадрів.
III. Г а л у з е в і в и р о б н и ч і в і д д і л и :
гірничо-паливної промисловості
галантерійної
„
хемічної
*
IV. В і д д і л и:
1. Планово-економічний з секторами:
а) планування виробництва
б)
„ капітальних робіт
в)
„ праці й зарплати

2. Фінансовий з центральною бухгалтерією
3. Будівельний
4. Звітно-економічний
5. Спеціальний відділ і таємна частина
6. Гірничого догляду
7. Відділ протипожежної, протиповітряної й вартової охо
рони промисловості.
8. Адміністративно-господарськиіі.
V. При Народному комісарі місцевої промисловості УРСР є:
1. Секретаріат
2. Група добору та розподілу керівних кадрів
3. Інспектори по перевірці виконання
4. Бюро стандартизації
5. Арбітраж.
2)
Залишити у віданні Народного комісаріату місцевої про
мисловості УРСР —
Республіканські трести:
„Укрбурвугілля"
„Укрторфотрест"
„Укравтогентрест"
„Укрбулміснсвпром"
„Укрнроектмісцсвпром".
Постачальницько-збутові
організації:
„Укрпромпостачзбут",
„Укрметизхемзбут".
Конструкторське бюро „Машиноконструктор".

Лго 15

З

Ст. ст. 62—63

Видавництво „Укрдержвидагмісцевпром".
м. Київ, 29 березня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

63. Про підприємства й трести системи Народного комісаріату
місцевої промисловості УРСР
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Відповідно до встановленої структури Народного коміса
ріату місцевої промисловості УРСР (3. 3. УРСР 1937 р. № 15:
ст. 62) ліквідувати такі республіканські трести: „Укрфарфорофаянстрест", „Укрполіграфканцтрест та „Укрваготочмаш".
2. Підпорядкувати безпосередньо Народному комісаріатові
місцевої промисловості УРСР трести, підприємства, господарські
організації, науково-дослідні установи й учбові заклади (дода
ток № 1).
3. Вилучити від обласних управлінь місцевої промисловості
підприємства й підпорядкувати безпосередньо Народному комі
саріатові місцевої промисловості УРСР (додаток № 2).
Зобов’язати
Київський,
Харківський,
Дніпропетровський,
Одеський і Чернігівський обласні виконавчі комітети протягом
декади передати Наркоммісцевпромові УРСР підприємства, за
значені в додатку № 2 до цієї постанови, відповідно з чинним
законодавством.
4. Зобов’язати обласні виконавчі комітети й Раду Народних
Комісарів Молдавської АРСР в погодженні з Наркоммісцсвпромом УРСР у декадний строк затвердити структуру й штати
обласних управлінь місцевої промисловості та НКМісцевпром^
Молдавської АРСР.
м. Київ. 29 березня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
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Додаток № 1

СПИСОК ТРЕСТІВ, ПІДПРИЄМСТВ. ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКО-ЗБУТОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ. УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ.
ВИДАВНИЦТВ. ЩО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПІДПОРЯДКОВАНІ НАРОДНОМУ
КОМІСАРІАТОВІ МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР
Трести й підприємства

Місце знаходження

БУРОВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
І. Трест „Укрбурвугілля*
в складі підприємств:
1. Шахта .4» 2...............................................................
Олександрія
2.
.
.Піонер*.....................................................
Кірово
3.
.
„Октябрина*.......................................
Звенигородка
4. Кар’єр № 1 ...... ........................................................
•
Олександрія
5. Рудоремоніний завод........................................
Звенигородка
6. Електростанція.....................................................
Олександрія
7. Електростанція.....................................................
8. Брикетна фабрика...............................................
9. Осушна шахта — Байдаківський кар'єр
II. Дослідний завод гідрування бу
Харків
рого вугілля.....................................................................|
ТОРФОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
„Укрторфтрестч складі підприємств:
. • ст. Андрушівка. Київська обл.
1. Андрушівська торфорозробка
.,
ст. Ірпснь.
.
"2. Бучаиська
.
ст. Коржинці, Вінницька оСл.
3. Деражнянська
. м. Черкаси
4. ірдннська
.
ст. Спартак. Київська обл.
•■ >. Кодрянська
*
.
ст. Недамчичі. Чернігівська обл.
Б. Миевська
.
ст. Стремигород, Київська „
7. Мостов’янськл
.
.
ст. Терсшенська. Чернігівська обл.
Я. Шостенська
.
.
ст. Іриень, Київська обл.
9. Ремонтні майстерні . . . .
МЕТАЛОПРОМИСЛОВІСТЬ
„Укравтогентрест*
в складі:
1. Донецьке управління..................................
Дніпропетровське управління . . .
Київське
.
..•
Одеське
*
...
Кисньовий завод їм. Затоиського . .
Харківське управління.................................

Маріуполь
Дніпропетровськ
Київ
Одеса
Київ
Харків

№ 15
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Треств й підприємства

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

Місце знаходження

Основ енський котельно зварювальний
завод............................... •..................................
Завод товарняк ваг......................................
Механічний завод їм. Дзержинського .
Електромеханічний завод .Червоний
Металіст* ...............................................................
Завод друкарських машинок .Радян
ська Україна*.........................................................
Дрого-цвяховий заводій. Письменного
„
. „Перемога Праці*
Чавунно-ливарний завод їм. Акулова .

Основа, Харківська обд.
Одеса
Київ
Конотоп
Київ
Київ
Арте*івськ
Ворошнловград

ХЕМ1ЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Фабрика антнфрнкацінннх набивок .

| Харків

ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1. Алебастрові заводи їм. Чубаря . . . . І Артемівськ
2. Керамічний завод їм. 8-рІччя Жовтвя .
Харків
3. Керамічний завод їм. КрупськоІ . • . І Слов'янськ
4 . К а р ’ е р о у п р а в л і н н я .................................................................................................................... | Г о л о в і н о

5.

........................................... І Гнівань
ФАРФОРО-ФАЯНСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Бараиївка
.
Мархлевськ
.
Коростень
. і Олевськ
. 1 Городниця
. , Половне. Віки. обл.
. і Буди. Харків.
„
.
Кам. Броди,Київ. обл.
. | Славута. Війн. обл.

1. Ьаранівський фарфоровий завод

2. Мархлееський .

3. Коростенський
4. Олевський
л. Городницький
б Полонський
7. Буаявський
8. Кам.-Бродськмй
9.

.

.

.

.
.

.
.

Славутський

ДОПОМІЖНІ ПІДПРИЄМСТВА
1. Торфорозробки
..
2.
. ............................................
3 .

.

. . . .

4.

.

...

...

•І .
.........................................
6. . .........................................................................

7. Волинські розробки......................................
8. Кам.-подільські розробки...............................
9. КДянІвськяй каоліновий завод . . . .
10. Єлісеївські шпато-розробки..........................
11. Керамічно-художній дослідний завод .

Бараиївка, Київська обл.
Мархлевськ. „
Городниця,
„
К. Броди,
Полоннс, Вінницьк і
Славута,
Полоннс,
.
Кам.-Подільськ.,,
ст. Ябдонець. .
ст. Андріївна. Дмп'.роі.ч :, аська обл.
Київ

Ст. 63
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Трести й підприємстві

Місце знаходження

ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
1. Перша хромолітографічна фабрико
їм. Дзсржинського............................................
2. Друга поліграфічно фабрика їм. Бла
китиого .................................................................
3. Трс-гн поліграфічна фабрика їм. Бла
китного .................................................................
4. Четверта поліграфічна фабрика їм. Ле
Ніна...............................................................................
З. П’ята Черооііомрлііорна поліграфічна
фабрика......................................................................
6. Шоста поліграфічна фабрика їм.
К. Маркса...............................................................
7. Перша поліграфічна фабрика . . .
8. Восьма республіканська поліграфічна
й штампувально-граверна фабрика .
9. Дев’ята республіканська поліграфічна
фабрика.................................................................
10. Десята друкарня...............................................
11. Одинадцята друкарня...................................
12. Друга хромолітографія їм. П. П. Пости
шена...................................................................
13. Перша палітурно-білова фабрика „Жов
тсиь" .......................................................................
14. Друга конвертпо-палітурна фабрика
15. Фабрика картонажної тари.......................
16. Шпалерна фабрика.........................................
17. Перший комбінат ширвжитку . . .
18. Другий .
.
...
19. Словоливарня...................................................
20. Фабрика поліграфічних м?0лів . . .
21. Перший ремонтний завод.........................
22. Другий .
.
...................
23. Завод фарб..........................................................

Харків
Харків
Полтава, Харківська обл.

Київ
Кременчук, Харківська оОл.
Одеса
Сталіно, Донецька обл.
Харків
К и їв

Житомир
Бердичів
Одеса
Київ
Одеса
Харків
Одеса
Київ
Одеса
Полтава
Полтава
Харків
Київ
Одеса

Будівельні Й проектні організації
Харків
1. Укрбудмісисвпром ...
Харків
2. Укрпросктмісиевнром . . .
3. Філії Укрпроектмісиевпрому
Київ, Дніпропетровськ
Київ
4. Машинокопструктор . . . .
Постачальницько-збутові організації
1. Укрпромиостачзбут............................................І Київ
2. Укрмстизхомзбут................................................. | Київ
Науково-дослідні установи
1. Інститут торфової промисловості . . .
Київ
Харків
2.
. поліграфічної „
...
3. Центральна лабораторія будматеріалів
Київ

№ 15
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Трести й підприємства

Місие знаходження

Учбові заклади
1. Поліграфічний Інститут.................................
2. Керамічний Інститут........................................
3. Інститут підвищення кваліфікації гос
подарників з філіалами в Харкові,
Дніпропетровську, Одесі, Сталіно й
Вінниці.............................................. .... . . . .
4. Механічний технікум.......................................
5. Металообробний ..............................................

«І

я

••♦ •••••

7. Поліграфічний ...................................... . .
8. Музичної промисловості...............................
9. Гірничо-паливної промисловості . . .
10. Миргородський технікум тонкої кера
міки ............................................................................
11. Іриснський технікум цегельно-чере
пичної промисловості......................................

Харків
Київ

Київ
Київ
Одеса
Дніпропетровськ
Харків
Київ
Житомир
Миргород

Видавництво
Укрдержвидавмісаевпром.............................І Київ
Заст. керівнияого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов.
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Додаток 2
СПИСОК
ПІДПРИЄМСТВ,
ІДО
ПЕРЕДАЮТЬСЯ
ВІД
ОБЛАСНИХ
УПРАВЛІНЬ
МІСЦЕВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
ДО
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ
ПІДПОРЯДКОВАНОСТІ НАРОДНОМУ КОМІСАРІАТОВІ МІСЦЕВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УРСР
П і д п р и є м с т в а

Місце знаходження
Ніжин
Чугуїв
Павлоград
Молочанськ

1. Обозний завод.......................
2.
.
. .Змичка*

3

.......................................

4

..............................................

МУЗИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
1. Музкомбінат.......................................................
2. Фабрика гармоній......................................
.3,
.
щипкових Інструментів . .
4.

■

•

•

•■

5. Музкомбінат......................................................
6. Будівництво клавішної фабрики . .

Київ
Житомир
Чернігів
Харків
Одеса
Київ

Заст. керівннчого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УРСР Відповідальний ред. В. Сосновський
Здано до складання 22/1V—37 р. Підписано до друку 9/У—37. Формат лап. */•«
4-х поштов (62X94). Вага м. ст. 38 кг. Пап. 0,25 арк. На пап. арк. 101.100 зн.
Видавництво ЦВК УРСР „Радянське будівництво і право-.
Умов. Головліту А» 4025.

Замовлення № 910—26.000.

Друк, в-ва .Прол. Правда*, вул. Леніна, 19

£0

9 1 0

Пролетарі всіх країн, єднайтесяІ

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Неказ

Уповнаркоиін’язїу

ари

РИК

УРСР з 9-УІІІ 1933 р. І* 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Мі 16

20 нвітня 1937 рому

N2 16

ЗМІСТ
Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР
64. Про організацію в м. Києві 3-х нових районних рад.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
65. Про мистецькі заклади, що підпорядковуються Українському
управлінню в справах мистецтв при Раді Народних Коміса
рів УРСР.
66. Про перейменування педагогічних технікумів на педагогічні
школи.
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
64. Про організацію в м. Києві 3-х нових районних рад
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР по
становляє:
1) Задовольнити клопотання Київського обласного виконав
чого комітету і утворити в м. Києві Молотовську, Кагановичську та Кіровську міські районні ради за рахунок розукруп
нення територій існуючих міських районних рад.
2) Запропонувати президії Київської міської ради встано
вити точні межі новоутворених міських районних рад.
м. Київ, 4 квітня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого Комітету
УРСР Г. Петровський.
Секретар Центрального Виконавчого Комітету
УРСР М. Зіненко.
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ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
65. Про мистецькі заклади, що підпорядковуються Україн
ському управлінню в справах мистецтв при Раді Народних
Комісарів УРСР.
На додаток до постанови Ради Народних Комісарів УРСР
від 14 квітня 1936 року № 417 Рада Народних Комісарів УРСР
поста новляє:
1. Передати у відання обласних управлінь у справах мистецтв
від органів народної освіти такі музеї:
а) Х а р к і в с ь к о м у о б л а с н о м у у п р а в л і н н ю :
1) Полтавський державний музей

2) Сумський музей

3) Лсбсдинський музей
б) О д е с ь к о м у о б л а с н о м у у п р а в л і н н ю :
1) Одеський обласний художній музей
2) Одеський обласний музейний фонд
в) Д н і п р о п е т р о в с ь к о м у о б л а с н о м у у п р а в л і н н ю :
1) Дніпропетровським художній музей
2) Бердянський музей.

Доручити Українському управлінню в справах мистецтв, за
погодженням з Народним комісаріатом освіти УРСР, вилучити
з краєзнавчих 1 історичних музеїв особливо цінні художні
експонати для передачі їх на постійне збереження до централь
них художніх музеїв УРСР.
2. Передати у відання обласних управлінь в справах мистецтв
при обласних виконавчих комітетах такі мистецькі заклади, що
були до цього у віданні Українського управління в справах
мистецтв:
а) Х а р к і в с ь к о м у о б л а с н о м у у п р а в л і н н ю :
1) Єврейський театр „Гезкульт**
2) Театр Імсни Шевченка
3) Картинну галерею
б) О д е с ь к о м у о б л а с н о м у у п р а в л і н н ю :
Одеський музей мистецтв
в) Д н і п р о п е т р о в с ь к о м у о б л а с н о м у у п р а в л і н н ю :
Дніпропетровський оперний театр
г) К и ї в с ь к о м у о б л а с н о м у у п р а в л і н н ю :
Єврейський дитячий театр

Народному комісаріатові фінансів УРСР передати з 1 квітня
1937 року до відповідних обласних виконавчих комітетів асигну
вання, запроектовані для цих закладів за республіканським
бюджетом в 1937 році.
3. Реорганізувати всі музичні, художні й інші мистецькі
технікуми системи Українського управління в справах мистецтв
у відповідні (музичні, художні й т, д.) школи.
Встановити, що всі мистецькі навчальні заклади стаціонар
ної сітки підпорядковуються безпосередньо Українському управ
лінню в справах мистецтв при Раді Народних Комісарів УРСР.
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Залишити в 1937 році всі мистецькі середні школи (крім
Київської театральної й хореографічної школи) на утриманні
за відповідними місцевими бюджетами.
4.
На зміну постанови Ради Народних Комісарів УРСР від
14 квітня 1936 року № 417 затвердити доданий до цього список
мистецьких закладів, дцо безпосередньо підпорядковуються
Українському управлінню в справах мистецтв при Раді Народ
них Комісарів УРСР.
м. Київ, 25 березня 1937 р.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР
П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів
УРСР Я. Кричевцов.
Додаток
СПИСОК
МИСТЕЦЬКИХ
ЗАКЛАДІВ.
БЕЗПОСЕРЕДНЬО
ПІДПОРЯДКОВА
НИХ УКРАЇНСЬКОМУ УПРАВЛІННЮ В СПРАВАХ МИСТЕЦТВ ПРИ РАДІ
НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
I. Т е а т р и о п е р и й б а л е т у :
1. Київський з дит. балетною студією
2. Харківський
3. Одеський
II. Д р а м а т и ч н і т е а т р и :
1. Київський російський драматичний театр і студія
при ньому
2. Театр Імени Франка в м. Києві (а студією)
3. Київський єврейський театр
4. Київський польський театр
III. К о н ц е р т н і з а к л а д и :
1. Заслужена капела .Думка*
2. Заслужена капела .Євокзнс*
3. Жіночий хоровий ансамбль
4. Зразкова капела бандуристів
V. М и с т е ц ь к і н а в ч а л ь н і з а к л а д и :
а) Інститути: Київський театральний Інститут
Київський художній Інститут
б) Консерваторії: І. Київська
2. Харківська
3. Одеська
в) Середні мистецькі школи:
1. Київська театральна школа
2. Київська хореографічна школа

3. Харківська художня школа

4.
. театральна школа
5. Дніпропетровська музично-театральна школа
6. Дніпропетровська художня школа
7. Одеська художня школа
8.
. театральна школа
9. Музична школа в м. Сталімо
10. Полтавська музична школа
11. Музична школа в м. Аргемівську
12. Ворошиловградська художня школа

Ст. ст. 65—66
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13. Запорізьке музична школа
14. Херсонська музична школа
15. Миколаївська музична цжо/м
16. Житомирська музична школа
17. Водицька школа самодіяльного мистецтва
18. Одеська школа імсни Столярського
V. В и д а в н и ц т в о :
Державне видавництво .Мистецтво*
VI. З а к л а д и о б р а з о т в о р ч о г о м и с т е ц т в *
Українські монументально-скульптурні майстер**!.
VII. М у з е ї т а з а п о в і д н и к и :
1. м. Київ - Український музейний городок
2.
„ Музей західного мистецтва
3.
.
Музей східного мистецтва
4.
,
Музей російського мистецтва
5.
.
Державний український музей
6.
Вудикок-музей Т. Г. Шсвчінна
7. м. Харків—Картинна галерея Т. Г. Шевченка
8. м. Канів—Заповідник-могила Т. Г. Шевченка І музей
Т. Г. Шевченка
VIII. А н с а м б л і :
1. Українського танцю
2. Польсько! пісні й танцю
IX. Ц е н т р а л ь н а с т а н ц і я с а м о д і я л ь н о г о м и с т е ц т в а
X. Пам'ятники:
1. Софіевський собор у Києві
2. Андріевська церква у Киеяі
Заст. керівни'іого справ Ради Народних Комісарів УРСР
_______
Я. Кркчевцов.

66. Про перейменування педагогічних технікумів на педаго
гічні школи.
Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
Педагогічні технікуми на території УРСР надалі йменувати
„педагогічні школи-.
м. Київ, 29 березня 1937 р.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР
П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів
______ УРСР Я. Кричевцов.

Видання офіціальне НКЮ УРСР

Відлов, редактор В. Сосновський

Здано до складання 27. IV. 1937 р. Підп. до друку 19. V. 1937 р. Формат пал.
4-пошт. (62X04)- Вага м. ст. 38 кг. Папер 0.2б арк. На папер. арк. 101.100 зн.
Видавництво ЦВК УРСР. „Радянське будівництво 1 правоУповн. Головліту Н 1234. Друк, в-ва .Пролет." Правда*. Зам. М 942.—26.000

20. У 10'
ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ШД РОЗПИСКУ
(Нвкаї Уповгаркоша’язху ари
УРСР з в-УІН 1933 р л 241)

Пролетарі всіх країн, оііиайтеспг
РНК

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Ні 17

21 квітня 1937 року

Ні 17

ЗМІСТ
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
67. Про норми накладних витрат у будівництві УРСР на 1937 рік.
68. Про зміну постанови Ради Народних Комісарів УРСР від
5 грудня 1930 року „Про диференціацію платежів у робіт
ничих житлобудівельних кооперативах".

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
67. Про норми накладних витрат у будівництві УРСР
на 1937 рік
Відповідно д о постанови Ради Изродних Комісарів Союзу
РСР від 27 лютого 1937 року Лг2 337 Рада Народних Комісарів
УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити для капітального будівництва УРСР респуб
ліканської і місцевої підпорядкованості норми накладних витрат
по окремих галузях за номенклатурою, шо до цього додається
(додаток № 1), у происчітах від вартості будівельних робіт (з
урахуванням змін тарифів страхових внесків відповідно до по
станови Ради Народних Комісарів Союзу РСР від 23 березня
1937 року —3. 3. СРСР № 22, ст. 88).
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Для ремонтних робіт по житловому, медмчносанітар
йому, шкільному й соцкультурному будівництву . .

3. Для шляхового будівництва вартістю в 500 тне. крб.
4. Для гідротехнічних робіт в середньому..................................
5. Для будівництва зовнішніх водогонів І каналізації вар
тістю в 500 тис. крб..............................................................................
6. Для зеленого будівництва вартістю в 200 тис. крб. .
7. Для чистого будівництва по промисловості та булів
ниіітва електростанцій, за винятком нижчелімітного бу
дівниитва на діючих пілприємствах, вартістю в 500
тис. крб................................ ..............................................•.....................
8. Для чистого будівництва по промисловості та булів
иицтва електростанцій на діючих підприємствах з ниж
челімітинми каиітзловклаааинями вартістю в 250 тис
крб. .

є*
<£>

1. Длл житлового, комунального, медичносанітарного.
шкільного й соцкультурного будівництва вартістю в
бОО тис. крб................................................... •.......................................
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Затвердити диференційовані норми накладних витрат будів
ництва н залежності від обсягу окремих об’єктів (додаток № 2).
2. Затвердити середні норми накладних витрат по монтажу
металоконструкцій в 11% від вартості монтажних робіт, вклю
чаючи й вартість металоконструкцій/у тому числі 4% на адміиістративио-господарські витрати.
3. Зверх зазначених у пункті 1-му цієї постанови Накладних
витрат установити такі додаткові нарахування на вартість бу
дівництва й капітальних ремонтів:
а) витрати на утримання заготівельного апарату і матеріаль
них складів на будівництвах у розмірі 3,5% від вартості буді
вельних і сантехнічних матеріалів франко-приоб'єктний склад;
б) витрати, зв'язані з замовленням металічних конструкцій,
прийманням і зберіганням їх, у розмірі 1,8% від вартості мета
лічних конструкцій франко-приоб'єктний склад;
в) планові нагромадження підрядних будівельних організацій
у розмірі 3% від вартості будівельних і монтажних робіт.
4. Розмір витрат на утримання апарату замовника по нагляду
за виконанням будівельних і ремонтних робіт установлюється
за окремим кошторисом, що включається в загальний затвер
дженнй кошторис даного будівництва, з тим, щоб зазначені ви
трати не перевищували по промисловому будівництву та будів
ництву електростанцій 1%, по іншому будівництву 1 капіталь
них ремонтах 0,75% від вартості будівельних і ремонтних робіт.
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5. Заборонити господарським організаціям проведення на
кладних витрат по будівництву, а також по монтажу метало*
конструкцій зверх зазначених цією постановою.
6. Запропонувати народним комісаріатам, центральним орга
нізаціям, обласним виконавчим комітетам, Раді Народних Комі
сарів Молдавської АРСР при перерахунках кошторисів за цінами
й нормами 1936 року, а також при складанні кошторисів на
будівництво, що розпочинається в 1937 році, керуватися затвер
дженими цією постановою нормами накладних витрат.
Запропонувати банкам до перерахунку накладних витрат по
вже затверджених кошторисах продовжити фінансування робіт
до 15 кпітня 1937 року.
м. Київ. 29 березня 1937 року.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР

П. Любченко

Злет, керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Ст. 67
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Перелік витрат по будівництву, що стосуються до групи
накладних витрат
I.
1. Відрахування на сплату внесків по соціальному стра
хуванню.
2. Відпускні, вихідна допомога та компенсація за невико
ристану відпустку.
3. Відрахування на утримання місцевкому.
4. Охорона праці і техніка безпеки.
5. Виплати працівникам за час виконання державних і гро
мадських обов’язків.
6. Витрати по підготовці будівельних кадрів і підвищенню
кваліфікації адмінтехнічного персоналу.
7. Простої з атмосферних умов.
II.
8. Комунальні витрати.
9. Додаткові витрати по медичній допомозі.
III.
10. Зношеність тимчасових дрібних споруд і пристроїв, що
обслуговують будівництво (конторки виконробів, навіси й ін.).
11. Роботи по раціоналізації й нормуванню праці.
12. Іспити матеріалів, конструкцій і частин споруд.
13. Дрібні виробничі витрати, не передбачені кошторисом.
14. Здача робіт.
IV.
15. Пожежна, військовізована й вартова охорона.
16. Упорядкування будівельної площадки, освітлення тери
торії робіт, влаштування тимчасових стежок і ін.
V.
17. Доплата бригадирам за керівництво роботою бригад.
18. Вербування робітної сили.
19. Командировочні (для робітників високих кваліфікацій по
монтажу металічних конструкцій і спеціальних роботах).
20. Витрати на проїзд робітників до місця робіт при відда
леності житла від площадки будівництва.
VI.
21. Адміністративно-господарські витрати будівництва.
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
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Загальний
розмір на
кладних
витрат

Додаю к № 2
о
со С
О—=
у с_
Ож
£
л^
,ь • О
о.
Г 0-5
азчи

А. По житловому, комунальному, меличносаніїарному.
шкільному та соикультурному будівництву:
7.3
17.1
для будівництва нижче 250 тис. крб....................................
66
16.4
. „ оїд 250 до 500 тис. крб. . .
6.2
. 500 „ 750 ..............................................
16.0
6.0
. 750 . 1С00.............................................
15.8
5.8
1000 . 1500 .
15.6
15.4
5.6
„ . . 1500 і вище
На внутрішні сантехнічні роботи встановити розмір накладних оитрат р
16.5% ло їх вартості, у тому числі адмінгоспвиграти-в 6,7°'о0. По будівництву зовнішніх водогонів 1 каналізації:
9.7
19.8
для будівництва нижче '00 тис. крб.....................................
8.7
19.3
„
* від -'00 до 500 тле. крб. . . .
8.2
18.8
.
.
.
50*
1000 .
7.2
17.8
п
•
.
1000 і виде
.
..
В. По шляховому будівництву:
для будівництва нижче 2.50 тис. крб................................
6.0
12.7
5.5
.
. від 250 до 500 тне. крб......................................
12.2
5.1
. 500 ^ 1000 ^
......................
11.8
4.8
.
. 1000 1 вище .
...
11.5
І . По зеленому будівництву:
для будівництва нижче 50 тис. крб.......................................
8.1
15.5
.
„
від 50 до 100 тис. крб............................
7.6
15.0
„
.
100 .
200 . . .
7.1
14.5
2Г0 * 300...............................................................................
6.6
14.0
...
300 І вище
6.3
13.7
'А. ГІо чистому будівництву в промисловості й будів
ництву електростанцій:
для будівництва нижче 250 тис. крб. . .
6.«
16Д
•
.
від 250 до 500 тис. крб..............
6.5
16.5
•
.
.
500 . 750 „ .
•. ..
6.2
16.2
•
•
.
'50 .
Г0О
...............................
16.0
6.0
•
.
і Ю 0 „ іо О , * • ..
5.8
15.8
Н
.
, !5С0 і вищу* •
5.6
15.6

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
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68. Про зміну постанови Ради Народних Комісарів УРСР
від 5 грудня 1930 року „Про диференціацію платежів у ро
бітничих житлобудівельних кооперативах41
На часткову зміну своєї постанови від 5 грудня 1930 року
„Про диференціацію платежів у житлобудівельних кооперати
вах- (3. З УРСР 1930 р. № 26, ст. 249) Рада Народних Коміса
рів УРСР п о с т а н о в л я є :
Статтю 2 згаданої постанови Раднаркому УРСР викласти
в такій редакції:
„Розмір внесків членів робітничих житлобудівельних коопе
ративів на покриття витрат по експлуатації будинків встано
влюється пропорційно до житлоплощі, що її посідають члени
кооперативу-.
Примітку до ст. 2 залишити без змін.
м. Київ. 2-5 березня 1937 року.

Заст. голови Ради Народних Комісарів УРСР
В. Порайко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УРСР

Відлов, редактор В Сосновський

Здано до складання 27/ІУ. 1937 р. Піди, до друку 14/У. 1937 р. Формат пап '/їв
4-поілт. (62/94). Вага м. ст. 38 кг. Палер 0.2> арк. На папер, арк. 101.100 зн.
""/іавництно ЦВК УРСР „Радянське Судіоництво І прало"
Уїкжіі..! оловліту № 1235. Друк, в-ва „Пролет. Правда'. Зам. № 94І.-2ЬЖ0

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

(Ніказ Уоовмариоизв’язчу при РНК
УРСР З в-VIII 1935 р. № 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Ні
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22 нвІтня 1937 року
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ЗМІСТ
Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР
69.

Про надання звання заслуженої артистки республіки гов.
.V ж в І й Н. М.
70. Про державний герб Української Радянської Соціалістичної
Республіки.

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР
71. Про підготовку та проведення міжрядного обробітку цукро
вих буряків і боротьби з шкідниками.
Наказ Народного комісара юстиції УРСР
72. Про зміну інструкції Народного комісара юстиції УРСР від
2 лютого 1937 р. „Про розмір ставок І порядок обчислення
єдиної державної оплати по деяких категоріях цивільних
справ*.
ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
69. Про надання звання заслуженої артистки республіки
тов. Ужвій Н„ М.
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР и о с т а н о н.іяе:
За видатні заслуги в справі розвитку театрального мистецтва
в УРСР надати артистці державного драматичного театру УРСР

Ст. ст. 69-70-71
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їм. Ів. Франка тов. Уж вій Наталії Михайловні звання заслу
женої артистки УРСР.
м. КиТв. 15 квітня 1°37 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко
70. Про державний герб Української Радянської Соціалі
стичної Республіки
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР п о с т а 
новляє:
Відповідно до ст. 143 Конституції Української Радянської Со
ціалістичної Республіки затвердити повністю таке зображення
державного герба Української Радянської Соціалістичної Рес
публіки.
Це зображення герба опублікувати в усіх газетах УРСР.
м. Київ, 21 квітня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Н. Зіненко

ГОпублІков. в газ. .Вісті ЦВК УРСР* від 22 квітня 1937 р. № 93/1943).

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
71. Про підготовку та проведення міжрядного обробітку
цукрових буряків і боротьби з шкідниками
Найважливішою роботою бурякосійних районів і колгоспів
після закінчення сівби цукрових буряків є своєчасне проведення
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на високому рівні міжрядної обробки, підживлення та негайне
розгортання активної боротьби з шкідниками цукрових буряків.
Рада Народних Комісарів УРСР звертає увагу районних ви
конавчих комітетів, земельних органів, машинно-тракторних стан
цій і правлінь колгоспів бурякосійних районів на те, що вирі
шальним засобом швидкого і доброго обробітку цукрових бу
ряків є широке запровадження механізації та повне використання
наявних механізмів на тракторній і кінній тязі.
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити план міжрядної обробки цукрових буряків і
підживлення на тракторній та кінній тязі в таких розмірах по
областях (в тис. гектарів):
Площа

Області

посіву

Шаровка
букетування
На
трак На кін
На трак На кін
торній ній ТЯЗІ торній ній
тязі
ТЯЗІ
тязі

Київська...............................................
Чернігівська......................................
Вінницька...........................................
Харківська..........................................
Дніпропетровська..........................
Одеська ...............................................
Донецька ............................................
Молдавська АРСР...........................

221.1
5.0,0
246.5
197.0
12,0
43.0
2.0
9.0

179,4
30.1
201,8
162.2
8.2
38,8
1,6
7.9

30.4
11.9
34.5
27.6
1.3
3.9
0.2
0.8

145.4
32.8
161.8
129.2
7.9
28.2
1.3
5.9

31.9
2.2
35,3
28.4
3.3
10.4
0.6
2.1

УРСР....

780.6

630.0

110.6

512,5

114.2

Рихлення перед перевіркою, перше мотиження й друге
мотиження затвердити в таких розмірах по областях (в тис
гектарів):

Області

Рихлення перед
моти
Перше мотиження Друге
перевіркою
ження
На трак На кін На трак На кін На трак
торній ній тязі торній На кін
торній
ній
тязі
ній тязі
тязі
ТЯЗІ
тязі

Київська ................................
Чернігівська........................
Вінницька ............................
Харківська............................
Дніпропетровська . . .
Одеська . . . . . .
Донецька ..............................
Молдавська АРСР . . .

199.4
40.1
221.8
177,2
П.2
40.8

УРСР. . . .

700.9

1.9

8.5

21,7
9.9
24.7
19,8
0.8
2.2
0.1

0.5

199.4
40.1
221.8
177,2
11.2
40.8
1.9
8,5

0.5

1.9
8.5

21.7
9.9
24.7
19,8
0.8
2.2
0.1
0.5

79.7

700.9

79.7

700.9

79,7

21,7
9.9
24,7
19.8
0.8
2.2
0.1

199,4
40,1
221.8
177.2
11.2
40.8
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Третє та четверте мотиження затвердити в такому розмірі
по областях (в тис. гектарів):
Третє мотиження

Четверте мотиження

Області

На тракторНІЙ тязі

київська..........................................
Чернігівська . . .
Вінницька .....................................
Харківська ...................................
Дніпропетровська . . . .
Одеська...........................................
Донецька ......................................
Молдавська АРСР . . . .

125 5
25.5
139.4
111.6
7.0
25.6
1.2
5.0

956
24.4
107.1
85.4
50
17.4
0.8
4.0

94.0
19.2
104.8
836
5.3
19.2
0.9
3,9

127,1
30.8
141,7
113.4
0.7
23.8
1.1
3.1

\РСР. . . .

440,9

339,7

330.9

449.7

На кінній
тязі

На трактор- На кінній
НІЙ тязі
тязі

Перше й друге підживлення провести на всій площі посіву
нукрових буряків, в тому числі на тракторній тязі, в такому
розмірі (в тис. гектарів):
О б л а с т і

Перше підживлення • Друге підживлення
1

Київська................................................
Чернігівська.....................................................
Вінницька.....................................................
Харківська.........................................................
Дніпропетровська....................................
Одеська . . ..........................................................
Донецька . . . . . . . . .
Молдавська ЛРСР..........................................

96.8
19.7
84.7
71.0
6.5
17.0
0 . 7
3.6

141,2
28.4
123.3
101.0
9.5
24.0
1 . 2
5.4

УРСР. . . .

300,0

437.0

Перше підживлення на тракторній тязі провести разом з
рихленням перед перевіркою, а друге підживлення — разом з
першим мотиженням.
2.
Зобов’язати обласні виконавчі комітети, начальників об
ласних земельних управлінь, голів районних виконавчих комі
тетів, зав. районних земельних відділів і директорів машиннотракторних станцій:
а) до 15 квітня 1937 року перевірити закріплення за кожним
колгоспом тракторів „Універсал—2й для міжрядної обробки, за
кінчити ремонт причіпних знарядь (мотиги, підживлювачі) і за
безпечити набором лап для шаровки, букетування та ножами
для підживлення;
б) заборонити перекидати закріплені тракторні агрегати з
ділянки на ділянку;
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в)
забезпечити прийомну кожного процесу роботи на буря
ках комісіями в складі бригадирів рільничої й тракторної бри
гад і ланкової, складаючи на кожну роботу відповідний акт.
3.
Зобов’язати районні виконавчі комітети, земельні органи,
машинно-тракторні станції і правління колгоспів відповідно до
агровказівок Народного комісаріату земельних справ УРСР по
цукровому буряку забезпечити:
а) проведення шаровки в 3-5 днів від дня появи сходів з
глибиною обробки лапами 4—5 сантиметрів;
б) букетування, починаючи з стадії добре розвиненої вилоч
ки, протягом 3—4 днів з глибиною ходу робочих органів на 3 —4
сантиметри;
в) розбирання букетів у стадії утворення першої нари ли
сточків і закінчити його протягом 5—6 днів;
г) перевірку почати зразу ж після закінчення розбирання бу
кетів. Після перевірки на одному га повинно бути 110—120 тис.
рослин з тим, щоб перед початком копання було не менш 90 тис.
коренім на га;
д) рихлення перед перевіркою з першим підживленням
після розбирання букетів на глибину в 7 сантиметрів для лап і
в 10 сантиметрів для ножів.
е) розпушування після перевірки до збирання буряків провести
на всій площі посіву буряків не менш 4 разів, з них одне після
розмикання рядків.
Незалежно від кількості проведених глибоких розпушувань
після дощів і ущільнення поверхневого шару грунту провадити
розпушування на глибину в 4—5 сантиметрів.
4. Зобов'язати районні земельні відділи, директорів машиннотракторних станцій і правління колгоспів до 25 квітня 1937 року
закінчити ремонт і виготовлення невистачаючої кількості бочко-тари для забезпечення безперебійної роботи по підживленню
цукрових буряків.
5. Зобов’язати районні виконавчі комітети, земельні відділи,
машинно-тракторні станці і правління колгоспів:
а) негайно закінчити ловчі обсіви країв торішніх бурячищ
та полів спід багаторічних трав у колгоспах, де це визначено за
планом боротьби з шкідниками.
За ловчими обсівами встановити пильний догляд, система
тично обробляти їх отрутами й вибирати довгоносиків вручну;
б ) встановити пильний догляд на бурячищах за появою дов
гоносиків та організувати ручний збір довгоносиків в крайніх
канавках, рівчаках Безверхого та на самій площі.
6. Покласти відповідальність за боротьбу з шкідниками цу
крових буряків на площі рільничої бригади на бригадира і за
площу ланки на ланкову.
Закріпити за кожною ланкою певну площу на торішньому
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бурячищі для постійної і систематичної боротьби з буряковим
довгоносиком на цій площі.
7.
Заборонити земельним органам та машинно-тракторним
станціям і правлінням колгоспів використовувати ентомологів
та організаторів по боротьбі з шкідниками на інших роботах,
що не зв’язані з боротьбою з шкідниками сільськогосподарських
культур.
ч. Київ, 9 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
(Опубліков. в газ. .Вісті ЦВК УРСР" від 11 квітня 1937 р. № 84 4974).

НАКАЗ НАРОДНОГО КОМІСАРА ЮСТИЦІЇ УРСР
72. Про зміну інструкції Народного комісара юстиції УРСР
від 2 лютого 1937 р. „Про розмір ставок і порядок обчи
слення єдиної державної оплати по деяких категоріях ци
вільних справ44.
Постановою Центральною Виконавчого Комітету і Ради На
родних Комісарів Союзу РСР від 7 березня ц. р. №90/381 .Про
зміну розмірів єдиної державної оплати з позовних заяв по
справах, які провадяться в судових установах*4 (3. 3. СРСР
1937 р. № 18, ст. 63) скасовано розподіл індивідуальних плат
ників єдиної державної оплати на дві категорії (другу і третю)
і встановлено однакові для всіх громадян ставки згаданої оплати.
У зв’язку з цим Народний комісаріат юстиції УРСР касує
літ. „б41 п. 1 своєї інструкції від 2 лютого 1937 р. за № 10/37—
13 (3. 3. УРСР 1937 р. № 5, ст. 21) і пр9понує у випадку, за
значеному в згаданому пункті, стягати єдину державну оплату
з усіх індивідуальних платників за ставками, встановленими для
2-ої категорії.
м. Київ. 7 квітня 1937 р. 10/37—13.

Народний комісар юстиції УРСР X. Радченко

Видання офіціальне НКЮ УРСР

Відпов. редактор В. Сосновськнй

Здано до складання 27/1V. 1937 р. Підп. до друку 19/V. 1937 р. Формат пап
4-іюшт. (62X04). Вага м. ст. 38 кг. Папер 0,25 арк. На пепер. арк. 191.100 знВидавництво ЦВК УРСР. „Радянське будівництво і право"
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РРЗПИСЧУ
(Нікіз Уповнркоизв’язху ари РИК
УРСР з 9-УІІІ 1933 р. * 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
М- 19

23 квітня 1937 року

Мі 19

ЗМІСТ
Постанова Ради Народних Комісарів УРСР
і Центрального Комітету КП(б)У
73. Про план контрактації конопель та льону врожаю 1937 року.
Постанови Президії Центрального Виконавчого
Комітету УРСР
74. Про звільнення тов. Кацнельсона 3. Б. від обов’язків заступ
ника народного комісара внутрішніх справ УРСР.
75. Про затвердження тов. Іванова В. Т. заступником народного
комісара внутрішніх справ УРСР.
76. Про затвердження тов. Логіна Г. К. заступником народного
комісара внутрішньої торгівлі УРСР.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
77. Про ліквідацію пришкільних колективних учительських юспод.ірстн.
7е. Про збереження стипендій за студентками, які одержують
рідпу'. гки по вагітності.
7°. Про :\:іну постанови Ради Нірліних Комісарів УРСР від
31 гр\ :ми 1936 р. щодо перед л і підприємств до системи На
родно, о комісаріату харчової промисловості УРСР.

о
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ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У
73. Про план контрактації конопель та льону врожаю
1937 року
1. Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР і Центрального Комітету ВКП(б) від 23 березня 1937 року
.Про контрактацію льону та конопель урожаю 1937 року- (3. 3.
СРСР 1937 р. № 21, ст. 82) установити план контрактації про
дукції конопель і льону врожаю 1937 року в колгоспах (крім
здачі конопель і льону по натуроплаті робіт машинно-трактор.
них станцій) та господарствах одноосібників у таких розмірах;
льону-довгунця в переводі на волокно . 14.000 тонн
насіння льону-довгунця................................................. 8.500 „
прядива конопель у переводі на волокно . 13.000
насіння конопель ............................... .............................. 10.300
з таким розподілом по областях і видах продукції (в тоннах):
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2. Зобов’язати обласні виконавчі комітети й обласні партійні
комітети зазначених областей не пізніш 20 квітня 1937 року
довести плани контрактації конопель і льону до районів, а ра
йонним виконавчим комітетам і районним партійним комітетам
установити для кожного колгоспу, а по сільраді —для колгосп
ників та одноосібних господарств план здачі державі (по кон
трактації) продукції льону й конопель.
3. Зберегти в силі умови контрактації льону й конопель на
1937 рік, установлені постановою Ради Народних Комісарів
Союзу РСР і Центрального Комітету ВКП(б) від 1 квітня 1936
року „Про контрактацію льону й конопель урожаю 1936 року".
(3. 3. СРСР 1936 р. № 17, ст. 148).
Встановити, що премії - надвишки за здане зверх плану на
сіння льону й конопель виплачуються колгоспам, за винятком
насінницьких колгоспів, при умові засипки ними повністю насін
них фондів.
Поширити Існуючий порядок і умови контрактації селекцій
ного льону на селекційне насіння конопель (еліта та перша ре
продукція)^ розріджених засівін селекційних конопель контрак
тувати тільки насіння.
4. Доручити Уповноваженому Комітету заготівель при РНК
Союзу РСР на Україні встановити порядок проведення контрак
тації, конкретні строки здачі продукції льону й конопель по
областях, пообласний асортимент контрактованої продукції льону
й конопель, а також установити райони контрактації для системи
Укрзаготльону та споживчої кооперації.
5. Зобов’язати обласні виконавчі комітети, обласні партійні
комітети, районні виконавчі комітети і районні партійні комітети
забезпечити здійснення постанови Ради Народних Комісарів
Союзу РСР і Центрального Комітету ВКП(б) про зняття з кол
госпів по всіх льонарських районах Київської й Чернігівської
областей недоїмок, які лічаться за ними по контрактації про
дукції льону-довгунця врожаю 1936 року, відстрочивши заборго
ваність цих господарств по виданих їм грошових авансах по
контрактації врожаю 1936 року до 15 листопада 1937 року.
я. Київ, 13 квітня 1937 року

Голова Ради Народних
Секретар Центрального
Комісарів УРСР П. Любченко Комітету КП(б)У С. Косіор

Ст гт. 74—75—7б
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ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
74. Про звільнення тов. Кацнельсона 3. В. від обов'язків
заступника народного комісара внутрішніх справ УРСР
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР п о с т а 
н о в л я є:
Звільнити тов Кацнельсона Зіновія Борисовича від обов'яз
ків заступника народного комісара внутрішніх справ УРСР в
зв’язку з переходом на іншу роботу.
м. Київ. 15 квітня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого Комітету
УРСР Г. Петровський
Секретар Центральною Виконавчого Комітету
УРСР М." Зіненко
75. Про затвердження тов. Іванова В. Т. заступником
народного комісара внутрішніх справ УРСР
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР п о с т а 
новляє:
Затвердити тов. Іванова Василя Тимофійовича заступником
народного комісара внутрішніх справ УРСР.
м. Київ, 15 квітня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого Комітету
УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого Комітету
УРСР М. Зіненко
76. Про затвердження т. Логіна Г. К. першим заступником
народного комісара внутрішньої торгівлі УРСР
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР п о с т а 
новляє:
Затвердити гов. Логіна Георгія Кириловича першим заступ
ником народного комісара внутрішньої торгівлі УРСР.
м Київ, 15 квітня 1937 р.

Голова Центрального Виконавчого Комітету
УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого Комітету
УРСР М. Зіненко
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Ст. ст. 77 —78 -79

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
77.

Про ліквідацію пришкільних колективних учительських
господарств
Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
1. Погодитись з пропозицією Центрального Комітету проф
спілки працівників початкової й середньої школи УРСР про
ліквідацію пришкільних колективних учительських господарств.
2. Доручити обласним виконавчим комітетам утворити комі
сії в складі представників від обласного виконавчого комітету,
обласного відділу народної освіти, обласного земельного управ
ління та профспілки працівників початкової й середньої школи
по ліквідації пришкільних колективних учительських господарств,
іцо втратили зараз своє значення.
м. Київ. 7 квітня 1937 року

Заст. голови Ради Народних Комісарів
УРСР І. Шелехес
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я Кричевцои
78.

Про збереження стипендій за студентками, які одержують
відпустки по вагітності

Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
Доручити Народному комісаріатові освіти і Народному комі
саріатові охорони здоров’я й іншим народним комісаріатам, що
мають у себе вищі учбові заклади, роз’яснити директорам уні
верситетів та інститутів, що за студентками, які одержують
відпустки по вагітності, зберігається стипендія.
м. Київ. 9 квітня 1937 року

Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов
79. Про зміну постанови Ради Народних Комісарів УРСР від
31 грудня 1936 року щодо передачі підприємств до системи
Народного комісаріату харчової промисловості УРСР
На зміну та додаток до постанови Ради Народних Комісарів
УРСР від 31 грудня 1936 року /А 1811 (З, 3. УРСР 1936 р.
№ 57, ст. 315) Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Харківський завод Утильтехжиркорм залишити в складі
місцевої промисловості Харківської області.

№ И>

б

Ст. 7*»

2. Утильзавод у м. Одесі залишити у віданні Одеського міськкомгоспу.
3. Утильзавод у м. Херсоні передати до системи Народного
комісаріату харчової промисловості УРСР.
м. Київ. 9 квітня 1937 року

Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УРСР. Відповідальний редактор В. Сосновськнй
Подано до складання З.У. 37 р. Підп. до д р у к у 25.V. 37 р. Формат паперу 5/і6
4-х поштов. (62X94). Вага м. ст. 38 кгр,; папер. и арк. На пап. арк. 101.100 знак.
В-во ЦВК УРСР „Радянське будівництво і право*.
Уповн. Головліту № 2330.

Зам. 1019—26000

Друкарня видавництва .Пролетарська Правда*, вул. Леніна, 19

І?ЦУ
ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся.'

(Наказ Увовяаркота’язку ори РНК
УРСР з ••VIII 1933 р. )к 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Ні

20

25

1937 рому

Мі 20

ЗМІСТ
Постанова Ради Народних Комісарів УРСР і Центрального
Комітету КП<6)У
80. Про соціалістичне змагання-похід і.\:. XX роковин Жовтня
за високі показники 1937 сільськогосподарського року.
Постанова Ради Народних Комісарів УРСР
81. Про проведення паспортизації плідників бугаїв, кнурів та
баранів у радгоспах і колгоспах УРСР.

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(6)У
80. Про соціалістичне змагання-похід ім. XX роковин Жовтня
за високі показники 1937 сільськогосподарського року
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет КП(б)У
постановляють:
1. Схвалити пропозицію стахановців передових колгоспів
Дніпропетровщини та областей, які змагаються, —Київської, Він
ницької, Харківської і Чернігівської —про організацію всеукраїн
ського соціалістичного змагання колгоспів, радгоспів і машинногракторних станцій -походу ім. XX роковин Великої пролетар-

Ст. 80
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ської революції за високий урожай всіх зернових і технічних
культур, за підвищення продуктивності тваринництва і високу
вартість колгоспного трудодня.
2. Затвердити такі основні показники всеукраїнського соці
алістичного змагання-походу їм. XX роковин Великої проле
тарської революції, за виконання яких повинні боротись кожен
колгосп, машинно-тракторна станція і радгосп, які беруть участь
у змаганні (див. додаток).
3. Райони, машинно-тракторні станції, колгоспи і радгоспи,
які забезпечують виконання всіх цих показників, дістають право
послати делегатів з кращих людей—стахановців, бригадирів,
ланкових, трактористів, комбайнерів, доярок, свинарів, чабанів,
агрономів, зоотехніків і керівників колгоспів, радгоспі», МТС,
сільських рад і районів на всеукраїнський зліт переможців со
ціалістичного змагання-походу ім. XX роковин Великої проле
тарської революції і для участі в святкуванні XX роковин Жовтня
в столиці України —Києві.
Скликання цього зльоту кращих стахановців сільського гос
подарства України пристосувати до днів святкування XX роковин
Жовтневої революції.
4. Встановити всеукраїнську дошку пошани в Києві, на яку
занести найкращі колгоспи, що зайняли перші місця в змаганні.
Занесення на всеукраїнську дошку пошани провадити за по
данням Народного комісаріату земельних справ України з за
твердженням Центрального Виконавчого Комітету УРСР.
5. Встановити спеціальну грамоту Народного комісаріату
земельних справ України для нагородження нею кращих кол
госпів і стахановців-колгоспників і колгоспниць, які добилися
найкращих успіхів у змаганні.
6. Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет
КП(б)У вважають необхідним найтісніше пов’язати масове зма
гання з підготовкою до всесоюзної сільськогосподарської ви
ставки 1938 року.
Колгоспи і радгоспи, які добились кращих наслідків у зма
ганні, будуть першими кандидатами на участь у всесоюзній сіль
ськогосподарській виставці.
7. Виділити для преміювання кращих районів, колгоспів, МТС
і радгоспів 1.500.000 карбованців.
Установити, що право на премію одержує той район, колгосп,
МТС і радгосп, які дадуть найвищі показники по всьому ком
плексу господарства—зерну, буряках, бавовнику, льону, коноп
лях, соняшнику, тваринництву, прибутковості і високій продук
тивності машин.
8. Встановити для переможців у змаганні такі премії:
а)
Для р а й о н і в — д в і п е р ш и х п р е м і ї п о 75.000 крб.,
в тому числі по 40 тис. крб. для впорядкування районного
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центру і по 35.000 крб. для преміювання кращих колгоспів, стахановців і працівників районного і сільського активу.
Дві д р у г и х п р е м і ї п о 50.000 крб., в тому числі по 25.000
крб.—для впорядкування районного центру і по 25.000 крб. для
преміювання кращих колгоспів, стахановців і працівників район
ного і сільського активу.
П ’ я т ь т р е т і х п р е м і й по 25.000 крб. для преміювання
кращих колгоспів, стахановців і працівників районного і сіль
ського активу.
б) Д л я ко л г ос п і в—на заходи по культурно-побутовому
будівництву і преміювання кращих стахановців—голів колгоспів,
бригадирів, ланкових, працівників тваринництва:
П’ять перших премій по. . .
25.000 крб.
П ’ я т н а д ц я т ь д р у г и х п р е м і й гіо . . 15.000 крб.
Тридцять третіх премій по
. 10.000 крб.
в) Для м а ш и н н о - т р а к т о р н и х с т а н ц і й і радгоспів—
на культурно-побутові заходи і преміювання кращих стахановців бригадирів, трактористів, комбайнерів, робітників і робітниць,
агрономів, Інженерів:
Дві п е р ш и х п р е м і ї п о ...................................... 25.000 крб.
Три д р у г и х п р е м і ї п о ....................................... 15.000 крб.
Десять третіх премій по. .
. . 10.000 крб.
г) Д л я п р е м і ю в а н н я 5 0 0 н а й к р а щ и х з к р а щ и х с т а 
х а н о в ц і в соціалістичного сільського господарства —колгосп
ників, колгоспниць, робітників радгоспів, комбайнерів і тракто
ристів, агрономів, зоотехніків, які добилися найвищих рекордних
показників, виділити 250 тис. карбованців.
Для підбиття підсумків соціалістичного змагання ім. XX ро
ковин Жовтневої революції створити комісію в такому складі:
т.т. Шелехес (голова), Мойсеєнко, Крих, Сердюк, Шевченко,
Векслер, Філіпов, Андреєв (ЦК ЛКСМУ), Лисенко, Рожествеиський, Нурінов.
9.
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет
КП(б)У закликають обласні, районні і сільські партійні, комсо
мольські і радянські організації, земельні органи, директорів
МТС і заступників директорів по політчастині, директорів і на
чальників політвідділів радгоспів і голів правлінь колгоспів зро
бити це змагання масовим, щоб у ньому брали активну участь
мільйони колгоспниць і колгоспників, робітників радгоспів і ма
шинно-тракторних станцій,
м. Київ. 16 квітня 1У37 року.

Голова Ради Народних
Секретар Центрального
Комісарів УРСР П. Любченко Комітету КП(б)У С. Косіор
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ПОКАЗНИКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯПОХОДУ Ім. XX РОКОВИН ВЕЛИКОЇ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

І.
А. ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ З ГЕКТАРА:
Д.ія району........................................................................................... 16іінт.
„
радгоспу ...
20 .
„
колгоспу......................................................................................... 20 .
Б. ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ПО КУКУРУДЗІ. ПРОСУ Й ГРЕЧЦІ
З ГЕКТАРА:
Кукурудза Просо Гречка
Для
.
.

району............................................ ЗО цнт.
радгоспу......................................... 40 .
колгоспу........................................ 40

15 цнт
18 .
18 .

12цнт
14 .
14 .

В. ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ СОНЯШНИКА:
Для району........................... .........................................•
12 цнт.
. радгоспу . . . .
. . . .
15 .
. колгоспу
.................... 15 .
Г. ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ПО БАВОВНИКУ З ГЕКТАРА:
Для району..................................................................... 6 цнт.
„ колгоспу .
..
.................... 8 .
Д. ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ПО БУРЯКАХ:
Для району середній урожай . .
.............................300 цнт.
„ колгоспу .
.
........................................... 400 ..
Вивезення буряків закінчити не пізніше 5листопада.
Е. ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ПО ЛЬОНУ І КОНОПЛЯХ:
Льон (волокно)
Для району............................................................................................ 5.0 цнт.
. колгоспу........................................................................................ 6.0 .
Для району .
. колгоспу

Коноплі (середньоросійські)
... 6.0 цнт. волокна
. . . . 7,5 .

По південних коноплях (волокно)
Для Лісостепу й Полісся
Для району............................................................ . 9 . 0 цнт.
■ колгоспу............................................................... . . 12.0 „
Є. ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ПО КОНЮШИНІ:
Сіно Насіння
Для району . ..................................................... 25.0 цнт.
. колгоспу . . •................................................ 30,0 .

2,0 цнт.
2,5 .

•в*
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Ж. ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ПО КАРТОПЛІ (в центнерах):
О б л а с т ь
Київська.............................................
Чернігівська....................................
Вінницька ........................................
Харківська........................................
Дніпропетровська........................
Одеська...............................................
Донецька............................................
Молдавська АРСР

Район

Колгосп

Радгосп

170

220
250
210
220
150
150
150
200

220
2.50
210
220
150
150
150
200

160
100
100
1С0
150

3. ВРОЖАЙНІСТЬ ПО МАХОРЦІ І ТЮТЮНУ:
Махорка Тютюн
Для району.............................................................. 38 инт.
„ колгоспу.............................................................. 40 ,

15 цнт.
20 .

II.
ПОКАЗНИКИ ВИРОБІТКУ НА ТРАКТОР І КОМБАЙН
А. На трактор
чтз хтз

Для мтс...........................
. . . 3600 1000
• радгоспів . .
бригади . . .
........................ 3500 1200
•
п трактористів , ........................ 4000 1-500

У-1

У-2

550
550
650
700

550
.550
650
700

Б. На комбайн
.Комунар*
Для МТС . . . .
......................... 500
• радгоспу . .
N комбайнера .

.Сталінедь*
7 0 0
700
850

III.
ПОКАЗНИКИ ПО ТВАРИННИЦТВУ.
Показники по конярству
I. Парування в конезаводах і конетоварних фермах . 100% до наявної кількості маток.
„
у колгоспах . . . .
95%
»
.
•
„
по району..........................90%
.
.
•
II. Від 1О0 спарованих маток у
конезаводах........................................ 95% ділових лошат.
Від 100 спарованих маток у
конефермах.............................................. 90%
»
Від 100 спарованих маток у
колгоспах................................................. 80%
Від 100 спарованих маток по
району . .
75/»
„
,
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6
Удій на фуражну коросу для району.............................. 3000 літрів
„
.
.
колгоспу . . . . 3500
.
ПОКАЗНИКИ ПРИПЛОДУ СВИНЕЙ:
Діловий вихід поросят
Для району 15 ділових поросят на свином..'
. колгоспу 22 поросят
ПОКАЗНИКИ ПО В1В11ЯХ:
Приплід на 100 маток по району.................................. 160 и:тук
по вівцефермах (для окре
мих ферм) .
..
190
ПОКАЗНИКИ НАСТРИГУ ВОВНИ В КІЛОГРАМАХ:
Тонкорунні
Для району ...
. вівцеферми .

6.0
6.5

Метиси

Цигейки

-1.5
5.0

4.0
4.5

Г рубошерсні
3.0
3.5

IV.
ВАРТІСТЬ ТРУДОДНЯ
Натуральна
видача
Для району:
„ Степу................................................. 7.0 кг.
• Лісостепу........................................ 5.0 п

Грошова
видача
2крб.
. .

Для колгоспу:
.
Степу................................................. 9.0 .
. Лісостепу
...
7.0 .

Зкрб.
..

V.
ОСНОВНІ АІ'РОТЕХВИМОГИ НА ПРАВО УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ
ЗМАГАННІ ІМ. XX РОКОВИН ЖОВТНЯ
Обов'язкова прополка всіх забур’янених засівів.
Обов'язкове виконання встановленого урядом плану механізованої міжрядної
обробки просапних культур (бавовник, буряки, кукурудза, соняшник, рицина,
просо).
Тримання в повній чистоті засівів люцерни.
Культурне тримання в чистому вигляді парів.
100% боронування озимих.
Весняне підживлення не менше 25% озимих.
Зразкова організація та проведення збирання всіх культур.
Псенє збирання І збереження соломи і полови після збирання комбай
нами.
Обов'язкове виконання плану лущіння стерні на строк 10 — 15 днів з по
чатку збирання колоскових.
Закінчення підготовки грунту під засів озимих не пізніше, ніж за 25 днів
до початку сівби.
100% засів озимих сортовим насінням.
100* забезпечення з осені сортовим насінням ярих культур усіх колгоспів
на весняну сівбу 1938 року.
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Дострокове виконання хлібоздачі при безумовному вчасному виконанні
комплексу літньо-осінніх робіт по підготовці грунту до осінньої сівби, глибокої
оранки під цукрові буряки, бавовник, соняшник та Інші технічні культури.
На 100°А засипання насінних, фуражних й страхових фондів по колоскових
у Степу до 15 жовтня 1 в Лісостепу—до 1 листопада.
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричсацов
(Оиублік. в газ. „Вісті ЦВК УРСР* від 18 квітня 1937 р., № 90/4980)

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
81. Про проведення паспортизації плідників бугаїв, кнурів та
баранів у радгоспах і колгоспах УРСР
Надаючи виключного значення добору високоякісних плідників
та правильному їх використанню в поліпшенні тваринництва,
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Зобов’язати Народний комісаріат земельних справ УРСР,
обласні земельні управління, районні земельні відділи провести
у жовтні-листопаді 1937 року паспортизацію наявного складу
плідників у колгоспах і радгоспах' всіх систем.
2. Доручити НКЗемсправ УРСР розробити й затвердити ін
струкцію про паспортизацію та форми паспортів.
3. Зобов’язати Союзоргоблік виготовити необхідну кількість
бланків і паспортів для проведення паспортизації .
м. Київ. 7 квітня 1937 року.
Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко
Заст. Керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УРСР Відповідальний редактор В. Сосновськнй
Здано до складання З/У—37 р. Підписано до друку 25/V—37 р. Форм. пап. 1 ю
4-поштов. (62>94). Вага м. ст. 34 кг. Папср 0,25 арк. На пап. аркуші 101.100 зн.
Видавництво ЦВК УРСР „Радянське будівництво і правоУповноважений Головліту № 2332

Замовлення .V? 1021—26.000

Друкарня в-ва ,Прол. Правда", вул. Леніна, 19.
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ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

(Наказ Уоовиеркошв’азку яри РНИ
УРСР з в-УІІІ ІвЗЗ р. /і» 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№ 21
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ЗМІСТ
Постам .ва Ради Народних Комісарів УРСР і Центрального
Комітету КП(б)У
82.

Про роботу цегельних заводів місцевої промисловості, ко
мунального господарства і промислової кооперації в 1937
році.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР

83.

Про план державної допомоги безкорівним колгоспникам
у придбанні телиць і про продаж колгоспникам поросят та
овець з радгоспів і колгоспних ферм.
84. Про план силосування у колгоспах УРСР на 1937 рік.

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У
82.

Про роботу цегельних заводів місцевої промисловості,
комунального господарства і промислової кооперації
в 1937 році
Проведена перевірка підготовки цегельних заводів до ви
робничо то сезону встановила незадовільну й несвоєчасну пілютовку цегельних заводів усіх систем до виробництва в 1937
році.
Більшість цегельних заводів приступила до ремоцтів з знач
ним запізненням, ряд заводів на 10 квітня 1937 року не був
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готовий до виробництва (Олешнянський Чернігівської області,
Шегіетівський та Волочиський Вінницької області, № 8—9 та
Куп’янський Харківської області —по місцевій промисловості;
завод N9 1—4 в Запоріжжі та Слов’янський—комунального гос
подарства і т. ін.).
Цегельні заводи не підготовили кар’єрне господарство, середзаводський транспорт, не очистили території робочик місць,
не очистили водовідвідні канави тощо.
Значна частина цегельних заводів у 1937 році не укомплек
тована потрібною кількістю робітників.
Підприємства не виконали вказівок Ради Народних Комісарів
УРСР і Цеі.трального Комітету КП(б)У про закріплення основ
них кадрів робітників, а заводи—ОчеретинськиЙ Донецької об
ласті, завод № 14 в Харкові, Вінницький завод №2—не зберегли
навіть кращих стахановців.
Побутові умови на багатьох заводах знаходяться в незадо
вільному стані: не вистачає ліжкових приладь, умивальників,
баків для води, стільців тощо.
Жоден з цегельних заводів не розробив графіків плановозапобіжних ремонтів, не завів журналів перестоїв агрегатів,
трафіків роботи сушарних сараїв та печей, не здійснив навіть
ряду елементарних заходів по механізації.
Строк пуску реконструйованих та нових цегельних заводів
з круглорічним виробництвом майже по всіх областях зірвано.
Поруч з незадовільною підготовкою цегельних заводів до
виробництва в 1937 ропі Рада Народних Комісарів УРСР і Цен
тральний Комітет КЛ(б)У відмічають вкрай незадовільну роботу
цегельних заводів у 1-му кварталі 1937 року.
Так, по Наркоммісцевпрому УРСР план 1-го кварталу вико
нано по сирцю на 41%, по обпалу—на 68,7%; по Наркомкомгоспу УРСР пс) силікатній цеглі —на 54,4%, по сирцю—на 77%,
по випалу червоної цегли—на 89,5%.
Рада Народних Комісарів УРСР І Центральний Комітет КП(б)У
вважають, що незадовільна підготовка цегельних заводів до ви
робництва і зрив випуску цегли в першому кварталі 1937 року
є прямим результатом послаблення уваги до цієї галузі проми
словості й особливо до розвитку стахановського руху з боку
радянських, господарських і партійних організацій.
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітсі КП(б)У
особливо звертають увагу керівників цегельних заводів на те,
що більшість цегельних заводів у 1936 році не виконала зав
дань з виходів цегли по сортності, що керівники заводів не
ведуть боротьби за поліпшення якості, не поліпшують методів
підготовки сировини, шнхтовки.
Рада Народних Комісарів УРСР 1 Центральний Комітет
КП(б)У п о с т а н о в л я ю т ь :
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Ст. 82

1. Зобов’язати керівників трестів та підприємств:
а) протягом п’яти днів довести виробничі завдання з кален
дарним розподілом до цехів та агрегатів;
б) в декадний строк розробити детальні графіки планово-запо
біжного ремонту устаткований і встановити відповідальність
начальників цехів, механіків та техкерів за додержання графі
ків запобіжних ремонтів і повсякденний догляд за станом устат
кований;
в) широко розгорнути практику досушування сирцю на від
критих майданчиках, а також пристосувати для досушування
сирцю збійні сараї та інші приміщення.
2. Відзначаючи, що більшість заводів не досягла встанов
леної Радою Народних Комісарів Союзу РСР місячної норми
знімання в 1150 штук цегли з одного кубічного метра печі, зобов’я
зати керівників трестів та підприємств використати досвід кра
щих заводів, посилити вживання вимірних приладів, штучне
дуття тощо.
3. Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет
КП(б)У особливо звертають увагу керівників трестів і цегель
них заводів на необхідність рішучого поліпшення якості цегли,
збільшення виходу цегли першого сорту, максимального зменшення
виходу браку, для чого керівникам цегельних заводів розробити
правильну шихтовку сировини, встановити суворий контроль за
проведенням формовки і режиму сушки та обпаду цегли, обов’яз
ково провадити маркірування продукції, лабораторне випробуван
ня цегли, зміцнивши відділи техконтролю на підприємствах.
4. Зобов’язати обласні виконавчі комітети та Укоопромраду
протягом декади остаточно розв’язати питання щодо забезпе
чення цегельних заводів обіговими коштами та ліквідувати
заборгованість по зарплаті.
5. Зобов’язати:
а) керівника „Углесбьіта* (тов. Кремера) та Укоопромраду
(тов. Флегонтова) забезпечити безперебійне відвантаження па
лива для потреб цегельних заводів усіх систем;
б) Держплан УРСР, народні комісаріати та Укоопромраду
забезпечити прогумованими пасами цегельні заводи в потрібній
кількості;
в) Укрпостач (тов. Всеволожський) забезпечити цегельні
заводи Наркоммісцевпрому та Укоопромради верблюжими па
сами.
6. Доручити Наркоммісцевпрому, Наркомкомгоспу та Укоопромраді і партійним організаціям областей організувати змагання
цегельних заводів на краще виконання і перевищення річного
плану по всіх показниках.
Для преміювання заводів, стахановців та інженерно-техніч
ного персоналу, що забезпечать кращі результати, виділити по

Ст. ст. 82-83
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Наркоммісцевпрому 200 тис. крб., по Наркомкомгоспу—50 тис.
карбованців, по Укоопромраді —100 тис. крб.
м. Київ, 17 квітня 103/ року.

Голова Ради Народних Секретар Центрального
Комісарів УРСР
Комітету КП(б)У
П. Любченко.
С. Косіор.
(Опубліков. в газеті „Вісті ЦВК УРСР* від 20 квітня 1937 р. № 92/4982)

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
83. Про план державної допомоги безкорівним колгоспникам
у придбанні телиць і про продаж колгоспникам поросят
та овець з радгоспів і колгоспних ферм
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. На виконання постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 5 січня 1937 року про народногосподарський план на
1937 рік і з метою закінчення ліквідації безкорівності в 1937
році затвердити пообласннй план державної допомоги безко
рівним колгоспникам у придбанні телиць і продажу поросят та
овець з радгоспів і колгоспних ферм у таких розмірах: (див.
табл. на стор. 5).
2. Зобов'язати обласні і районні виконавчі комітети довести
плани допомоги безкорівним колгоспникам та плани продажу
овець і поросят до сільських рад, колгоспів і радгоспів до 25
квітня 1937 року.
3. Встановити план завозу для Молдавської АРСР з Одесь
кої області:
а) телиць з радгоспів 2 тисячі голів
і з колгоспних товарних ферм 6
тис., разом......................................................... 8,0 тис. гол,
б) овець з радгоспів НКРадгоспів
УРСР Одеської області............................... 2,0 тис. гол.
4. Одеському обласному виконавчому комітетові одночасно
з доведенням плану допомоги колгоспникам довести колгоспам
і радгоспам план вивозу телиць і овець для колгоспників Мол
давської АРСР, а Раді Народних Комісарів Молдавської АРСР
довести до колгоспників план завозу телиць і овець з Одеської
області.
5. Зобов'язати Раду Народних Комісарів Молдавської АРСР
розгорнути роботу щодо збору понад відпущений кредит кош
тів колгоспників для розрахунку за телиць і овець, що заво
зяться з Одеської області.
6. Завіз телиць і овець покласти на Наркомземсправ Мол
давської АРСР.

(Тне. голів)
План допомоги безкорівним колгоспникам
телицями

О б л а с т і

і

Продаж з рад
госпів
НКРадгослів

НК
Харчпрому

Купівля
й кон
Продаж
трактація
телиць
у кол
3 кол
госпни
госпних
ків та
ферм
одно
осібників

План продажу колгоспникам
Поросят

Всього

Ягнят

3 радгоспів
3 кол
3 рад3 кол
госпних
ГОСПІВ госпних
ферм
Н «Рад 1 НКХарч- НКРГ
ферм
госп. І прому
1

І
Київська..................................

0.7

2.2

22.5

109.6

135.0

190.0

6.6

21,0

Чернігівська..........................

0.2

1.8

4.0

49.0

55.0

95.0

4.0

5.0

_

20.0

15.0

128,0

145.1

210.0

0.8

7.0

—-

18.0

16.0

2.5

36,0

2.3

18,7

80.0

4.0

15.3

55.0

15,5

47,0

Вінницька . . . .

0 . 1

2 . 0

Харківська •..........................

2.2

4.4

4.0

55.9

66.5

240,0

32.5

Дніпропетровська . . .

3.2

0.3

2.0

18,5

24.0

180,0

20,0

Одеська . ................................

3.0

Донецька ................................

5.4

Молдавська АРСР . . .
Всього . . . .

—
14.8

26.0

•

0.6

8.5

35.9 і

48.0

140,0

16.2

—

2.0

2.6

10,0

90.0

14.9

—

2.0

15.5

17,5

30,0

11.3

60,0

415.0

501,1

1175.0

—

0.7
95.0

56,0

*
52.0

і

18 0
ЗС0.0
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7. Иаркомземслрав, Наркомрадгоспів 1 Наркомхарчопрому
УРСР забезпечити своєчасну ветеринарну обробку поголів’я
худоби, що передається колгоспникам з радгоспів і колгоспних
товарних ферм.
8. Щоб забезпечити виконання встановленого плану держав
ної допомоги безкорівним колгоспникам у придбанні телиць і про
дажу колгоспникам свиней та овець з радгоспів, зобов’язати
обласні й районні виконавчі комітети та земельні органи про
вести такі заходи:
а) до 1 травня 1937 року зняти з контрактації й передати
колгоспникам усіх телиць, що були законтрактовані в минулому
році і залишились непереданими;
б) закінчити контрактацію телиць у колгоспників 1 одноосіб
ників до 1 липня 1937 року, а зняття й передачу їх безкорівним
колгоспникам провадити не більш, як у 4-місячному віці, й за
кінчити до 1 грудня 1937 року.
Контрактацію телиць провадити за договорами з реєстрацією
в сільських радах, не допускаючи будьякого іншого оформлення
контрактації;
в) продаж поросят і овець з колгоспних ферм та радгоспів
закінчити до 1 листопада 1937 року.
9. Зобов’язати обласні і районні виконавчі комітети та прав
ління колгоспів забезпечити своєчасне й правильне за при
значенням використання відпущених на придбання телиць і овець
кредитів з обов’язковим переоформленням їх під час передачі
худоби колгоспникам.
10. Зобов’язати районні виконавчі комітети й районні зе
мельні відділи, сільські ради й правління колгоспів допомагати
колгоспникам у пристосуванні приміщень і забезпеченні протягом
літа кормами на зиму для худоби, що є в їх особистому кори
стуванні.
м. Київ, 14 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов.

84. Про план силосування у колгоспах УРСР на 1937 рік
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 5 січня 1937 р. Рада Народних Комісарів УРСР по
становляє:
1.
Затвердити на 1937 рік план силосування 4.000 тис. тонн,
в тому числі раннього 1.300 тис. тонн, з таким розподілом по
областях:
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Ст. 84
Силосування в тис. тонн

О б л а с т і

Київська............................................
Чернігівська..................... • . .
Вінницька........................................
Харківська .......................................
Дніпропетровська.......................
Одеська..............................................
Донецька ..........................................
Молдавська АРСР . .
УРСР: . . . .

Всього

В т. ч. ран
нього

650.0
380.0
520.0
600.0
650.0
600.0
500,0
100.0

200.0
160.0
140.0
200.0
200.0
200.0
150.0
50.0

4000.0

1300.0

2. Зобов'язати обласні виконавчі комітети довести план си
лосування до районів не пізніш 1 травня 1937 року, а районні
виконавчі комітети—до колгоспів не пізніш 15 травня 1937 року.
3.
Районним виконавчим комітетам, машинно-тракторним
станціям і колгоспам до 15 травня 1937 року закінчити ремонт
і перевірку готовості всіх силосорізок та січкарень, що є в МТС
та колгоспах, закінчити ремонт старих башт, траншей та ям,
потрібних для раннього силосування, і до 15 липня 1937 року
закінчити будівництво нових силосних споруд.
Заборонити силосування у необличкованнх ямах і траншеях.
4. Правлінням колгоспів допомогти колгоспникам у забез
печенні їх худоби силосом, організувавши групове силосування
окремими ямами на 5-10 сусідніх колгоспних дворів.
м. Київ, 16 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов.

Видання офіціальне НКЮ УРСР

Відлов, редактор В. СосновськнА

Здано до складання 3/\Л 1937 р. Підп. до друку 26'У.1937 р. Формат пап. »/«•
4-пошт. (62x94). Вага м. ст. 38 кг. Папер. 0.25 арк. На паиер. арк. 101.100 зн.
Видавництво ЦВК УРСР „Радянське будівництво і право**
Умови. Головліту № 2332. Друк, в-ва .Продет. Правда*. Заи. № 1023 - 26.000
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ПРИСТАВЛЯГТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

(Віки Твотркоаів'ик/ ярі РНК

УРСР з 9-Ш 1933 р. *; 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
N2 22

З травня 1937 рому
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ЗМІСТ
Постанова Ради Народних Комісарів УРСР і Центрального
Комітету КП(6)У
У.'}. Про видання підручників початкової і середньої школи на
Н*37—38 навчальний рік.
Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету
УРСР
Ґі. Про надання тов. Столерману С. О. звання народного ар
тиста республіки.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
87. Про склад виставочного комітету по підготовці до Всесо
юзної сільськогосподарської виставки.
88. Про відкриття нових філій Державного банку.
89. Про торгівлю книгою на селі.
90. Про парувальну кампанію сільськогосподарських тварин
у колгоспах, у колгоспників та одноосібників на 1937 рік.
ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
і ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У
85. Про видання підручників початкової і середньої школи
на 1937—38 навчальний рік
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет КП(б)У
і: о г гіі і ю в л я ю т ь .
1.
Затвердити поданий Народним комісаріатом освіти УРСР
план видання підручників для початкової І середньої школи на
1937—38 навчальний рік у такій кількості за мовами навчання:

От. 85
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Х*її

а) 111 назв підручників українською мовою загальним тира
жем 26.260 тис. примірників;
б) 99 назв підручників російською мовою загальним тиражем
5.960 тис. примірників;
в) 43 назви підручників єврейською мовою, 37 назв польською
мовою, 31 назву німецькою мовою, 43 назви болгарською мо
вою, 7 назв чеською, всього цими мовами 161 назву підручників
загальним тиражем 710 тис. примірників.
2. Для забезпечення наведеного вище плану видання підруч
ників виділити видавництву „Радянська школа- 6.170 тонн дру
карського паперу, видавництву „Держнацменвидав" 130 тонн
паперу.
3. Щоб забезпечити видання всіх підручників початкової
і середньої школи в твердих оправах, зобов’язати Державну
планову комісію УРСР за рахунок перерозподілу республікан
ського фонду картону виділити додатково видавництвам „Ра
дянська школа" і „Держнацменвидав" 300 тонн солом’яного
картону.
4. Зобов’язати видавництва „Радянська школа" і „Держнац
менвидав" закінчити видання й здачу книготорговельним ор
ганізаціям усіх підручників за затвердженим цією постановою
планом по видавництву „Радянська школа" до 15 серпня 1937
року і по видавництву „Держнацменвидав-—до 25 серпня 1937
року.
Зобов’язати Народний комісаріат освіти УРСР протягом
З днів затвердити графіки проходження підручників по всіх
стадіях виробництва відповідно до остаточних строків видання
підручників, установлених цією постановою.
Зобов'язати директорів усіх поліграфічних підприємств (дру
карень, палітурень), шо за договорами з видавництвами „Ра
дянська школа" і „Держнацменвидав" виготовляють підручники
початкової й середньої школи, забезпечити здавання їх у строки,
встановлені графіком Народного комісаріату освіти УРСР.
5. Для забезпечення видання підручників початкової і се
редньої школи у встановлені строки (п. 4 цієї постанови) про
сити Раду Народних Комісарів Союзу РСР зобов’язати Народ
ний комісаріат лісової промисловості Союзу РСР забезпечити
відвантаження для УРСР у Іі кварталі 1937 року понад виді
лені фонди (у межах річного ліміту) 1500 тонн друкарського
паперу, а також забезпечити відвантаження в першій-половині
1937 року не менш 500 тонн друкарського паперу.
6. Зобов’язати Книгокультторг та Укоопспілку забезпечити
забір підручників з поліграфічних підприємств протягом 3—5
днів після виходу їх з друку, провадячи негайно з видавни
цтвами належні грошові розрахунки.
Поставити питання перед правлінням Державного банку про
надання Книгокультторгу й Укоопспілці кредиту на придбання
підручників.
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7.
Для повнішого забезпечення учнів початкових і середніх
шкіл підручниками зобов’язати Книгокулбтторг і Укоопспілку
провести закупівлю підручників видання минулих років,
м. Київ. 17 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних Секретар Центрального
Комісарів УРСР
Комітету КП(б)У
П. Любченко
С. Косіор.
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
86. Про надання тов. Столерману С. О. звання народного
артиста республіки
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР н ос га
но в л я є:
За видатні заслуги в справі розвитку оперного мистецтва
в УРСР надати заслуженому артистові республіки, головному
диригентові одеського державного театру опери та балету то
варишу Столерману Самуїлові Олександровичу звання народного
артиста УРСР.
Дозволити Українському управлінню в справах мистецтв
організувати в 1937 році святкування 40-річного ювілею музич
но-громадської діяльності Самуїла Олександровича Столермана.
м. Київ, 20 квітня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський.
Секретар Центрального
Виконавчого Комітету УРСР М. Зіненко.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
87. Про склад виставочного комітету по підготовці до
Всесоюзної сільськогосподарської виставки
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
В зв’язку зі змінами, іцо сталися в складі Українського ко
мітету по підготовці до Всесоюзної сільськогосподарської ви
ставки, затвердити такий склад комітету:
тов. Шелехес І. С.—голова виставочного комітету
тов. Мойсеєнко К. В.—заст. голови виставочного комітету,
тов. Сердюк Я. В. —заст. голови виставочного комітету.

Ст. ст. 87—88
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Ч л е н и в и с т а в о ч н о г о к о м і т е т у тт.:
Шевченко В. Л.
Таран Ф. П.
Ніколаєвський Л. С.
академік Лисенко Т. Д.
Асаткін О. М.
Василенко М. С.
Сванідзе М. С.
Прядченко Г. К.
Зіненко М. Г.
Качинський В. М.
Бойко ГІ. Д.
Зінченко П. К.
Богатирьов Г. О.
академік Рождественський Б. М.
Рудяков П. М.
Іванов М. Г.
Крих В. М.
Федяєв І. Ф.
Рощенюк М. Н.
Триліський О. Л.
академік Шліхтер О. Г.
Хвиля А. А.
Старий Г. І.
м. Київ II квітня 1У37 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов.
88. Про відкриття нових філій Державного банку
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1 . Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 21 грудня 1936 року № 2145 „Про відкриття нових
філій Державного банку в 1937 році- відкрити нові філії Дер
жавного банку в 1937 році в таких районах УРСР:
Київської області
Володарському
Ружинському
Оратівському
Олександрі вському
Чернігівської області
Понорницькому
Талалаївсько.му
Сосницькому
Вінницької області
Калинівському
Чечельницькому
Теплицькому
Староушицькому
Тростянецькому
Тиврівському
Харківської області
Дворічанському
Кишенькі вському
Шншацькому
Дніпропетровської області
Широківському
Калінінському
Михайлівському
Магдалинівському
Одес ької області
Жовтневому
Братському
Нововоронцівському

Ф*
•)-----
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Донецької області
Хярцизькому
Дзержииському
Ольгинському
Кагановичському
І Іово-Астраханському
Спіжнянському
2. Зобов'язати обласні й районні виконавчі комітети забе ;•
іісіити нові філії Державного банку належними приміщеннями
й квартирами для відряджуваних з центру співробітників філій,
м. Київ, 17 кмітим 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любчс мс>.
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричснцші.
89. Про торгівлю книгою на селі
З метою дальшого поширення торгівлі книгою на селі Рада
Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Погодитись з пропозицією Спілки споживчої кооперації Ук
раїни щодо розгортання торгівлі книгою на селі в районних,
сільських і культурних магазинах споживчої кооперації,
ч. Київ, 17 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів Я. Кричевцов.
90. Про парувальну кампанію сільськогосподарських тварин
у колгоспах, у колгоспників та одноосібників на 1937 рік
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити на 1937 рік план парування великої рогатої
худоби по колгоспно-селянському сектору - 3237,0 тис. голів,
в тому числі план штучного запліднення—80,0 тис. голів, з та
ким розподілом по областях:
Області

Київська..........................
Чернігівська . . . .
Вінницька ...................................
Харківська ..................................
Дніпропетровська . . . .
Одеська..........................................
Доненька .....................................
Молдавська АРСР . . .

Всього

090.0
300.0
.552.0
530.0
433 0
338.0
248.0
60.0

Разом:......................... 1 3237.0
1

В тому числі:
У колгосп
У колгос ників
та од
пах
ноосібників

План штуч
ного заплід
нення

110,0
50.0
02.0
70.0
92.0
67.0
68.0
6.0

580.0
330.0
490.0
460.0
341.0
271.0
180.0
60.0

8.0
6.0
7.0
15.0
12.0
15.0
15.0
2.0

525,0

2712.0

80.0
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Довести з 1937 році кількість пунктів штучного запліднення
великої рогатої худоби до 355 одиниць, в т. ч. по областях:
Київська................................ 36 Дніпропетровська . . 62
Чернігівська . . . • . ЗО
Одеська.................................. 55
Вінницька............................. 24
Донецька . . . . . . 6 8
Харківська .
... 69 Молдавська АРСР . .11
2. Затвердити на 1937 рік план парування свиней по колгосп
но-селянському сектору— 1363,5 тис. голів, в тому числі по
областях:
Всього

О б л а с т і

302,0
Чернігівська.............................................................
Харківська..................................................................
Дніпропетровська.................................................
Одеська........................................................................
Молдавська АРСР..................................................
Разом: ......................................

В тому числі:
У колгосп
У колгос
ників
та од
пах
ноосібників

231.0
226,0
156,0
126,0
85.0
26,5

N2.0
73.0
116.0
153.0
103.0
77.0
64.0
14.5

160,0
138.0
115.0
78.0
53.0
40.0
21.0
12,0

1363.5

742,5

621.0

211,0

3. Парування великої рогатої худоби та свиней у 1937. році
провести виключно породними плідниками.
4. Затвердити план парування овець на 1937 рік по колгосп
но-селянському сектору —1641,6 тис. голів, в тому числі по
областях.
В том> числі:
У колгосп
У колгос
ників
та одпах
| поосібників

О б л а с т і

Всього

Київська . . ................................................................
Чернігівська......................................... . . • .
Вінницька ................................................................
Харківська.................................................................
Дніпропетровська.................................................
Одеська . ....................................................................
Доненька ................................................ .....
Молдавська АРСР..............................................

160.1
140,5
134,5
213.0
334.3
300,0
266.0
93.2

105,8
77,2
74,2
122.5
259,4
195.0
178.7
56.4

•54.3
63.3
60.3
90,5
74.9
105.0
87.3
308

Разом: . .

1641,6

1069.2

.'72.1

Парування овець провести породними баранами, в тому числі
штучним заплідненням 795 тис. голів, з таким розподілом по
областях:
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Області
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Тонкорунними й цигейськими баранами
В т. ч. штуч
Всього
ним заплід
ненням

Каракульськими й со
кольськими баранами
В т. ч. штуч
Всього
ним заплід
ненням

Київська •....................................
Чернігівська..........................
Вінницька . . . . . . . .
Харківська...................................
Дніпропетровська . . .
Одеська . . ...
Доненька . . .
Молдавська АРСР . . .

142.1
123.5
83.1
76.2
233.0
160.0
262,0
—

24,0
52.0
11.0
40.0
130.0
146.0
192.0
—

18.0
17,0
51.4
136,8
101.3
140.0
4.0
93.2

1.0
2.0
2,0
20.0
70 0
44.0
1.0
60.0

Разом.........................

1079.9

595.0

561.7

200,0

Довести в 1937 році кількість пунктів штучного запліднення
овець до 1200 одиниць, в тому числі по областях:
Київська . . .
. . 70
Дніпропетровська . . 250
Чернігівська .
•..110
Одеська . . . . •
. 275
Вінницька
Донецька . . . . •
. . * 26
. 29 і*
Харківська . .
. . . 120
Молдавська АРСР
51
5. Зобов’язати обласні виконавчі комітети, Раду Народних
Комісарів Молдавської АРСР, обласні земельні управління, Народ
ний комісаріат земельних справ Молдавської АРСР, районні ви
конавчі комітети, районні земельні відділи і правління колгоспів:
а) до 1 травня 1937 року довести план парування по всіх
видах худоби до районів, колгоспів;
б) також до 1 травня 1937 року закінчити організацію пару
вальних пунктів, закріплення маточного поголів’я за виділеними
на пункти плідниками;
в) забезпечити формами обліку і оперативної звітності псі
парувальні пункти.
6. Зооветперсоналові районів і колгоспів забезпечити такі
заходи:
п) провести ветеринарно-санітарний огляд і необхідну вете
ринарно-санітарну обробку плідників і маток, визначених до
парування в 1937 році; систематично перевіряти якість сперми
у ПЛІДНИКІВ.

б) встановити порядок проведення парувальної кампанії 1 ви
користання плідників І маток у господарствах, небезпечних на
інфекційні захворювання худоби.
7. Зобов'язати правління колгоспів на час парувальної кам
панії забезпечити плідників концентрованими кормами за вста
новленими нормами.
Маток незадовільної вгодованості поставити на посилену
годівлю І забезпечити своєчасне їх парування.

Ст. 90
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8. Зобов'язати Народний комісаріат земельних справ УРСР:
а) забезпечити через обласні ветеринарні склади безперебій
не постачання районів необхідними для роботи ветперсона.іу
дезинфекцінними засобами, а ветеринарно-бактеріологічні лабо
раторії—лабораторним обладнанням, посудом і біопрепаратами;
б) забезпечити пункти штучного запліднення необхідним об
ладнанням і апаратурою;
в) протягом 1937 року по кожній фермі, що обслуговується
державними племінними розплідниками, скласти плани селек
ційно-племінної роботи на 5 років;
г) провести протягом травня 1937 року бонітування 132 тис.
смушкових ягнят і 150 тис. тонкорунних овець.
Для проведення цієї робрти підготовити на. короткостроко
вих курсах 110 зоотехніків'
д) підготувати до 10 травня 1937 року 142 інструктори по
штучному заплідненню корів;
є) підготувати до 1 липня 1937 року 300 інструкторів і 1400
техніків по штучному заплідненню овець.
Рада Народних Комісарів УРСР зобов'язує районні виконавчі
комітети і районні земельні відділи ліквідувати неуважне став
лення до парувальної кампанії й забезпечити виконання плану
повнотою.
м. Київ, 19 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко.
Заст. керівннчого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов.

ьидання офіціальне НКЮ УРСР. Відповідальний редактор В. СосновськиА
Подано до складання З.У—37 р. Підп. до друку 25/У—37 р. Формат паперу >/і
4-х лоштов. (62X94). Вага м. ст. 38 кг папер. */« *рк. На пап. арк. 101.100 знак
В ві» ЦВК УРСР „Радянське будівництво і право-.
Уиовн. Голоьліту л. 2334

Зам. X? 1062-26 000
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ЗБІРНИК
ЗАНОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№ 23

7 травня 1937 рому

№ 23

ЗМІСТ
Постанова Ради Народних Комісарів УРСР і Центрального
Комітету КП(6)У
91. Про боротьбу з бур’янами І шкідниками сільського госпо
дарства.
Постанова Президії Центрального Виконавчого
Комітету УРСР
92. Про перебудову роботи рад та райвиконкомів І підготовку
до виборів за Сталінською Конституцією
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
93. Про передачу Укрслдовинтресту від Народного комісаріату
земельних справ УРСР у підпорядкованість Народному ко
місаріатові харчової промисловості Союзу РСР.
94. Про вилучення жеребців-плілників від міських установ і під
приємств для продажу їх колгоспам.
95.
Про ліквідацію науково-дослідного інституту педагогіки
в Харкові.

Ст. 91
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ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У
91. Про боротьбу з бур’янами і шкідниками сільського
господарства
Похолодання, яке настало наприкінці першої декади квітня
і тривало до останніх днів в усіх без винятку районах України,
привело в цьому році до запізнілої появи сходів ярих колоско
вих і до затримки розпитку озимих засівів І одночасно сприяло
розвиткові на ярих і озимих засівах різних дворічних і одно
річних бур’янів.
Помічається також масова поява за цей період шкідників на
полях (довгоносика на бурякових плантаціях, жука-кравчика, пі
щаного медляка на засівах соняшника, личинки жужелиці на
озимих засівах, ховрахів на засівах зернових і технічних культур).
Усе це створює велику загрозу врожаєві 1937 року і потре
бує вжиття в усіх колгоспах і радгоспах додаткових термінових
заходів для його захисту.
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет КП(б)У
зобов'язують партійні та радянські організації областей і райо’
ній, сільські ради й правління колгоспів негайно провести необ
хідні заходи по боротьбі з бур’янами й шкідниками на засівахНеобхідно поставити ці заходи на широке обговорення кол
госпників і робітників радгоспів, мобілізувавши тим самим ши
рокі маси на найшвидше й найкраще проведення прополювання
га всіх заходів по знищенню шкідників.
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет КП(б)У
пропонують особливо серйозну увагу звернути на обов’язкове
проведення таких заходів:
1. У всіх колгоспах у триденний строк обслідувати засіви
озимих з тим, щоб на забур’янених ділянках негайно провести
перше суцільне прополювання.
Це обслідування повинні провадити особисто голови пра
влінь колгоспів і бригадири польових бригад з участю комісій
та інспекторів якості і завідувачів хат-лабораторій.
2. По Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях
у тих районах і колгоспах, де прогаяно час весняного борону
вання озимих, закінчити боронування озимих після весняних
дощів до моменту виходу засівів у трубку.
Маючи на увазі сприятливі умови для кущування у Вінниць
кій, Харківській і Київській областях (достатню вологість верх
ніх шарів грунту), закінчити боронування озимих у цих областях
до 26 квітня.
У тих випадках, коли після сходів ярих колоскових з'явля
тиметься корка, або зразу після дощів, хоча і не буде появи
корки, для створення сприятливих умов кущування широко ре
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комендувати суцільне боронування засівів ярих колоскових
культур.
3. Встановити старанний нагляд за появою сходів люцерни,
конюшини, проса й льону з тим, іцоб ні в якому разі не допу
скати забур’яненості їх, провадячи систематичне прополювання
в міру появи бур'янів.
4. Маючи на увазі велику небезпеку для засівів люцерни
і конюшини від гусені лугового метелика, провести силами ен
томологів 1 агрономів машинно-тракторних станцій та районних
земельних вілділів обслідування місць залягання гусені лугового
метелика поблизу засівів люцерни та конюшини, окопати ці ді
лянки і при першій пс-пві метелика виловлювати його марлею.
5. На засівах соняшника, пошкоджених кравчиком і піщаним
медляком, провести ручний збір цих шкідників, не обмежую
чись при цьому тільки силами даної ланки, а залучаючи в разі
потреби до цієї роботи і тих колгоспників, які не входять у що
ланку.
6. На всіх засівах і цілинних землях провести суцільну затравку нір ховрахів хемічними способами, організувавши для
цього спеціальні бригади і добре їх проінструктувавши.
Якщо при першій затравці не буде досягнуто цілковитогознищення ховрахів, необхідно обов'язково провадити повторну
затравку.
Поруч з хемічними способами боротьби з ховрахами повинна
бути широко розгорнута робота по знищенню їх механічними
способами (виливання водою і виловлювання пастками).
7. У декадний строк вивезти з полів залишки кукурудзи і со
няшника; особливо з тих ділянок, де є вели; а кількість шкід
ників, а також очистити від бур’янів межі.
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет КП(б)У
пропонують обговорити цю постанову в бригадах, на зборах
колгоспників з тим, щоб на місці в кожному колгоспі вжити
всіх необхідних додаткових заходів для цілковитого знищення
бур’янів і шкідників.
м. Київ, 22 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних Комі- Секретар Центрального Комі
сарів УРСР П. Любченко
тету КГІ(б)У С. Косіор
(Опубліков. в газ. .Вісті ЦВК УРСР* від 23 квітня 1937 р. >5 94/4984^
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
92. Про перебудову роботи рад та райвиконкомів і підготовку
до виборів за Сталінською Конституцією
Всенародне обговорення проекту Сталінської Конституції,
глибоке вивчення доповіді товариша Сталіна на Надзвичайному
VIII Всесоюзному З’їзді Рад, вивчення нової Конституції Союзу
РСР та нової Конституції УРСР викликали могутнє піднесення
громадсько-політичної активності широких трудящих мас.
Робітники, колгоспники і трудяща інтелігенція Харківської
області також виявили величезне зростання політичної і вироб
ничої активності.
В обговоренні проекту Сталінської Конституції брало участь
2,5 млн. трудящих. До роботи в масових органах рад — секціях
і депутатських групах за час всенародного обговорення проекту
Сталінської Конституції залучено 27 тис. чол. нового активу
з числа стахановців міста 1 села.
Для вивчення Конституції СРСР і УРСР ради Харківської
області організували більше ЗО тис. гуртків і семінарів.
Обласний виконавчий комітет зробив уже перші кроки в пе
ребудові своєї роботи, зокрема широко організував обговорення
бюджету на пленумі облвиконкому. Розпочата боротьба з гру
бими порушеннями радянської демократії, які мали місце в прак
тиці Харківського облвиконкому: безкворумними засіданнями
рад і виконкомів, опитовою практикою і кооптацією.
Відзначаючи ці позитивні факти в роботі Харківського об
ласного виконавчого комітету, Президія Центрального Виконав
чого Комітету УРСР вважає, що обласний виконавчий комітет
не зумів ще повністю охопити своїм керівництвом зрослу по
літичну активність трудящих міста і села, не забезпечив ще
перебудови роботи рад, відповідно до нових п о л і т и ч н и х , госпо
дарських і культурних завдань, які випливають в зв’язку з Ста
лінською Конституцією.
В своїй роботі Харківський облвиконком не приділив потріб
ної уваги м. Харкову, забув про його провідну роль в радян
ському будівництві області.
Маючи величезну пролетарську базу і прекрасні кадри робітників-стахановців підприємств м. Харкова, облвиконком до
пустив занедбання роботи в Харківській міській раді.
Більш того, маючи сигнали від депутатів рад і окремих гро
мадян про діяльність класових ворогів у Харківській міській раді,
облвиконком не приділив уваги роботі міської ради і прогледів
шкідницьку роботу ворогів партії і народу в міськраді.
В наслідок цього в міськраді були наявні: відрив від мас ви
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борців розгублення радянського активу, порушення радянської
демократії і недостатнє виконання наказу виборців.
Харківський облвиконком прогледів також шкідницьку роботу
ворогів народу, які довгий час працювали в облвиконкомі та
його відділах, не зробив висновків з факту засміченості окремих
ланок радянського апарату класово-ворожими елементами та не
намітив ще конкретних заходів до ліквідації наслідків шкідни
цтва, яке провадили вороги народу в радянському апараті.
Облвиконком не виконав постанов ЦВК УРСР від 20 грудня
1936 р. „Про керівництво та організацію роботи сільських рад
і районних виконавчих комітетів Харківської області", від 4 жов
тня 1936р. „Про стан роботи оргвідділів обласних виконавчих ко
мітетів і міських рад", не організував перевірки виконання цих
постанов радами і виконавчими комітетами області так само,
як не спромігся організувати відповідного контролю виконання
своїх постанов.
Розгорнувши велику кількість гуртків і семінарів по вивченню
Конституції, облвиконком не зумів закріпити цю роботу, а, нав
паки, поклався в цій справі на самоилив, що призвело до по
слаблення роботи цих гуртків.
Незадовільно поставлено вивчення Конституції серед керів
ного складу рад і виконкомів (Ізюмський, Лазорківський та інші
райони).
Значна кількість членів обласних і районних виконавчих комі*
тетів, міських і сільських рад до роботи не залучена і навіть
не бере участі в роботах пленумів 1 президій виконкомів і рад.
У ряді районів області (В.-Писарівський, Чугуївський, Олексіївський, Старовірівський та ін.) за другу половину 1936 року
участь депутатів у роботі рад і в секціях значно знизилась,
а кількість активу, залученого до роботи в радах, зменшилась.
Не зважаючи на зростання кількості секцій і членів секцій,
все ж робота секцій міських, с є л и щ е і и х і сільських рад прохо
дить у значній мірі самопливом, у наслідок чого більшість з них
бездіяльна (Харківська міськрада, Ізюмський, Лазорківський, Золочівський та інші райони).
Облвиконком не приділив потрібної уваги вихованню радян
ських кадрів; серед керівних працівників рад і виконкомів є ве
лика плинність (з часу виборів до рад змінилось: голів райви
конкомів 58,1%, секретарів райвиконкомів — 70,9%, голі8 сіль
рад- 50,2%).
Робота над піднесенням політичного, загальноосвітнього рів
ня та кваліфікації керівних працівників рад і виконкомів йде
незадовільно.
Облвиконком не забезпечив ще диференційованого керівни
цтва районами.
Наслідком цього в ряді районів цілком незадовільно постав
лено організаційно господарсько-культурну роботу (Золочів-
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ський, Лазорківський, Чугуївський та ін.). Но зважаючи на те, що
стан цих районів звертав на себе увагу, облвиконком не вивчив
причини відставання цих районів 1 не надав їм достатньої органі
заційної допомоги.
Наявні ще численні випадки підміни масової політичної ро
боти грубим адмініструванням (Білопільський, Печенізький, Вовч.шський та Інші райони), порушення революційної законності,
злочинно-недбайливе і нечуйне ставлення до заяв та скарг тру
дящих (облвиконком, облземуправління, облнаросвіта).
Протягом кількох місяців заяви громадян, надіслані на роз
слідування від Центрального Комітету ВКП(б), Центрального
Комітету КП(б)У, Центрального Виконавчого Комітету УРСР,
•залишаються нерозв’язаними.
На ці негативні явища облвиконком недостатньо реагує.
Яскравим прикладом у цьому відношенні е порушення рево
люційної законності Чугуївським райвиконкомом, про що було
відомо президії Харківського облвиконкому.
І до цього часу в більшості рад І виконкомІв.ХаркІвської об*
ласті не налагоджено радянське господарство.
Особливо неприпустимий стан діловодства в сільських радах.
У керівників рад і виконкомів немає достатньої відповідаль
ності за зберігання документів 1 особливе за встановлення об
ліку депутатських квитків.
З боку обласної' газети „Соціалістична Харківщина" було
приділено мало уваги питанням роботи рад І виконкомів, вияв
ленню великих хиб у роботі радянського апарату Харківської
області.
Президія Центрального Виконавчого Комітету постановляє:
Вказати Харківському облвиконкомові на незадовільне керів
ництво перебудовою роботи рад І виконкомів області на основі
нової Конституції, на невиконання ряду постанов Центрального
Виконавчого Комітету УРСР про стан 1 завдання роботи рад
і виконкомів Харківської області.
Зобов’язати Харківський обласний виконавчий комітет:
1) Провести пленуми всіх рад 1 виконкомів області з участю
активу в питаннях перебудови роботи рад 1 підготовки до нових
виборів відповідно до нової Конституції, постанов лютневого
пленуму Центрального Комітету ВКП(б) та доповіді І прикінце
вого слова товариша Сталіна на пленумі Центрального комітету
ВКП(б).
Особливу увагу облвиконкому звернути на політичне вихо
вання мас, агітаційно-масову виховну роботу серед всіх верств
населення, на закінчення в 1937 р. ліквідації неписьменності та
малописьменності, на налагодження роботи клубів, будинків
колгоспника, червоних кутків, бібліотек тощо.
2) Надати всебічну допомогу райвиконкомам, міським I сіль
ським радам у перебудові їх роботи шляхом посилення безпо
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середнього зв’язку з ними, більш регулярної перевірки їх роботи,
поглибленого вивчення радянських кадрів 1 створення всіх умов
до зростання їх політичної і ділової кваліфікації.
Облвиконком повинен в найкоротший строк вивчити відста
ючі райони 1 колгоспи, допомогти цим районам ліквідувати нас
лідки шкідництва, мобілізувати увагу колгоспних мас, рад і ви
конкомів області на суворе додержання Сталінського статуту
сільськогосподарської артілі й організаційно-господарське зміц
нення колгоспів.
3) Забезпечити перебудову роботи сільських рад в зв’язку
з постановою Центрального Виконавчого Комітету і Ради На
родних Комісарів Союзу РСР від 21 березня 1937 р. „Про звіль
нення СІЛЬСЬКИХ рад від обов'язків по обчисленню і стягненню
грошових податків, страхових платежів 1 натуральних поставок*
(3. 3. СРСР № 22, ст. 85), спрямувавши увагу сільських рад на
більше залучення трудящих до державного управління, на роз
виток і зміцнення колгоспів, на розвиток благоустрою села, на
поліпшення матеріально-культурного обслуговування трудящих
села.
4) Зобов’язати облвиконком перебудувати роботу обласних
відділів в бік збільшення їх безпосередньої відповідальності за
доручену їм роботу, зміцнити апарат відділів перевіреними та
кваліфікованими кадрами і організувати для підготовки і пере
підготовки працівників в і д д і л і в облвиконкому курси по радян
ському будівництву.
5) Налагодити в найкоротший строк роботу гуртків і семі
нарів по вивченню Сталінської Конституції Союзу РСР та УРСР
з тим, щоб вивчення Конституції перетворити в справу вихован
ня кожного трудящого.
В цій роботі найбільшу увагу треба звернути на вивчення
Конституції всіма депутатами і всіма працівниками радянського
апарату.
Організуючи масову роботу, облвиконком повинен звернути
особливу увагу на обслуговування таких груп населення, як от,
наприклад, хатніх господарок, кустарів, осіб вільних професій
і т. д.
6) Запровадити в усіх радах і виконкомах, починаючи від
облвиконкому, порядок роботи за планом.
- Всі питання, що належать до компетенції пленумів та пре
зидій рад 1 виконкомів, розв’язувати колегіально при повному
кворумі.
7) Зобов’язати ради і виконкоми Харківської області запро
вадити в порядок роботи рад і виконкомів попереднє вивчення
та обговорення у відповідних секціях рад питань, що мають
заслуховуватись на засіданнях президій і пленумів рад, вчасну
надсилку та ознайомлення з матеріалами членів рад, президій і
пленумів; забезпечити чіткий І конкретний зміст ухвалюваних
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постанов, найшвидше оформлення протоколів І надсилку їх ви
конавцям, суворий контроль та перевірку виконання.
8) Утворити в усіх підприємствах, цехах, установах, навчаль
них закладах, колгоспах, бригадах—там, де є депутати рад,—де
путатські групи та організовувати періодичні наради, семінари
з членами депутатських груп у питаннях їх практичної роботи.
Зосередити увзгу депутатських груп на всебічному розгор
танні їх виробничої і громадської ініціативи, організації та очоленні стахановського руху, залученні до своєї роботи стаханозців, кращих ударників з числа робітників, колгоспників та ра
дянської інтелігенції, на боротьбі за кращу організацію вироб
ництва, за поліпшення культурно-побутових умов трудящих і на
підвищенні революційної пильності в боротьбі проти всіх воро
гів держави робітників І селян.
9) Організувати свою діяльність і роботу рад та виконкомів
на основі запровадження широкої демократії, на основі критики
та самокритики, ще тісніше зв’язатися з виборцями, уважно
прислухуватись до голосу мас, вивчати на роботі людей, смі
ливо висувати на керівну роботу здатних, відданих справі біль
шовизму працівників, зокрема жінок.
Ради й виконкоми повинні очолити соціалістичне змагання,
спрямовуючи його на всебічний розвиток продуктивних сил,
виконання й перевищення народногосподарського плану, під
вищення продуктивності праці і краще обслуговування трудящих
міста і села.
10) Ліквідувати в найкоротший строк факти злочинної зне
ваги до живих людей, бюрократизм і тяганину, що мають ще
місце в роботі облвиконкому, його відділів та ряду райвикон
комів і установ області.
З участю і допомогою депутатів і радянського активу обл
виконком повинен повести рішучу боротьбу з залишками кон
серватизму в окремих ланках апарату.
Зобов’язати облвиконком і його обласні відділи в найкорот
ший строк розв’язати всі заяви й скарги трудящих і надалі
суворо додержуватися встановлених строків їх розгляду.
11) Зобов’язати Харківський облв-иконком обговорити цю по
станову на пленумі облвиконкому та пленумах міських рад і ви
конкомів.
м. Київ, 20 квітня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко
(Опубліков. в газ. .Вісті ЦВК УРСР* від 26 квітня 1937 р. >а 96/4986)
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От. ст. 93-94

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
93. Про передачу Укрсадовинтресту від Народного комісаріату
земельних справ УРСР у підпорядкованість Народному
комісаріатові харчової промисловості Союзу РСР
Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
Погодитись на передачу Укрсадовинтресту від Народного
комісаріату земельних справ УРСР у підпорядкованість Народ
ному комісаріатові харчової промисловості Союзу РСР.
Передачу провести до 1 травня 1937 року за балансом на
1 січня 1937 року.
м. Київ, 7 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР
П. Любченко
Зіст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

94. Про вилучення жеребців-плідників від міських установ
і підприємств для продажу їх колгоспам
Згідно з постановою Ради Народних Комісарів Союзу РСР
від 14 березня 1937 року Рада Народних Комісарів УРСР по
становляє:
1.
Вилучити від міських установ і підприємств УРСР 578 ві
дібраних жеребців-плідників з таким розподілом по областях: 2 3
О б л а с т і

Всього

В т ому
чи с .1 І
Рисистих Важковозів Верхових

Чернігівська...............................
Вінницька....................................
Харківська....................................
Дніпропетровська . . . .
Одеська.........................................
Донецька .....................................

4
29
£6
5 9
24
376

3
20
25
З О
14
334

РАЗОМ . . .

578

426

1
4
58
2 1
5
42
131

5
3
8
5

21

2. Додатково вилучити від установ і підприємств міста Києва
10 жеребців-плідників (9 важковозів і 1 рисака), які оглянуті ко
місією, згідно з постановою обласного виконавчого комітету від
З серпня 1936 року.
3. Зобов’язати обласні виконавчі комітети передати вилуче
них жеребців колгоспам, що мають парувальні пункти, до 20
квітня 1937 року по вартості, визначеній комісіями, які прова-
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дили огляд жеребців, залежно від породи, кровності та віку,
в межах від 1000 до 5000 крб. за одну голову.
Продаж вилучених коней колгоспам провести через систему
.Заготкінь*.
4. Зобов’язати Народний комісаріат земельних справ УРСР:
З числа вилучених жеребців передати жеребців-важковозів:
Для Київської області.....................................................15жеребців
в т. ч. з Вінницької області.................................... 4
з Одеської „
.................... 11
Для Харківської області з Дніпропетров
ської області ............................................................. 14
Для Чернігівської області з Донецької об
ласті ............................................................................... 41
По Чернігівській області жеребців передати колгоспам райо
нів, що вільні від захворювання на анемію.
5. Зобов’язати Народний комісаріат земельних справ УРСР
через „Заготкінь*4 протягом першого півріччя 1937 року по за
явках міських установ і підприємств закупити й продати для них
відповідну кількість робочих коней взамін вилучених племінних
жеребців.
6. Зобов'язати обласні виконавчі комітети забезпечити кол
госпи на купівлю коней сільськогосподарським кредитом за ра
хунок сум, визначених на конярство в 1937 році.
м. Київ, 13 квітня 1937 року.
Голова Ради Народних Комісарів УРСР
П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

95. Про ліквідацію науково-дослідного інституту педагогіки
в Харкові
Відзначаючи, що існування в місті Харкові науково-дослід
ного інституту педагогіки призводить до зайвого паралелізму
в роботі з Українським науково-дослідним інститутом, який зна
ходиться в Києві, а також до розпорошення кваліфікованих на
укових кадрів, Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Науково-дослідний інститут педагогіки в м. Харкові лікві
дувати.
Кошти, які звільняються в наслідок ліквідації Харківського
науково-дослідного інституту педагогіки, використати в основ
ному на зміцнення Українського науково-дослідного Інституту
педагогіки в Києві.
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2. Доручити Народному комісаріатові фінансів УРСР скласти
новий кошторис Київського науково-дослідного інституту педа
гогіки.
м. Київ, 17 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР
П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов

Видання офіцільие НКЮ УРСР

Відпов. редактор В Сосновський

Здано до складання 15/V. 1937 р. Підп. до друку 16 VI. 193/ р. Формат пан.
4-пошт. (62x 94). Вага м. ст. 38 кг. Папер 0.25 арк. На папер. арк. 101.100 зн.
Видавництво ЦВК УРСР. „Радянське будівництво і право"
Уповн. Головліту № 2335. Друк, в-ва „Пролет. Правда*. Зам. >6 1108.—26.000
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В травня 1937 року

Мх 24

З М І С Т
Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету
УРСР.
96. Про надання ряду шкіл Київської області Імсни О. С. Пут
кіна.
97. Про надання Вінницькій середній школі Ке 18, Коиайгород
сі.кій середній школі 1 Тульчинській неповній середній школі
Імсни О. С. Пушкіна.
98. Про надання 15-й середній школі м. Харкова імсни О. С. Пуш
кіна.
99. Про надання Шепетівській новозбудонаній школі імеци
М. О. Островського.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР.
100. Про встановлення на 1937 р. процентів відрахувань віл
податку з обороту до місцевих бюджетів областей УРСР.
101. Про державні курси іноземних мов.
1012. Про представництва організацій — децентралізованих заютівників.
103. Про децентралізовані заготівлі сільської сітки торгів УРСР

Ст. ст. 96—97—98
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ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УРСР
96. Про надання ряду шкіл Київської області
імени О. С. Пушкіна.
Президія Центрального Викон ісчого Комітету УРСР п о с т а *
н овляє:
Задовольнити клопотання Київського обласного виконавчого
комітету та надати нижчезазначеним школам ім’я Олександра
Сергійовича Пушкіна:
1) 80-1 н середній школі м. Києва,
2) 1-ій зразковій школі м. Умані,
3) середній школі с. Кам’янки Кам’янського району,
4) новозбудованій школі с. Старосілля району ім. Петровського.
м. Київ. 20 квітня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський.
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко.
97. Про надання Вінницькій середній школі № 18, Копайгородській середній школі і Тульчинській неповній середній
школі імени О. С. Пушкіна
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР по
становляє:
Задовольнити клопотання Вінницького обласного виконавчого
комітету та надати Вінницькій середній школі № 18, Копайгородській середній школі і Тульчинській неповній середній школі
ім'я О. С. Пушкіна.
м. Київ, 20 квітня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський.
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко.
98. Про надання 15-ій середній школі' м. Харкова імени
О. С. Пушкіна.
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР по
становляє:
Задовольнити клопотання Харківського обласного виконав
чого комітету та надати 15-ій середній школі м. Харкова ім’я
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О. С. Пушкіна, називаючи надалі цю школу: „Харківська середня
школа № 15 їм. О. С. Пушкіна",
и. Київ, 20 квітня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський.
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко.
99. Про надання Шепетівській новозбудованій школі імени
М. О. Островського.
Президія Центрального Виконавчого Комітету УРСР по
становляє:
Задовольнити клопотання Вінницького обласного виконав
чого комітету і надати Шепетівській новозбудованій школі ім’я
М. О. Островського.
и. Київ, 20 квітня 1937 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський.
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко.
ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
103. Про встановлення на 1937 рік процентів відрахувань від
податку з обороту до місцевих бюджетів областей УРСР.
1. Встановити на 1937 рік такі проценти відрахувань до міс
цевих бюджетів областей УРСР і м. Києва від податку з обо
роту й бюджетних націнок з підприємств загальносоюзного,
республіканського й місцевого значення, оподаткування яких
покладено на місцеві органи:
по Київській області .23,0%по Дніпропетровськ, обл
.17,8%
„ м. Києву.......................... 14,8%
„ Одеській
„ .12,0%
„ Чернігівській обл. . 40,8%
„ Донецькій
„ .17,4%
„ Вінницькій
„ . . 32,7%
„ Молдавській
АРСР . .57,4%
„ Харківській
„ . . 13,3%
2. Встановлені вище відрахування до бюджету Київської
області провадити від того податку з обороту, що надходить
па території міст і районів, підлеглих Київському обласному
виконавчому комітетові, і від податку з обороту по м. Києву
з тих підприємств, які оподатковуються Київським обласним
фінансовим відділом (список додається).
Встановлені вище відрахування до бюджету м. Києва відра
ховувати від податку з обороту тих підприємств, що оподат
ковуються Київським міським фінансовим відділом і фінансовими
відділами районних рад, підлеглих Київській міській раді.

Ст. ст. 100-101
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3.
Встановлені вище відрахування до місцевих бюджетів
провадити, починаючи з 1 квітня 1937 року.
Запропонувати Народному комісаріатові фінансів УРСР про
вести протягом перших двох декад квітня розрахунки з бюдже
тами областей за 1-й квартал 1937 року централізовано з тим,
щоб не пізніш 20 квітня 1937 року розрахуватися з усіма обла
стями за цей період часу відповідно до процентів, установлених
за цією постановою.
м. Київ, 13 кзітня 1937 року.

Голова Ради Н2родних Комісарів
УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов.
Додаток

«ЛИСОК ПІДПРИЄМСТВ и. КИЄВА. ЩО !У ОПОДАТКОВУЄ
КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ.

1. База Головмосленхлопкопрому
2.
„ Головкамволсукна
3. „ Головного управління шовкової промисловості
4. „ Нафтозбуту
5. * Цукрозбуту
6.
. Тютюнторгу
7. „ Кондзбуту
8. Кондиторська фабрика ім. Карла Маркса.
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов.
101. Про державні курси іноземних мов.
Раг;і Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1 . Погодитись з пропозицією Народного комісаріату освіти
УРСР про необхідність існування державних курсів іноземних
мов.
2. Встановити, що від сплати за навчання на курсах звіль
няються особи — слухачі II 1 III курсів, які дають згоду після
закінчення курсів і складання іспиту на право викладача, ви
кладати іноземну мову в 5—7 класах неповної середньої або
середньої школи.
3. Решта слухачів, які удосконалюють або набувають знання
з іноземної мови, за навчання на курсах сплачують.
к. Київ. 13 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов.
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102. Про представництва організацій — децентралізованих
заготівників.
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Дозволити торгам Народного комісаріату внутрішньої тор
гівлі УРСР для проведення децентралізованих заготівель незернозих сільськогосподарських продуктів мати по одному
уповноваженому в таких районах:
1. Харківський міський плодоовочевий торг.
1. Зміівський
Харківської області
2. Золочівський
п
0
3. Краснокутський
•
0
4. Куп’янський
п
п
5. Лебединський
п
п
6. Н.-Водолазький
99
ш
7. Полтавська міська
рада
п
п
8. Опішнянський
99
9. Охтирський
9
п
10. Тростянецький
«1
11. Вовчанський
•
12. Новогеоргіївський
■
0
13. Голопристанський
Одеської
п
14. Цюрупинський
99
•
15. Заславський
Вінницької
п
16. Ляховецькии
я
9
11. Харківський міський харчоторг.
1. Миропільський
Харківської області
2. Улянівський
V»
я
3. Сумська міська рада „
0
4. Білопільський
М
0
5. Козельщинський
0
6. Кобиляцький
0
9
7. В. Писарівський
9
Я
8. Валківський
•
99
9. Коломацький
я
П
10. Старо-Салтівський
и
*
11. Чутівський
1»
•
12. ІІІтепівський
щ
п
13. Сахновщанський
0
0
14. В. Врадіївський
Одеської
•
15. Грицівський
Вінницької
16. ГІлужнянський
Ш. Харківський заводський харчоторг.
1. В.-Багачанський Харківської області
2. Зачепилівський
9

9

т

9

б

Ст. 102
3. Нехворощанський
4. Семенівський
5. Н. Санлжарський
6. Старовірівський
7. Чугуївський
8. Красноградський
9. Оболонський
10. Кегичівський
11. Лубенський
12. Чорнухинський
13. Антонінський
14. Теофіпольський

№ 24
Харківської області

Вінницької
п
IV. Дніпропетровський оЗласниЙ плодоовочевий торг.
1. Солонянський Дніпропетровської області
2. Петрівський
3. Василівський
4. Верхнєдніпровський
5. Кам’янсько-Дніпровський
6. Бердянський
7. Мелітопольський
„
п
8. Тиврівський
Вінницької
„
V. Дніпропетровський міський харчоторг.
1. Андріївський Дніпропетровської області
2. Чернігівський
„
*
3. Генічеський
„
и
4. Переіцепинський
„
„
5. Котівський
„
„
6. Меджибізький Вінницької
VI. 1-й Запорізький
ї.1:ький харчоторг.
1. Васильківський
Дніпропетровської області
2. Веселівський
3. Новомиколаївський
„
4. ім. Хатаєвича
5. Червоноармійський
6. Старокостянтинівський Вінницької
VII. 2-й Новозапорізікій міський харчоторг.
1. Михайловський
Дніпропетровської області
2. Оріхівський
3. Чубарівський
„
я
4. Брацлавський
Вінницької
VIII. Дніпродзержинський міський харчоторг.
1. Царичанський
Дніпропетровської області
2. Брацлавський
Вінницької
„

7

Л*524

Ст.

IX. Дніпропетровський Червоногвардійський міський харчоторг.
Меджибізький
Вінницької області
X.
Криворізький міський харчоторг.
Остропольський Вінницької області
XI. Амур-Нижнєдніпровський міський харчоторг.
Ст.-Синявський
Вінницької області
ХМ. Одеський місььи'і харчоторг.
1. В.-Виськінський Одеської області
2. М.-Виськівський
„
„
3. Благодлтнівський
„
„
4. Хмільовський
„
5. Спартаківський
,,
м
6. Херсонський
„
,,
7. Чанлінський
,,
8. Вознесенськнй
9. Троїцький
10. Роздільнянський
„
11. Бершадський
Вінницької
12. Ольгопольський
„
,
XIII. Миколаївський міжрайонний торг.
К.-Лібкнехтівський Одеської області
XIV. Донецький обласний плодоовочевий торг.
Київська область
1 . Словечапський
2. Ротмистрівськнй
Чернігівська область
1 . Яммольський
3. Ічнянський
2. Кролевецький
4. Серсдино-Будський
1.
2.
3.
4.

Вінницька
Не.чирівський
Вороновицький
Красилівський
Проскурівська
міська рада

область
5. Михллпольський
6. Городоцький
7. Ситковецький
8. Сатанівський

Одеська область

1. Гросулівський
2. Кривоозереький

3. Савранський

М о л д а в с ь к а АРСР
Рибницький

Ст. ст. 102-103
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XV. Сталінський міський харчоторг.
Вінницька область
1. Чорноострівський
2. Волочиський
Одеська область
Скадівський
XVI. Вінницький міський торг.
Вінницька область
1 . Калинівський
3. Вовковинецький
2. Турбівський
м. Київ. 20 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов.
103. Про децентралізовані заготівлі сільської сітки торгів
УРСР.
Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
Надати право сільській сітці державної торгівлі провадити
децентралізовані заготівлі незериових сільськогосподарських
продуктів для потреб своїх торгів у місці розташування цієї
сітки як у порядкові розсівної заготівлі, так і шляхом укла
дання договорів з колгоспами,
м. Київ, 19 квітня 1937 ро^у.

Голова Ради Народних Комісарів
УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов.

Видання офіціальне НКЮ УРСР Відповідальний ред. В. СосновськиА
Здано до складання 15 ч/-—37 р. Підписано до друку 20 VI—37. Формат пап. Чш
4-х иоштов (62x94). Вага м. ст. 38 кг. Пап. 0,25 арк. На пап. арк. 101.100 зв.
Видавництво ЦВК УРСР „Радянське будівництво і право-.
Упов. Головліту /й 2336.

Замовлення ТА 1110 —26.000.

Друк, в-ва .Прол. Правда*, вул Леніна. .У.

щ\у
ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯТТЩ РОЗПИСКУ
(Наказ Уммаркоиза'язку ари РИК

Пролетарі всіх країн, єднайтеся.

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№ 25

15 травня 1937 рому
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З М І С Т
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
104. Про план контрактації сортового насіння овоче-баштанних
культур 1 кормових коренеплодів урожаю 1937 року.
105. Про план контрактації сорго врожаю 1937 року.
106. Про порядок затвердження проектів і кошторисів по капі
тальному будівництву.
107. Про аванси під бавовник.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
104. Про план контрактації сортового насіння овоче-баштан
них культур і кормових коренеплодів урожаю 1937 року
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Зберегти на 1937 рік контрактаційну (договірну) систему
заготівель сортового насіння городньо-баштанних культур і
кормових коренеплодів у насінницьких колгоспах районів Держсортфонду.
Проведення контрактації й заготівель цього насіння покласти
на Українську та обласні контори Держсортфонду.
2. Затвердити на 1937 рік план контрактації сортового на
сіння городньо-баштанних культур у насінницьких колгоспах
розміром 15585 центнерів, у тому числі:

Ст. 104
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баштанних............................................. • 3250 центи.
однорічної городини............................ 11460
„
дворічної городини.................................. 785
кормових гарбузів............................................ 90 „
План по окремих культурах та областях затвердити (дода
ток № 1).
3. Затвердити план контрактації засівів першого року дво
річних городніх культур і кормових коренеплодів по культурах
та областях (додаток № 2).
Зобов’язати насінницькі колгоспи, по яких контрактує Держ*
сортфонд засіви першого року дворічних городніх культур і кор
мових коренеплодів, закласти на зимове переховування виса
дочний матеріал цих культур до весни 1938 року.
На закладену на схорону кількість висадкового матеріалу
колгоспи видають Держсортфонду восени цього року схоронні
розписки.
4. Доручити Уповноваженому Комітету заготівель при РНК
Союзу РСР затвердити список насінницьких колгоспів, у яких
провадитиметься контрактація Держсортфондом насі ;ня баш
танних культур, огірків і цибулі.
5. Заготівельні ціни на сортове насіння овоче-баштанних
культур і кормових коренеплодів та норми авансування по кон
трактації залишити ті, шо були встановлені для минулого року
(постанови РНК УРСР від 16 квітня 1936 року Лг* 407—3. З 1936р.
№ 23, ст. 115 та від 5 серпня 1936 р. № 1116).
Встановити на 1937 рік премії-надви ики до основних за
готівельних цін на ту кількість насіння, що колгоспи зда
дуть до Держсортфонду поверх установленого плану здачі, що
визначено в контрактаційному договорі, по таких культурах
1 в розмірах:
а) при перевиконанні плану здачі сортового насіння кавунів,
динь, столових гарбузів — за кожний зданий поверх плану
центнер цих культур 75% до основної заготівельної ціни;
б) при перевиконанні плану здачі сортового насіння огірків,
помідорів, кабачків і перцю — за кожний зданий поверх плану
центнер цих культур 30% до основної заготівельної ціни.
6. Остаточний строк здачі по Держсортфонду насіння вро
жаю цього року встановити 15 грудня 1937 року.
7. Запропонувати Народному комісаріатові земельних справ
УРСР, обласним 1 районним виконавчим комітетам довести план
контрактації до районів і насінницьких колгоспів протягом
однієї декади.
Остаточний строк закінчення контрактації встановити 10
травня 1937 року.
м. Київ, 26 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів
Я. Кричевцов.

До да т о к № 1
ПЛАН КОНТРАКТАЦІЇ ПО ДЕРЖСОРТФОНДУ НАСІННЯ ОВОЧЕ-БАШТАННИХ КУЛЬТУР І КОРМОВОГО
БУРЯКУ ВРОЖАЮ 1937 РОКУ ПО НАСІННИЦЬКИХ КОЛГОСПАХ УРСР (у центнерах)

Одеській

Донецькій

—
—
—
—

7(0
40
40
780

750
140
90
980

800
260
ЗО
1090

400
—
—
400

340
—
—
—
—
—
—
—
—
300
610

930
—
60
—
6
75
140
300
ооо
2111

530
ЗО
60
10
4
—
—
—
2100
600
3334

350
—
90
10
—
—
—
1С00
—
600
2050

60
—
—
—
—
—
—
—
200
300
.560

—

120
10
—
—
—

го
—

130
—

ПО
10
7
5
132
40

1230

770

3063

100
—
3
—
—
103
50
4467

10
—
—
—
—
10
—
3150

—
—
—
—
—
—
—
960

-

Дніпропет
ровській

—
—
—

Харківській

2650
4-Ю
100
3250

Вінницькій

«
12
л
ц
ю
*

Чернігів
ській

Культури

План
заготівлі
насіння по
Держсортфонду

те
ю

областях
-------- ----- ------- 1

Втому ЧИСЛІ по

По УРСР

ся

1. Баштанні:
Дині......................................................................................
Гарбузи столові.............................................................
Р а з о м ........................................
II. Однорічні городні:
Огірки.................................. . . . .
Кабачки.................... * .....................................................
Помідори...........................................................................
Перець ..............................................................................
Кріп городній ................................................................
Редиска .............................................................................
Кукурудза цукрова ...............................................
Часник ..............................................................................
Арбажеііка...................................................................
Разом . .
.
III Висадки дворічних городніх:
Цибуля .......................... .....................................
Капуста....................................................................
Петрушка................................................................
Щавель...............................
Морква столова..............................................
Разом . . . .
Гарбузи кормові........................................7~——
Всього

• • • •

3900
зо
210
20
10
90
200
1000
3000
3000
11400
6С0
110
20
40
15
785
90
15585

—

10.30
—
—
—

__ .

15
60
200
300
1605
200
80
10
35
15
340
—
1945

—

—
—
—
660
—
—
—
—

—
—
—
200
300
1160
60
10
—
_

о>
І

О

н
о

£
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35
55

ЗО
120

Р а з о м капусти
Цибуля ...
Морква столова . . . .
Буряк столовий . . . .
Петрушка................................
Редька зимова......................
Щавель.....................................
Селера .....................................
Пастернак .............................

420
140
50
50
5
б
10
4
5

90
50
10

150
-

Р а з о м городніх . .

690

167

Буряк кормовий . . .
Морква кормова . . .

700
25

Р а з о м кормових .

725

22
40

—

Одеській

140
280

Дніпропетр.

Капуста рання . . . .
„ пізня . ...

Культури

Харків
ській

План
посіву

Чбрніг.

В тоуу числі по областях
Лв
3
X
= *=
со ж

Київській

ПоУРСР

Донець
кій

ПЛАН КОНТРАКТАЦІЇ ПО ДЕРЖСОРТФОНДУ ЗАСІВІВ ПЕРШОГО РОКУ
ДВОРІЧНИХ ГОРОДНІХ КУЛЬТУР І КОРМОВИХ КОРЕНЕПЛОДІВ У НАСІННИЦЬКИХ КОЛГОСПАХ УРСР НА 1937 РІК
(в гектарах)

1. Городні:

5
6
—
1
5
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—

25
«
90
40
ЗО
—

62
70
—
—

—
10
—
—
—

28
28
—
—

—

—
—— —
—
—
—
—

—

—

—

10
3
—

—
—
—

—
—
—

'"Г

160

145

10

28

60
—

140
—

200
25

300
—

—

•

60

140

225

300

—

—

—

10
—
—
—
—
—
10

II. Кормові:

—

Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів
УРСР Я. Кричевиов.

105. Про план контрактації сорго врожаю 1937 року
Рада Нзродннх Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Встановити план обов’язкової державної контрактації
сорго врожаю 1937 року в колгоспах розміром 11.750 тонн, у
тому числі по Держсортфонду 1.500 тонн, з таким розподілом
по областях (у тоннах):
Харківська........................ 250 у т. ч. по Держсортфонду —
Дніпропетровська .
6250 „
„
„ 900
Одеська............................... 3750
.
.
„ 300
Донецька . .
..
1250 .
.
. 300
Молдавська АРСР . 250
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Покласти проведення контрактації й приймання сорго на
Українську контору Заготзерно, а їіо сортових засівах у насін
ницьких колгоспах на Українську контору Держсортфонду.
2. Зберегти на 1937 рік норми й строки здачі, а також роз
мір і порядок видачі грошевих авансів по контрактації сорго,
що діяли в 1936 році.
3. Зберегти на 1937 рік для сортового насіння сорго, що
контрактується Держсортфондом, сортові надбавки, шо діяли в
1936 році, — в розмірі 5 крб. за першу категорію й 2 карб, за
другу категорію по типовості за кожний центнер.
4. Встановити остаточний строк проведення контрактації
5 травня 1937 року.
м. Київ, 26 квітня 1937 року

Голова Ради Народних Комісарів УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов.
106. Про порядок затвердження проектів і кошторисів по
капітальному будівництву
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 23 травня 1936 року „Про порядок складання проектів
і кошторисів іто капітальному будівництву" (3. 3. СРСР 1936 р.
Л? 27, ст. 258) установити такий порядок затвердження проек
тів і кошторисів по капітальному будівництву республіканської
й місцевої підпорядкованості:
1. По важливіших об’єктах будівництва за списком, що що
річно встановлюється Радою Народних Комісарів УРСР, тех
нічні проекти з кошторисами до них затверджуються Радою
Народних Комісарів УРСР на подання відповідного народного
комісара або керівника центральної установи УРСР.
2.
По об’єктах будівництва республіканської підлеглості,
титульні списки яких затверджуються Радою Народних Комі
сарів Союзу РСР або УРСР, за винятком зазначених у п. 1,
технічні проекти з кошторисами до них затверджуються відпо
відними народними комісарами або керівниками центральних
установ УРСР за належністю.
3. Проектні завдання по всіх об’єктах будівництва респуб
ліканської підлеглості, титульні списки яких затверджуються
Радою Народних Комісарів Союзу РСР або УРСР, затверджу
ються відповідними народними комісарами або керівниками
центральних установ.
4. По будівництвах республіканської підлеглості, титульні
списки яких не підлягають затвердженню Радою Народних Ко
місарів УРСР, проектні завдання й технічні проекти з кошто
рисами до них затверджуються відповідними народними комі-
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сарами або керівниками центральних установ або за їх доручен
ням керівниками відповідних управлінь і трестів.
5.
По всіх об’єктах будівництва місцевої підпорядкованості,
титульні списки яких затверджуються Радою Народних Комі
сарів Союзу РСР або УРСР, планові завдання, що визначають
основні показники намічуваного будівництва, як от — район будів
ництва, орієнтовну вартість будівництва, проектну потужність
(кількість ліжок у лікарнях, число місць для учнів у школах,
кількість кубометрів води, що подається водогонами, установ
лена потужність електростанцій у кіловатах, характер вироб
ництва тощо), затверджуються на подання обласних виконавчих
комітетів, Ради Народних Комісарів Молдавської АРСР і Київ
ської міської ради відповідним народним комісаром або керів
ником центральної установи УРСР.
Проектні ж завдання, проекти й кошториси по зазначених
будівництвах місцевої підпорядкованості затверджуються відпо
відними обласними виконавчими комітетами, Радою Народних
Комісарів Молдавської АРСР і Київською міською радою.
Народні комісари місцевої, легкої, лісової й харчової про
мисловості, комунального господарства, охорони здоров’я та
освіти УРСР можуть брати на свій розгляд та затвердження
технічний проект і кошторис по першому-ліпшому будівництву
місцевої підпорядкованості з тим однак, щоб зазначені народні
комісаріати перелік виділених ними для затвердження об’єктів
місцевого будівництва повідомляли обласним виконавчим комі
тетам, Раді Народних Комісарів Молдавської АРСР і Київській
міській раді заздалегідь і не пізніш часу затвердження Раднаркомом УРСР титулів капітального будівництва на даний рік.
6. Копії технічних проектів і кошторисів, затверджених,
згідно з п. 5 цієї постанови, облвиконкомами, Раднаркомом
Молдавської АРСР чи Київською міськрадою, подаються остан
німи до відповідних народних комісаріатів і центральних уста
нов УРСР для перевірки порядком догляду.
7. По об’єктах будівництва місцевої підлеглості, титульні
списки яких не підлягають затвердженню Раднаркомом УРСР,
проектні завдання й технічні проекти з кошторисами до них
затверджуються облвиконкомами, Раднаркомом Молдавської
АРСР або за їх дорученням міськрадами, райвиконкомами й від
ділами облвиконкомів, а по м. Києву — Київською міськрадою
або за її дорученням—відповідними відділами міськради.
8. Типові проекти по окремих видах будівництва затвер
джуються відповідними народними комісарами УРСР за на
лежністю.
Вибір типового проекту, прив’язка його до місця будів
ництва Й кошторис будівництва підлягають затвердженню в по
рядку п. п. 2, 4, 5 та 7 цієї постанови.
9. По будівництвах, вартість яких не перевищує 100 тис.
крб., народним комісаріатам й обласним виконавчим комітетам
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дозволяється встановлювати спрощений порядок складання
проектів і кошторисів, минаючи стадію проектного завдання й
скорочуючи загальний обсяг технічного проекту з обов’язковим
однак складанням кошторису будівництва.
10.
Постанову Ради Народних Комісарів УРСР від 31 берез
ня 1935 року за № 323 .Про порядок затвердження проектів
і кошторисів на нові об’єкти будівництва" скасувати,
м. Київ, 27 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР П. Любчепко.
Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів
УРСР Я. Кричевцов.
107. Про аванси під бавовник
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Встановити такий порядок розподілу грошевих авансів під
бавовник:
а) перший аванс, одержаний під бавовник, видавати всім
колгоспникам на всі трудодні, вироблені з початку року до мо
менту видачі авансу;
б) другий і третій аванси, одержані під бавовник у розмірі
85% грошей, що розподіляються на трудодні, видавати виключ
но колгоспникам, що працюють на бавовні, у розмірі не менш
1 карб, на трудодень, вироблений на роботах но посіву й об
робці бавовнику.
м. Київ, 25 квітня 1937 року
Голова Ради Народних Комісарів УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Кричевцов.
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ЗМІСТ
Постанова Центрального Виконавчого Комітету
Народних Комісарів УРСР

і Ради

108. Про народногосподарський план УРСР на 1937 рік.
ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
108. Про народногосподарський план УРСР на 1937 рік
Минулий 1936 рік відзначився як для цілого Радянського
Союзу, так і для УРСР вирішальними успіхами 1 бурхливим
піднесенням народного господарства та культурного будівни
цтва.
Розвиток стахановського руху і прискорені темпи, якими
зростало в 1936 році народне господарство України і зокрема
соціалістична промисловість, обумовили величезні перемоги в
справі успішного вивершення річного плану 1936 року 1 відпо
відних завдань 2-го п’ятирічного плану.
Переможні підсумки минулого року створюють можливість
у 1937 році не тільки успішно виконати, але й перевищити 2-й
п’ятирічний план.
План 1936 року визначив приріст продукції промисловості
на 26%, а фактичний приріст становить 30%, що е безпосеред
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нім наслідком перевищення річних планів майже в усіх промис
лових народних комісаріатах і організаціях.
В основі прискорених темпів та якісних зрушень, що відбу
лися в соціалістичній індустрії Радянської України, лежать до
сягнення в освоєнні нової техніки і піднесенні продуктивності
праці.
Успіхи 1936 року у промисловості є результатом нових до
сягнень стахановського руху, покликаного створити революцію
в цілому народному господарстві.
В сільському господарстві 1936 рік відзначився серйозними
перемогами як у боротьбі за реалізацію сталінського завдання
щодо виробництва найближчих років 7—8 міліардів пудів хліба,
так і в розвитку соціалістичного тваринництва. Навіть при недосить сприятливих кліматичних умовах гуртовий збір як по.
зернових, так і по технічних культурах значно збільшився по
рівняно з 1935 роком.
Поширилася матеріально-технічна база колгоспів і радгос
пів України, підвищилася продуктивність праці на колгоспних
і радгоспних ланах.
Великі досягнення у розгортанні всіх галузей народного гос
подарства привели до збільшення товарообороту на 30,2% по
рівняно з попереднім роком.
Товарооборот УРСР за 1936 рік становив 16,4 мілізрда крб.
Значно розгорнулася сітка радянської торгівлі на селі, в ре
зультаті виконання відповідних ухвал уряду.
Поширився житловий фонд у містах, розгорнулось кому
нальне будівництво, особливо в Донбасі; широкі заходи були
здійснені в справі реконструкції столиці Радянської України —
м. Києва.
За один тільки 1936 рік збудовано 266 шкіл у містах УРСР.
Величезною мірою поширилася сітка родильних будинків,
ясел, дитячих садків, означаючи піклування соціалістичної дер
жави про трудящу жінку.
Широко розгорнулося виробничо-технічне нзвчання робітни
ків і колгоспників, знялася хвиля самодіяльного мистецтва, о ла
маючи інтенсивне зростання культурного рівня народних мас
УРСР.
Одночасно з значними досягненнями 1936 року Центральний
Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів УРСР відмі
чають ряд серйозних хиб і недоліків у розвитку народного гос
подарства.
Недостатньою мірою використані всі місцеві резерви в справі
поширення виробництва р(чей ширвжитку.
Робота місцевої, лісової, легкої і харчової промисловості та
промислової кооперації не досягла ще того рівня, який відпові
дав би повнотою сьогоднішнім потребам народних мас.

X* 26

З

Ст. 108

Центральний Виконавчий Комітет І Рада Народних Коміса
рів УРСР відзначають, що при виконанні і навіть перевищенні
планів промислового виробництва в цілому і по окремих народ
них комісаріатах, по ряду найважливіших галузей виробничії
програма була недовиконана.
Так, по машинобудуванню та металообробленню річний план
виконано лише на 96,2%, по паперовій промисловості —на98,6%,
по трикотажній —на 99%.
Ще не створено у промисловості потрібної дисципліни у ви
трачанні фондів заробітної плати.
При наявності певних зрушень у справі піднесення якості
промислової продукції, вона все ще не задовольняє як за асор
тиментом, так і за якістю тих зрослих потреб, що їх виявляють
найширші верстви народних мас.
Не зважаючи на те, що партія І радянський уряд поставили
в центрі уваги партійних, радянських і господарських органів
справу рішучого поліпшення капітального будівництва, буді
вельна Індустрія все ще відстає від загальних темпів розвитку
народного господарства і не задовольняє тих вимог, що їх став
лять перед будівельною справою всі галузі народного госпо
дарства як з боку темпів будівництва, так і в справі якості та
вартості будівельних робіт.
Немалу шкоду народному господарству України завдали шкід
ництво і диверсійна робота японо-німецькотроцькістських
агентів.
Троцькісти, ця оскаженіла банда шпигунів і вбивців, що втра
тила всякі ознаки політичної течії в робітничому класі, в союзі
з фашистськими охранками намагалися зірвати соціалістичне
будівництво, напакостити країні робітників та селян, запродати
міжнародному імперіалізмові завоювання Великої Жовтневої Ре
волюції, зокрема провадили каїнову роботу, щоб віддати тру
дові маси Радянської України німецькому фашизмові на капіта
лістичну експлуатацію I національне гноблення.
Ця підривна робота троцькістських бандитів і виродків могла
бути паралізована, якби всі радянські господарські організації
виявили більше пильності до ворогів народу і домоглися кра
щої організації роботи на всіх ділянках народного господар
ства.
Відсутність такої пильності і безтурботність, яка часто-густо
виявлялася до ворогів народу, є наслідком політичної коротко
зорості, самозаспокоєння та обивательської благодушності знач
ної частини господарників, інженерів, техніків—комуністів і інш.
працівників, що є цілком неприпустимим для радянських керів
ників.
Бюрократичні порушення принципу єдиноначальності, від
сутність розгорнутої самокритики, недостатній контроль керів
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ництва народним господарством збоку найширшихмас робітників
і селян, недостатня мобілізація виробничого активу, самови
хваляння керівних працівників —все це немалою мірою сприяло
тому, що троцькісти вкупі з іноземною фашистською агенту
рою творили свою шкідницько-диверсійну справу.
Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Коміса
рів УРСР, підкреслюючи ці недоліки в господарській роботі,
зокрема незадовільну роботу першого кварталу 1937 року, став
лять перед усіма робітниками, колгоспниками, трудовою інте
лігенцією, перед керівним складом працівників цілого народного
господарства УРСР, як обов’язкове завдання, рішучу боротьбу
за якнайшвидшу ліквідацію наслідків шкідництва для того, щоб
народне господарство пішло вперед і справа виконання й пере
вищення 2-го п’ятирічного плану була твердо забезпечена.
Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Коміса
рів УРСР, визначаючи завдання народногосподарського плану
на 1937 рік—останній рік 2-ої п’ятирічки,—у х в а л ю ю т ь:
І. По промисловості.
1.
Визначити гуртову продукцію зеликої промисловості УРСР
на 1937 рік в обсязі 18,3 млрд. крб. за незмінними цінами 1926/27
року, що дає ріст проти виконання плану 1936 року на 23,6%.
а) Встановити загальний обсяг гуртової продукції промисло
вості УРСР республіканської, обласної І районної підлеглості
на 1937 рік в 3.227,73 млн.крб. (за незмінними цінами 1926/27 року)
або зростання на 22,95% проти 1936 року.
В тому числі:
но Народному комісаріату місцевої
промисловості........................................ 897,08 млн. крб.
Народному комісаріату легкої _
промисловості......................... 936,90
„
„
* Народному комісаріату лісової
промисловості......................... 258,07
.
„ Народному комісаріату харчової
промисловості....................... 1135,68
„ *
б) Визначити загальний обсяг гуртової продукції виробничої
кооперації УРСР на 1937 рік в 2.877,34 млн. крб. (за незмінними
цінами 1932 року) або зростання на 28,3% проти 1936 року.
В тому числі по Укооппромраді . . . 2.394,89 мли. крб.
„ Укоолінраді . . . .
261,63 „ „
„ Укоопромліссоюзу
. 220,82 „ „
в) Визначити загальний обсяг гуртової продукції промисло
вості непромислових народних комісаріатів, відомств і громад-
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ських організацій УРСР на 1937 рік в 395,81 млн. крб. (за незмін
ними ціпами 1926-27 року) або з приростом проти 1936 року
на 35,4 %.
2.
По найважливіших виробах у натурі встановити такі зав
дання:
По Народному комісаріату легко» промисловості:

Взуття ....................................................
Швейна промисловість . . .
Панчішно-шкарпеткові вироби
Верхній трикотаж...........................
Шерстяні тканини..........................
Сортове скло ....................................

млн. пар
25
345
• крб.
78
» пар
2,33 в шт.
м.
5,16 я
8,2 >» крб.

По Народному комісаріату харчової промисловості:

Кондиторські вироби . . . 159,44 тис.тонн
Макарони............................... 87,70
„
„
Дріжджі................................. 11,89
Олія рослинна
..................... 87,50 „
Риба (продукція). . . . .
357,91 „
млрдштук
Цигарки............................... 15,15
По Народному комісаріату місцевої промисловості:

Цегла—обпал .
... 1027,3 млн. штук
Бут............................................................ 450,0 тис.м*
Металоширвжиток . . . 130,5
млн. крб.
Ліжка залізні ................................... 670,0 тис. шт.
Радіатори . . . .
• . . 500,0 тис. м2
Цвяхи будівельні*............................. 55,0 тис.тонн
Фарфоро-фаянсові вироби . 135,02 млн шт.
Піаніно............................................. 2.550,0 штук
Щипкові і струнні інстру
менти ....................................... 423,35
тис.шт.
По Народному комісаріату лісової промисловості:

Стільці . .
. . . . 2.003,7 тис. штук
Буфети ............................................. 25,7
Столи обідні..................................... 56,5
„
„
3
Пиломатеріали.......................... 1.219,5 тис.м
Папір ............................................. 37,75
тис. тонн
Картон.......................................... 15,14
тис. тонн
3.
Відповідно до постанови Центрального Виконавчого Комі
тету і Ради Народних Комісарів Союзу РСР від 29 березня
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1937 р. (3. 3. СРСР 1937 р. № 24, ст. 98) встановити, що виконання
плану підприємством повинно оцінюватись не по гуртовій про
дукції, а по випуску готової І комплектної продукції встанов
леної народним комісаріатом для даного підприємств» по якості
1 асортименту.
Доручити Раді Народних Комісарів УРСР дати відповідні вка
зівки народним комісаріатам, обласним виконавчим комітетам та
Раді Народних Комісарів Молдавської АРСР про проведення
встановленого цим рішенням порядку обліку виконання плану.
4.
Визначити ріст продуктивності праці у промисловості по
чотирьох промислових народних комісаріатах в 1937 році в 19,2%
проти середньорічного рівня 1936 року, а зростання середньої
заробітної плати робітників і службовців промисловості на 6%,
в т ому ч и с л і :

Зростання
продуктив
ності праці

Зростання
зарплати
робітників

По Народному коміса
ріату місцевої проми
20,9
5,8
словості .............................
„ Народному коміса
ріату легкої промис
18,6
5,8
ловості ................................
„ Народному коміса
ріату лісової про
мисловості (фабричнозаводська промисло
вість) ..................................
18,0
5,9
„ Народному коміса
ріату харчової про
21,8
6,6
мисловості .......................
Г3 зв'язку з досягненнями в освоєнні нової техніки та по
ліпшенні організації виробництва, що виявилися в значному пере
вищенні раніш встановлених норм виробітку, доручити народним
комісаріатам, обласним виконавчим комітетам та Раді Народних
Комісарів Молдавської АРСР переглянути по окремих галузях
промисловості та будівництва норми виробітку в бік деякого
підвищення їх.
5.
Визначити зниження собівартості промислової продукції
в 1937 році в 4,8% проти середньорічного рівня 1936 року,
в тому числі:
По Народному комісаріату місцевої
промисловості................................ 8,4%
„ Народному комісаріату легкої
промисловості...................................3,4%
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По Народному комісаріату лісової
промисловості................................4,0%
» Народному комісаріату харчо
вої промисловості......................... 4,0%
6. Зобов’язати керівників усіх господарських організацій УРСР
досягти в 1937 році зниження норм витрати кам’яного вугілля
в середньому не менше, як на 10%, і нафтопалива не менше, як
на 12%; поширити вживання в господарстві місцевих видів па
лива—торфу та бурого вугілля; знизити питому витрату елек
троенергії не менше як на 10%; знизити норми витрати мета
лів: чорних — не менше як на 8 — 1 0 % , кольорових на 15%
у порівнянні з нормами витрати 1936 року.
Зобов’язати всіх керівників підприємств та будівництв вжити
рішучих заходів до зменшення витрачання і до збільшення по
вторного використання лісових матеріалів.
7. Встановити розмір капітальних робіт по всій республікан
ській промисловості УРСР в 144,28 млн. крб. та введення в
експлуатацію в 163,5 млн. крб.
Встановити такий розмір капітальних робіт по окремих на
родних комісаріатах:
По Народному комісаріату місце
вої промисловості............................ 68,62 млн. крб.
Народному
комісаріату легкої
в
промисловості................................... 32,97
„
»
„ Народному комісаріату лісової
промисловості................................... 12,10
„ Народному комісаріату харчо
вої промисловості........................... 30,59
„
„
8.
Зобов’язати народні комісаріати місцевої, легкої, лісової
та харчової промисловості, при виконанні встановленого цим
рішенням загального плану капітальних робіт, забезпечити роз
гортання будівництва і введення в ексмуатацію таких особливо
важливих підприємств:
По Народному комісаріату місцевої промисловості

Для забезпечення виконання програми виробництва цегли
на 1937 рік в 1027,3 млн. штук зобов’язати Народний комісаріат
місцевої промисловості УРСР:
закінчити будівництво та ввести в експлуатацію 3 цегель
них заводи (цегельний завод № 8 Київ—Корчевата, цегельний
завод № 9 Київ—Корчевата, цегельний завод № 7 Київ—Кор
чевата);
закінчити реконструкцію 10 цегельних заводів: цегельні за
води N2 1 і № 2 — Дніпропетровськ,
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цегельний завод N° 2 (штучна сушка)—Буча Київ
ської області,
„
„
(сухе пресування)—Коно
топ,
„
№
10
(штучна
сушка)
—Київ,
в
Пироговка,
„
„
(штучна сушка) — Очере
тино Донецької області»
„
,
№ 1 (штучна сушка)—Київ,
„
, №2
,
• —Вінниця,
„
,
„
„ —Бердичів,
„
„
.
„ —Шепетівка
По Народному комісаріату легкої промисловості

Забезпечити:
1) закінчення реконструкції Одеської сукняної фабрики,
2) введення в експлуатацію першої черги гуморегенераторного заводу в Дарниці,
3) закінчення будівництва картонного цеху при 6-му шкірзаводі в Києві,
4) введення в експлуатацію нової потужності в 75 млн. дцм.2
хрому на 7-му шкірзаводі.
По Народному комісаріату лісової промисловості:

Закінчити будівництво та ввести в експлуатацію:
1) бондарний цех при Тираспольському лісзаводі,
2) Коростенський мебльовий комбінат,
3) Чернігівську мебльову фабрику.
По Народному комісаріату харчової промисловості

Забезпечити повне закінчення будівництва та введення
в експлуатацію заводів вуглекислоти в м. Дніпропетровську
і Слов'янську та хлібозаводу в м. Харкові.
II. По сільському господарству
1. Встановити загальний розмір засівної площі УРСР під
врожай 1937 року в 25.605,7 тис. гектарів, в тому числі
по колгоспах (разом з присадибними засівами колгоспників)—
23.072,0 тис. гектарів і по радгоспах усіх систем—2533,7 тис. га;
з них но радгоспах Иаркомрздгоспів —1.169,6 тис. га, по рад
госпах Наркомхарчпрому—382,9 тис. га І по радгоспах Наркомзему—177,9 тис. га.
2. Площу засіву зернових культур на 1937 рік встановити
в розмірі 17.948,8 тис. га; з них ярих зернових—8.064,6тис. га,
у тому числі: у колгоспах —7.168,5 тис. га і по радгоспах усіх
систем —896,1 тис. га.
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3.
Загальний розмір засіву технічних культур затвердити на
площі в 2.279,7 тис. га, у тому числі:
бавовнику..................................................... 222,0 тис.га
цукрових буряків .................................... 840,2 „ ж
льону-довгунця ........................................ 110,0 „
льону-кудряшу............................................. 45,9 „
конопель північних.................................103,0 „ „
. південних (на насіння) 43,0 „
соняшника................................................... 640,8 „ „
сої...........................................................................60,3 „ .
рицини............................................................... 50,0 „
4.
З метою дальшого зміцнення кормової бази затвердити
на 1937 рік засівну площу кормових культур у 3.073,7 тис. га;
з них у колгоспах і одноосібних господарствах—2.393,5 тис. га,
у радгоспах усіх систем—680,2 тис. га, в тому числі в радгос
пах Наркомрадгоспів—309,5 тис. га.
План засіву однорічних трав затвердити в 1.319,6 тис. га,
багаторічних (підпокривних та безпокривних)—1.093,0 тис. га,
в тому числі в колгоспах 925,0 тис. га; з них: конюшини —
540,0 тис. га і люцерни—285,0 тис. га; кормових коренеплодів—
383,3 тис. га, силосних культур—211,6 тис. га.
Встановити план залишення насінних ділянок багаторічних
трав у колгоспах УРСР на 1937 рік на площі в 188,2 тис. га
і план закладки насінників багаторічних трав широкорядним за
сівом на площі в 54,5 тис. га, в тому числі конюшини 23,0 тис. га
і люцерни 30,0 тис. га.
План поліпшення лук та пасовиськ по колгоспах УРСР на
1937 рік встановити в розмірі 625,0 тис. га.
5.
Поставити як основне завдання перед земельними орга*
нами, радгоспами, МТС і колгоспами добитися в 1937 році знач
ного піднесення врожайності всіх культур на основі досвіду
стахановців землеробства і дальшого поліпшення організації праці,
повного використання технічного озброєння сільського госпо
дарства і запровадження передової агротехніки.
Установити, як мінімальні, такі завдання по врожайності сіль
ськогосподарських культур в середньому з гектара по УРСР:
в центнерах

Всі зернові..................................................*
12,0
Бавовник.......................................................... 4,1
Цукрові буряки (колгоспи) . . . .
207,0
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Цукрові буряки (бурякорадгоспи). 220,5
Льон-довгунець (на волокно) ...
3,8
Льон-кудряш (насіння)..................................... 6,0
Коноплі північні (насіння) . . . .
5,0
„
„ (на волокно) .
4,6
Соняшник . * .
..
...
9,7
Соя........................................... *
.
.
8,0
Рицина.........................•..................................... 6,0
Махорка..................................... * . . . .
18,4
Тютюни: а) бакун . . . . . . . .
18,0
б) сигарові...................................... 13,8
в) жовті............................................... 9,5
Картопля.............................................................. 110,0
6. План підняття чистих парів на 1937 рік по колгоспах за'
твердити на площі в 3.400,0 тис. га, засів зернових культур сор
товим насінням —на площі в 12.636,5 тис. га;зннх ярих зернових
культур на площі в 5.834,5 тис. га.
7. Завіз мінеральних добрив для сільського господарства
УРСР на 1937 рік (по системі Наркомзему УРСР) затвердити
в таких розмірах:
Тис. тонн

Азотні добрива (в переводі на сульфат-амоній).................................................170,1
Суперфосфат.......................................................... 550,6
Калійна сіль (41%)
99,0
Фосфатна мука...........................................................61,9
План вивозу гною на поля колгоспів затвердити в розмірі
65.600 тис. тонн.
Звернути особливу увагу земельних органів, директорів рад
госпів, машинно-тракторних станцій і правлінь колгоспів на
повне використання мінеральних добрив, на усунення втрат при
їх зберіганні і перевезенні, а також на максимальне викори
стання місцевих добрив (торф, попіл, компости тощо).
8. Організувати в 1937 році по УРСР (до весни) 35 нових
машинно-тракторних станцій і довести загальну кількість ма
шинно-тракторних станцій по УРСР на кінець 1937 року до 958.
9. План завозу тракторів до машинно-тракторних станцій
УРСР на 1937 рік затвердити в кількості 7.245 штук, потуж
ністю в 196 тис. кінських сил; з них ЧТЗ—2.000 штук. СТЗ—
ХТЗ гусеничних —1.800 штук, колісних—500 штук, „Універсал" —
2.945 штук.
10. Затвердити на 1937 рік план насадження полезахисних
лісових смуг по колгоспах на площі в 43,0 тис. га та по радгос
пах Наркомрадгоспів на площі в 5,3 тис. га і план закладання
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розсадників для лісонасаджень на площі в 5.046 га, в тому числі
в колгоспах на площі в 2.640 га.
11. План капітальних вкладань у сільське господарство рес
публіканської підлеглості визначити по підприємствах і дер
жавних заходах системи Наркомзему УРСР у розмірі 7275,0
тис. крб 1 по Наркомрадгоспів УРСР в 25.850,0 тис. крб.
12. Доручити Раді Народних Комісарів УРСР затвердити
державний план розвитку тваринництва на 1937 рік.
НІ. По товарообороту
Встановити завдання по роздрібному товарообороту держав
ної та кооперативної торгівлі разом з громадським харчуванням,
в діючих роздрібних цінах, в розмірі 21,9 млрд крб., що дасть
зростання на 23,7% проти товарообороту 1936 року.
Роздрібний товарооборот по місту встановити в розмірі 14,6
млрд. крб. і по селу—в 7,3 млрд. крб.
IV. По житловому та комунальному господарств;
1. Встановити обсяг капітальних робіт по житловому будів
ництву республіканської підлеглості в сумі 55,19 млн. крб. і по
комунальному будівництву — в 162,38 млн. крб.
Встановити розмір позалімітних капітальних робіт по впо
рядкуванню районів в сумі 16,0 млн. крб.
Розмір фінансування по ремонту житлового фонду виконав
чих комітетів та житлової кооперації встановити в сумі 78,3
млн. крб.
2. Ввести в експлуатацію в 1937 році 132,2 тис. кв. метрів
житлової площі будівництва житлової кооперації та виконавчих
комітетів.
V. По культурі та охороні здоров’я
а) Народна освіта

1. Встановити загальний розмір витрат по державному та
місцевому бюджетах на потреби народної освіти в 1937 році
в 2588,0 млн. крб. проти 2160,6 млн. крб. у 1936 році.
2. Загальну кількість учнів у початковій, неповній середній
і середній школах (без шкіл Народного комісаріату шляхів)
встановити на 1937 рік в 5426,3 тис. чоловік проти 5038,7 тис.
чоловік у 1936 році, в тому числі в міських школах—1395,0 тис.
чол., у сільських школах—4031,3 тис. чол.
3. Встановити на кінець 1937 року число дітей у дитячих
садках системи Народного комісаріату освіти в містах, робіт
ничих селищах і сільських місцевостях в 77,62 тис. чол. проти
62,62 тис. чол. у 1936 році.
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4.
Встановити розмір капітальних робіт по освіті в 1937 році
в 160,05 млн. крб.
Зобов’язати обласні виконавчі комітети та Раду Народних
Комісарів Молдавської АРСР збудувати в 1937 році в містах
і робітничих селищах і ввести в експлуатацію до початку на
вчального року 169 нових шкіл на 98080 учнівських місць, з них
159 нових середніх та неповних середніх шкіл.
Ввести в експлуатацію в 1937 році 10280 нових місць у ди
тячих садках відомств республіканської підлеглості; з них за
рахунок нового будівництва 9600 місць і за рахунок пристосу
вання існуючих приміщень 680 місць.
6) Охорона здоров'я

1. Встановити загальний розмір витрат по державному та
місцевому бюджетах на потреби охорони здоров'я в 1937 році
в 1230,8 млн. крб. проти 932,6 млн. крб. у 1936 ро :і.
2. Встановити розмір капітальних робіт у 1937 ропі по охо
роні здоров'я в 150,3 млн. крб., в тому числі охматдитбудізннцтво в 114,8 млн. крб.
3. Довести в 1937 р. загальну кількість ліжок у лікарнях до
105,6 тис. проти 91,3 тис. в 1936 році, в тому числі в міських
лікарнях до 74,1 тис. та в сільських лікарнях до 31,5 тис.
Встановити кількість родильних ліжок в 20091 одиницю проти
14226 ліжок в 1936 році.
4. Встановити на кінець 1937 року кількість місць у дитячих
яслах у містах, робітничих селищах та радгоспах в 115,1 тис.
проти 83,3 тис. в минулому році.
5. Довести в 1937 році кількість санаторних ліжок до 23087
і кількість місць у будинках відпочинку до 11643.
в) М и с т е ц т в о

1. Встановити план а іітальних робіт по мистецтву та кіно
в 17,09 млн. крб., з них на кінофотопромисловість та кінофі
кацію 11,87 млн. крб.
2. Визначити приріст видовищних установ по Управлінню
в справах мистецтв (театральних труп, музичних колективів,
звукових кіноустановок) на 195 одиниць, ввести в експлуата
цію в 1937 році 116 нових озвучених кіноустановок.
3. Зобов’язати Управління в справах мистецтв закінчити бу
дівництво та ввести в експлуатацію 5 кінотеатрів на 3050 місць.
VI. По загальному плану капітальних робіт УРСР
1. З загального обсягу капітальних робіт по всьому народ
ному господарству УРСР в сумі 3,3 млрд. крб. на 1937 рік
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встановити обсяг капітальних робіт по республіканському та
обласному господарству УРСР в сумі 780,43 млн. крб. і план
введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств
республіканської та обласної підлеглості в сумі 1039,18 млн. крб.
2. Зобов’язати народні комісаріати УРСР, обласні виконавчі
комітети та Раду Народних Комісарів Молдавської АРСР забез
печити в 1937 році зниження вартості будівництва не менш, як
на 12% по всьому народному господарству УРСР республікан
ської та обласної підлеглості.
**
*
Успішне виконання плану 1937 року промисловістю Радян
ської України відограє виключно велику й важливу роль у ви
конанні достроково 2-го п’ятирічного плану Радянським Союзом.
Рішуче поліпшення роботи і виконання повнотою плану ву
гільною промисловістю УРСР, для розвитку якої Союзним
Урядом 1 Центральним Комітетом ВКП(б) створено найспри
ятливіші умови, повинно бути обов’язком і честю всіх робітни
ків, інженерів, техніків, партійних і радянських організацій Дон
басу.
Трудящі Донбасе і всієї Радянської України повинні пам’я
тати, що від виконання плану вугільною промисловістю Донбаса залежить успішний розвиток всього народного господар
ства Союзу РСР.
Дальше просування вперед найпотужного машинобудування,
всієї важкої промисловості і транспорту УРСР, прискорення тем
пів розвитку й підвищення якості продукції легкої і харчової
промисловості, дальший розквіт радгоспів і колгоспів України,
піднесення цілого народного господарства —все це приведе до
підвищення життєвого рівня народних мас, до розквіту Радян
ської України, до піднесення й дальшого зміцнення великого
багатонаціонального Союзу РСР.
Рішуча боротьба з політичною безтурботністю з боку керів
ників підприємств, господарських і радянських органів, залу
чення широких верств трудящих, зокрема через регулярне скли
кання активів в організаціях і підприємствах—все це має стати
знаряддям ліквідації наявних хиб у роботі як в центрі, так і на
місцях в справі перебудови всієї радянської й господарської
роботи відповідно до нових завдань, поставлених партією та
урядом.
„Господарським керівникам необхідно звернути особливу увагу
на завдання більшовицького виховання кадрів, на дійсне поліп
шення добору керівних працівників, на посилення боротьби
з бюрократичним перекручуванням у методах їх роботи.
Необхідно покінчити з вузьким діляцтвом значної частини
господарсько-технічних працівників, з обмеженістю їх кругозору
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вузько-господарськими рамками, з їх відривом від партійно-по
літичних завдань, що неминуче породжує політичну коротко
зорість керівників і що використовують в своїх злочинних ін
тересах найзліші вороги народу.
При доборі керівних кадрів необхідно зважати не тільки на
виробничо-технічну кваліфікацію, але й на політичну підготов
леність і здатність виховувати кадри в дусі відданості радян
ській владі.
Треба пам’ятати також про велику живучість канцелярськобюрократичних методів у роботі багатьох наших органів.
Тим то необхідно всіма засобами посилити організацію пе
ревірки виконання, перевірки дійсного проведення в життя вка
зівок партії, уряду й відповідних органів14. (З постанови ЦВК
і РНК Союзу РСР про народногосподарський план на 1937 рік—
3. 3. УРСР 1937 р. № 24, ст 98.)
Створення в цьому році на Україні відповідно до нової Коиституц ї нових союзно-республіканських народних комісаріатів
значно збільшило обсяг роботи по керівництву народним госнодарством Республіки.
Мова Конституція Союзу РСР і Конституція Радянської Ук
раїни, затверджена Надзвичайним XIV Українським З’їздом Рад,
доводить перед цілим світом всесвітньо історичне значення пе
ремог ленінсько-сталінської національної політики, дітищем якої
є квітуча Радянська Україна, складова й невід’ємна частина Ве
ликого Союзу Радянських Соціалістичних Республік.
Центральний Виконавчий Комітет 1 Рада Народних Комісарів
УРСР, затверджуючи народногосподарський план УРСР на остан
ній рік 2-ої п’ятирічки, закликають робітників і колгоспників,
трудову інтелігенцію і всіч трудящих Радянської України до
дружної, самовідданої й організованої бо отьби за виконання
й перевищення завдань народногосподарського плану.
м. Київ, 5 травня 1937 року

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УРСР Г. Петровський
Голова Ради Народних Комісарів УРСР П. Любченко
Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УРСР М. Зіненко
(Опублік. в газ. ,Вісті ЦВК УРСР* від 12 травня 1937 р. Яг 108/4998).

БШЛК7ГЕКА
Акадетії Наук
УСРР
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ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетар! ясіх країн, єднайтеся/

(Наказ Уаовмаркоіпв'язху при РНК
УРСР З І- VIII 1933 р. * 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
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ЗМІСТ
Постанова Ради Народних Комісарів УРСР і Центрального
Комітету КП(б)У
109. Про збирання зернових у 1937 році.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
110. Про план контрактації новоолійних культур врожаю 1937
року.
111. Про організацію прийому прохачів у народних коміса
ріатах І про розгляд скарг.

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У
109. Про збирання зернових у 1937 році
Види на урожай у цьому році по всій Україні гарні.
Після доброго врожаю 1936 року ми маємо всі можливосте
зібрати ще більш високий урожай 1937 року.
Технічне озброєння сільського господарства України проти
минулого року значно збільшилось: тільки на колгоспних полях
України на збиральній буде працювати 22.000 комбайнів проти
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13.900 минулого року, тракторів —64.000 проти 55.800, автома
шин- 16.500 проти 11.500; крім того в колгоспах автомашин буде
понад 9.000 проти 2.800 у 1936 році.
Одержання високого врожаю чимало залежить від того, як
буде підготовлено та організовано його збирання.
У минулому році в організації збирання врожаю було багато
хиб, елементи неорганізованості та невміння правильно сполу
чити проведення всіх робіт, що збігаються на період збирання.
В цьому році всіх цих хиб і недоліків допустити не можна.
В умовах організаційно-господарського зміцнення колгоспів,
значного зростання машииоозброєипя колгоспів і машинно-трак
торних станцій, багатого досвіду в проведенні збиральної, то
його набули машннпо-тракторні станції і колгоспи за останні
роки, в умовах зростання кадрів, що оволоділи технікою най
складніших сільськогосподарських машин, є всі підстави цього
року для того, щоб підготуватися і провести збирання врожаю
набагато краще, ніж торік.
На ділі підготовка до збиральної розгортається вкрай неза
довільно.
Комбайнів відремонтовано на 10 травня 1937 р. всього 25,1%
проти 82,4% на 1 травня 1936 р., автомашин —34% проти
61,7%, механічних молотарок відремонтовано 4,4% проти 26,6%
в 1936 році, двигунів —7,8% проти 23,3%.
Земельні органи до цього часу не перебудували своєї роботи,
не стали ще дійовими органами по керівництву сільським гос
подарством І не організували як слід роботи по підготовці до
збиральної.
Багато районних партійних організацій всупереч директивам
пленуму Центрального Комітету ВКП(б) продовжують стояти
осторонь керівництва підготовкою до збирання врожаю; неза
довільний стан з ремонтом комбайнів та інших збиральних ма
шин свідчить про наявність благодушності та самозаспокоєння
в обласних і районних партійних та радянських організаціях
і серед їх керівників.
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет
КП(б)У пропонують негайно покінчити з цими шкідливими на
строями і, не гаючи часу, розгорнути роботу по підготовці до
збирання врожаю, забезпечивши обов’язкове проведення таких
заходів:
І. Ремонт комбайнів, автомашин, молотарок, двигунів та ііших
сільськогосподарських машин
1.
Забезпечити повне виконання плану ремонту моторів ком
байнів по всіх ремонтних заводах та машинно-тракторних стан
ціях не пізніше 1 червня.
Ремонт комбайнів повністю закінчити не пізніше 10 червня.
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Обладнати всі комбайни спеціальним пристроєм для розван
таження зерна з бункера на ходу і для боротьби з втратами.
Встановити обов'язкове приймання якості ремонту комбайна
комісіями в складі директора машинно-тракторної станції, меха
ніка по комбайнах та комбайнера, що працюватиме на цьому
комбайні.
Провести обкатку кожного комбайна, як відремонтованого,
так і нового, і лише після цього, не пізніше, як за 10 днів до
виїзду в поле, передати комбайни комбайнерам.
2. Щоб забезпечити безперебійну роботу комбайнів та інші
сільськогосподарські роботи в найбільш напружений період,
негайно вжити заходів по приведенню в повний порядок всього
тракторного парку.
З 20 травня до 20 червня ретельно переглянути стан кож
ного окремого трактора і, в разі потреби, провести необхідний
ремонт.
Зобов’язати директорів машинно-тракторних станцій викори
стовувати трактори „ЧТЗ“ на збиранні виключно на зчіпці з
двома одкомарочними комбайнами, насамперед з двома комбай
нами „Сталинец", для чого директорам машинно-тракторних стан
цій забезпечити „ЧТЗ- зчіпками.
3. Забезпечити організацію високоякісного і швидкого тех
нічного обслуговування комбайнів під час роботи в полі, орга
нізувавши в кожній машинно-тракторній станції пересувні май
стерні з розрахунку одна майстерня на 15—20 комбайнів.
Укомплектувати ці майстерні достатньою кількістю запасних
частин, інструментом, матеріалами та протипожежними засобами.
Зобов'язати директорів машинно-тракторних станцій забезпе
чити кожний комбайновий агрегат заправочним реманентом, ін
струментами та необхідною кількістю запасних частин.
4. Встановити крайній строк закінчення ремонту двигунів,
локомобілів, молотарок, снопов'язалок, жаток, лобогрійок та
всіх знарядь 10 червня;
Районним земельним відділам і директорам машинно-трактор
них станцій разом з правліннями колгоспів організувати зазда
легідь перевірку якості ремонту всіх збиральних машин у кол
госпах і машинно-тракторних станціях.
5. Встановити крайній строк закінчення ремонту всіх вантаж
них автомашин машинно-тракторних станцій та колгоспів 10
червня.
Зобов’язати Народний комісаріат земельних справ УРСР та
місцеві організації організувати негайно на заводах і в майстер
нях вулканізацію камер і покришок як машинно-тракторних стан
цій, так і колгоспів.
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет
КП(б)У вимагають від обласних та районних радянських і пар
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тійних організацій найповніше використати всі місцеві можли
вості для найскорішого закінчення ремонту комбайнів та всіх
збиральних машин.
II.

Про матеріально-технічі е забезпечення збиральної

1. Встановити ліміт пального на весь час робіт по збиранню
та для осінніх робіт (липень — жовтень) в такій кількості по
Україні:
по гасу ...
..
.. 331,0 тис. тонн
„ лігроїну . . . .
. 125,0 л
бензину
.
.'..............................108,0
„
и
* нафті.......................................... 21,8
„
„ бензину дляколгоспних
автомашин.............................. • 32,0 тис. тонн
2. Виділити додатково поверх фондів II кварталу 35 тисяч
комплектів гуми для вантажних автомашин.
3. Виділити додатково поверх фондів II кварталу для ремонту
сільськогосподарських машин чорних металів:
сортового заліза
. 1.000 тонн
шинного
„
. 1.200 »
листового
„
. 80
п
дахового
. 180
п
труб димогзрних .
. 71
я
III. Складати планів на період збирання врожаю
1. У найкоротший строк—не пізніше 25 червня — закінчити
складання по всіх машинно-тракторних станціях і районах плані»
збирання врожаю та виконання всіх робіт, яік збігаються на цей
період.
Розглянути на раді машинно-тракторної станції разом з пра
вліннями колгоспів плани збирання по кожному колгоспу.
2. Правлінням колгоспів до 5 червня розробити оперативний
план збирання по окремих бригадах, широко обговорити цей
план на виробничих нарадах, бригадних та загальних зборах
колгоспів, які остаточно затверджують цей план.
До 20 червня провести по всіх бригадах, колгоспах, машиннотракторних станціях і районах взаємоперевірку підготовки до
збиральної, приділивши особливу увагу питанням стану живого
тягла та його поліпшення.
3. Не пізніше 15—20 червня н кожній машинно тракторній
станції провести п'ятиденні наради комбайнерів з питань під
готовки до збиральної.
В цих нарадах повинні взяти участь районні ке рівні пра
цівники.
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IV. Організація збирання врожаю комбайнами
1. Головнішим завданням у збиральну кампанію цього року
€ якнайскоріше включення в роботу всіх комбайнів та забез
печення максимально високої денної виробки кожного комбайна.
Всі комбайни повинні бути повністю включені в роботу на
всіх ділянках, ЯКІ ДОСЯГЛИ кінця воскової стиглості.
Очікування повного вистигання хлібів може привести до
втрати найцінніших днів, що виріш>ють успіх збирання.
Тому найголовніша вимога —це якнайскоріше включити всі
комбайни в роботу, не боячись того, що частину зерна дове
деться просушувати.
2. У відповідності з урядовим планом комбайнового збирання
встановити, що збирання колоскових комбайнами по всіх обла
стях повинно бути закінчено за 20—25 днів.
Зобов’язати обласні виконавчі комітети і обласні земельні
управління довести план збирання комбайнами до кожної ма
шинно-тракторної станції.
Вважати за можливе допустити підвищення сезонних завдань
для окремих висококваліфікованих комбайнерів.
3. За участю комбайнерів, голів колгоспів та польових бри
гадирів у найкоротиіий строк визначити ділянки дтя збирання
комбайнами.
Щоб забезпечити цілковите завантаження комбайнів на весь час
збирання, при визначенні ділянок треба закріпити за кожним ком
байном ділянки різних культур (не менше 2—3 колоскових культур)
Догляд за виділеними та закріпленими за комбайнами ділян
ками покласти на бригадирів рільничих бригад.
Встановити, що комбайнер має право контролювати протягом
усього часу стан виділених для збирання ділянок; при виявленні
несвоєчасного і недоброякісного їх прополювання правління
колгоспів, на вимогу комбайнера, повинні забезпечити негайне
проведення додаткового прополювання.
Правління колгоспів повинні заздалегідь перед початком зби
рання комбайнами провести обношування ділянок та прокошу
вання магістральних ліній.
4. До 25 травня визначити трактори, які будуть працювати
на збиранні з комбайном.
До 15 червня на комбайнах, що працюють на зчіпці, при
значити з кращих комбайнерів начальника агрегату, закріпити
двох помічників комбайнера, двох трактористів, візника пального,
візника води, візників зерна залежно від розмірів урожаю та
віддалення перевозу.
5. Для збільшення продуктивності комбайна вважати за
обов’язкове розвантаження комбайна на ходу; зупинки комбайна
робити лише для змащування і технічного огляду.
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В час відпочинку комбайнера на роботі Його заступає один
з помічників комбайнера.
6.
Щоб зберегти солому для господарських потреб, зокрема
для фуражу, встановити, шо збирання ярих хлібів повинно бути
організовано на низькому зрізі.
З метою збереження соломи озимих там, де буде проведено
високий зріз, організувати другий укіс лобогрійками, жатками,
сінокосарками.
Щоб забезпечити окремий збір полови в час збирання ком
байнами, особливо безостих хлібів, роботу комбайнами прова
дити з полововиділювачами.
Обласним земельним управлінням та директорам машиннотракторних станцій забезпечити виготовлення до комбайнів
простих полововиділювачів, шо виправдали себе в минулому
році.
Для крашо! організації роботи по збиранню І скиртуванню
полови й соломи зобов’язати правління колгоспів у кожній ріль
ничій бригаді виділити спеціальні ланки, поставивши на чолі,
їх колгоспників, добре обізнаних із скиртуванням соломи і полови.
Всі поля після скошування соломи повинні бути обов’язково
попідгрібані кінними або ручними граблями І солома складена
у великі копиці з таким розрахунком, щоб була можливість не
гайно провадити лущіння.
Всю полову та солому на 3—5 день комбайнування необхідно
почати вивозити з полів 1 скиртувати в місцях постійного збе
реження.
Заскиртована солома 1 полова повинні бути прийняті головою
колгоспу з складанням акта про кількість заскиртованої полови
І соломи й якість скиртування.
V. Організація збираная врожаю простішими машинами
1.
Маючи на увазі, шо в Чернігівській, Вінницькій, Київсь
кій, Харківській областях та Молдавській АРСР збирання про
стішими машинами є вирішальним, зобов’язати обласні та ра
йонні організації цих областей повністю використати всі наявні
я машинно-тракторних станціях 1 колгоспах збиральні машини.
Зобов’язати Народний комісаріат земельних справ не пізніше
1 червня закінчити перекидання молотарок із степових областей
і перекинути також з Одеської та Дніпропетровської областей
у Чернігівську й Вінницьку області двигуни.
Народному комісаріату земельних справ УРСР разом з облас
ними організаціями Одещини 1 Дніпропетровщини визначити
кількість двигунів, які можуть бути передані лісостеповим об
ластям з тим, щоб не пізніше 10 червня перекидання двигунів
було закінчено.
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2. Весь зібраний лобогрійками, самоскидками, віндроуерам.!
хліб повинен обов’язково зв’язуватися в снопи і складатися
в копи так, щоб можна було вільно поовадити лущіння стерні;
після в’язання і складання снопів обов’язково провести двора
зове загрібання колосків.
Скиртування хлібів починати не пізніше, як на 5—6 день
після початку косовиці, і закінчити протягом 10—12 днів.
3. Молотьбу хліба розпочати з 5—6 дня від початку косовиці
й закінчити—в районах Стелу до 10 вересня, а Лісостепу і По
лісся до 1 жовтня.
Правлінням колгоспів виділити нові токи для молотьби, ре
тельно розчистити їх та утрамбувати.
Молотьбу на старих токах допускати, лише попередньо очи
стивши їх від решток обмолоту минулого року (полови, соломи,
збоїн).
4. Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет
КП(б)У вимагають від усіх обласних і районних партійних і ра
дянських організацій, земельних органів та правлінь колгоспів
особливу увагу приділити питанням підготовки до збиральної
кампанії живого тягла, забезпечивши 15-денний відпочинок до
початку збиральної.
VI. Вивозна зерна з поля
Рада Народних Комісарів і Центральний Комітет КП(б)У
пропонують керівникам обласних та районних партійних І ра
дянських організацій приділити особливо серйозну увагу справ:
організації вивозки та збереження зерна.
В кожному колгоспі й бригаді повинні бути обов’язково по
будовані навіси з тим, щоб уся кількість зерна, яка не може
бути вивезена 1 повинна залишитись у полі, зберігалась під
навісом.
До будівництва навісів і ремонту старих слід приступити
негайно, максимально використавши для цього місцеві матері
али (глина, ліс, очерет, солома і т. Інш).
Сухе очищене зерно від комбайнів і молотарок вивозити
безпосередньо на державні зсипні пункти.
Вогке зерно до відправлення його на зсипний пункт та
колгоспні зерносховища обов’язково просушити і очистити.
Всі пункти перевалки зерна забезпечити необхідною кількістю
зерноочисних машин.
VII. Про збирання насінних ділянок
Збирання насінних ділянок провести окремо від Інших по
сівів, розпочавши на початку повної стиглості зерна 1 закін
чивши за 1—2 дні.
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Перед збиранням кожного сорту чи культури насінних д і 
л я н о к комбайнами та іншими збиральними машинами обов’язково
провадити ретельне очищення машин від зерна попередньої
культури чи сорту, а також дезинфекцію.
Скиртування врожаю насінних ділянок і насінників та обмо
лот по кожному сорту й культурі провадити також окремо.
Після обмолоту провести просушування та очистку зерна на
сортівницях та трієрах, забезпечивши доведення його до вста
новлених посівних кондицій.

VIII. Про лущіння стерні і підготовку до сівби
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет КП(б)У
рішуче попереджають всі обласні та районні організації і прав
ління колгоспів, особливо в степових областях, проти недо
оцінки вчасної організації роботи по лущінню стерні та підго
товки грунту до сівби озимини.
Збиральна кампанія повинна бути організована так, щоб не
допускати будьякої черговості в проведенні робіт, що збігаються
на час збиральної, та відставання будьякої роботи, зокрема
лущіння та підготовки грунту.
До початку збиральної обов’язково забезпечити закінчення
не менше трьох культивацій парів, не менше трьох обробітків
бавовника та трьох підпушувань буряків, трьох прополок ку
курудзи, соняшника, рицини, сої, інших просапних, дворазовий
обробіток проса та збирання сіна.

Лущіння стерні під озимі технічні культури, цукрові буряки
та яру пшеницю закінчити не пізніш, як за 8— 10 днів після
збирання хлібів на даній ділянці.
Оранку під озимі закінчити по всіх областях не пізніше, як
за 20 днів до початку сівби, а в Поліссі—за 15 днів.
Трактори, що працюють на збиранні хлібів з лобогрійками,
снопов’язалками та віндроуерами, обов’язково використати в ніч
ний час на оранці і лущінні стерні.
**
*
Рада Народних Комісарів УРСР і Центральний Комітет
КП(б)У закликають усі обласні та районні партійні і радянські
організації, працівників земельних органів, машинно тракторних
станцій, правління колгоспів та весь колгоспний актив мобілі
зувати маси колгоспників І колгоспниць, комбайнерів і тракто
ристів на боротьбу за зразкову підготовку та проведення зби
ральної кампанії, за високий врожай 1937 року.
Навколо бойових питань підготовки до збирання врожаю
повинно бути скрізь, в кожній області, в кожному районі, ма
шинно-тракторній станції, колгоспі, в кожній бригаді розгор
нуто найширше соціалістичне змагання мас за першість свого
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колгоспу, району, своєї області, за передове місце всієї України
в боротьбі за сталінські 7 — 8 міаіардів пудів зерна,
м. Київ, 17 травня 1937 р.

Голова Ради Народних
Секретар Центрального
Комісарів УРСР
Комітету КП(б)У
П. Любченко
С. Косіор.
(Опублік. в газ. .Вісті ЦВК УРСР- від 18 травня 1937 р. № 113/500З».

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
ПО. Про план контрактації новоолійних культур урожаю
1937 року
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1.
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу
РСР від 27 березня 1937 року № 511 (3. 3. СРСР 1937 р. X? 23.
ст. 95) встановити план обов'язкової державної контрактації
новоолійних культур (крім кунжуту й порили) врожаю 1937 року
по колгоспах у такому розмірі (в тоннах):
Рицини . .
Сої . . . .
Льону-кудряпіу
Гірчиці .
Маку . .
Арахісу . .
Озимого рапсу
Кользи . .
Сафлору
Рижію . . . .

. 10000 у т. ч.
. 12000
п
. 6300
»»
. 1950
. 480
. 1000
•»
. 12880
1»
. 3000
»»
. 360
»*
. 8 0 0

Держсортфоид 500
440
п
518
п
—
м
—
125
»»
—
—

9
—

. 48770
1592
Разом
т
»»
2. Затвердити розподіл плану контрактації по областях згідне
з таблицею, що до цього додається.
3. Зобов’язати обласні виконавчі комітети і Раду Народних
Комісарів Молдавської АРСР у п’ятиденний строк затвердити
плани й норми здачі по контрактації по окремих районах і за
безпечити, щоб районні виконавчі комітети встановили в три
денний строк плани контрактації по окремих колгоспах.
4. Зберегти на 1937 рік порядок проведення контрактації,
а також норми й строки здачі, заготівельні ціни, премії—над
бавки, розмір і порядок видачі грошевих авансів, що діяли
в 1936 році.
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На гірчицю (білу й сизу), відповідно до постанови РНК
Союзу РСР від 27 березня 1937 року, встановлюється єдина
заготівельна ціна в 45 крб. за центнер.
5. Покласти проведення контрактації й приймання зазначених
у п. 1 цієї постанови культур на Українську контору Заготзерно,
а по сортових посівах у насінницьких колгоспах —на Українську
контору Держсортфонду.
6. Проведення контрактації всіх новоолійних закінчити не
пізніш 10 травня 1937 року.
м. Київ, 26 квітня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричезцов.

Додаток
ПЛАН КОНТРАКТАЦІЇ НОВООЛІЙНИХ КУЛЬТУР УРОЖАЮ 1937 РОКУ
(У ТОННАХ)

в
о
«=1
Разом

Кольза

Арахіс
Озимий рапс

у т. ч. ДСФ|

«
5
X
о.

Разом

У

Мак |

2
О
3
о.

Гірчиця

Разом
Київська . . •
Чернігівська .
Вінницька
Харківська . .
Дніпропетровська . . . .
Одеська . . .
Донецька . . .
Молдавська
АРСР . . •

У
н
>»

О
О
«З

у т. ч. ДСФ

в
и

Області

Саф
лор

Соя

Разом

ЛьонРицина кудряш

У

н
>»

100 20
264 400
3930 860
— 216 — — — — 1140 — —
— — — — —
— — — 1100 80 — — — — — 8950 — — —
— — — — 2400 80 — — 400 — — — 1000 “ —
|
—
6000 320'1960 140, 2200 100780 — — 54 —
475 50
—
—
—
—
—
4000 1801400 16860001601170
525 75
— — 306 9
— 2940210
—
—
—
—
—
—
—
—

-

УРСР . 10000 .3006300618 120004401950480800360 9 12880 30001000125
і
Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УРСР Я. Крччевцов
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Ш. Про організацію прийому прохачів у народних
комісаріатах і про розгляд скарг
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Встановити порядок, за яким у кожному народному ко
місаріаті визначаються сталі години прийому прохачів народ
ним комісаром або його заступниками.
2. Розподіл прийому між народним комісаром та його за
ступниками повинен бути такий, щоб забезпечувався прийом
прохачів щодня.
3. Встановити, що народний комісар приймає два дні на
п’ятиденну.
4. Години прийому народного комісара та його заступників
повинні чергуватися й повинні бути зранку від 9 год. ЗО хвилин
до 1 год., а ввечері від 3 до б години.
5. Для приймання скарг у листовній формі, направлення про
хачів і видачі довідок організувати в народних комісаріатах
фінансів, охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення,
земельних справ, Прокуратурі та Найвищому суді УРСР прийомні,
які працювали б щодня.
6. Зобов’язати народні комісаріати на видному місці при
вході до народного комісаріату зазначити, куди звертатися до
прийомної й години прийому народного комісара та його за
ступників.
7. Зобов'язати народні комісаріати на листовні прохання
відповідати не тільки тоді, коли прохання остаточно вирішу
ються, а й сповіщати прохачів, куди прохання скеровано.
м. Київ, 3 травня 1937 року.

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко.
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов.

Видання офіціальне НКЮ УРСР

Відлов, редактор В. Сосновський

Здано до складання 9/УІ 1937 р. Підп. до друку 1/У11 1937 р. Формат паперу
4-пошт. (62X94). Вага м. ст. 38 кг. Папер И арк. На папер. арк. 101.100 зн.
Видавництво ЦВК УРСР. „Радянське будівництво 1 право*
Уповн. Головліту № 4026. Друк, в-ва .Пролет. Правда*. Зам. 1334.—26.000.
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V,!
приставляється під розписку

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!'

(Наказ Упоонаркощв'язиу при РНК
УРСР від •-VIII 1933 р. 242)

ЗБІРНИК
ЗАНОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
М і 29

7 червня 1937 рому

N2 29

ЗМІСТ
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
118. Про сінозбирання на 1937 рік.
119. Про контрактацію сіна в 1937 році.
ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
118. Про сінозбирання на 1937 рік
В 1936 році обласними виконавчим т комітетами та обласн .ми
земельними управліннями не тільки не було організовано зби
рання сіна другого укосу, але по Київській, Харківській, Черні
гівській, Вінницькій областях і Молдавській АРСР, через пізній
початок косовиці та затягування сінозбирання в жнива, було
допущено невиконання планів сінозбирання й першого укосу.
В районах Іваньківському, Володарсько-Білоцерківському,
Ставищанському, Розважівському, Чорнобильському, Ділерсько
му, Городницькому Київської області план сінозбирання виконало
лише на 50—70%;
у Куликівському, Козелецькому, Семенівському, Добряпському Чернігівської області—до 75%;
у Лубенському, Опішнянському, Сахновищанському, Кремен
чуцькому Харківської області—до 70%;
у Базалійському, Старо-;:остянти»іівському, Турбівському Він
ницької області— до 75%.
Районні виконавчі комітети і районні земельні відділи, прівління коігоспів недбайливо поставилися до скиртування й збе
реження сіна.
Скиртування й збереження сіна було організовано погано,
в наслідок чого багато сіна було зіпсовано.
Невиконаная планів сінозбирання й незадозільне збере/, синя
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призвели до того, що навіть у районах 1 колгоспах з великими
площами сіножатей худоба залишилась незабезпеченою сіном.
Значні площі сіножатей у лісах І на землях державних земле
користувачів не були вчасно передані для косовиці колгоспам,
хоч ці сіножаті залишились невикористаними власними засобами
лісництв, радгоспів 1 Інш.
Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
1. Зважаючи на те, що сінозбирання має величезне значення
н забезпеченні зростаючого поголів’я худоби кормами, зобов’я
зати Народний комісаріат земельних справ 1 Народний комісаріат
зернових і тваринницьких радгоспів УРСР, обласні виконавчі
комітети, Раду Народних Комісарів Молдавської АРСР, районні
виконавчі комітети приступити негайно до підготовки та орга
нізації сінозбирання, зваживши на хиби, які мали місце в ми
нулому році, щоб не допустити їх у цьому році.
2. Затвердити план сінозбирання природних сіножатей у кол
госпах на 1937 рік на площі 1370 тис. гектарів:
Вінницька . . .
100 тис.
Дніпропетровська
60 .
Київська........................ 420 ,
Доленька . . . .
40 .
Одеська
. . . . 3 8 .

га
„
.
„

Харківська . . . . 280 тис. га
Чернігівська . . . 430 ,
.
Молдавська АРСР. 2 „
,
УРСР . . 1370 тис. га

3. Зобов’язати обласні 1 районні виконавчі комітети до 22 травня
1937 року довести план косовиці до колгоспів; встановити для
кожного колгоспу відповідні строки сінозбирання з таким роз
рахунком, щоб на суходольних сіножатях закінчити косовицю
за 5-7 днів 1 на мокрих та заболочених —за 7-9 днів, а всі
роботи: сінозбирання, сушіння, скиртування сіна природних сіно
жатей у кожному районі провести обов’язково до початку жнив.
4. Зобов’язати районні виконавчі комітети, районні земельні
відділи і машинно-тракторні станції:
а) до 25 травня провести по всіх колгоспах виробничі наради
про сінозбирання, зосередивши увагу колгоспників на питаннях
своєчасного збирання сіна, боротьби з втратами, використання
всіх сінозбиральних машин та знарядь 1 правильного й своєчас
ного скиртування;
б) до 25 травня організувати закріплення сінокосних ділянок
за бригадами та забезпечити закінчення ремонту сінозбираль
ного реманенту.
5. Зобов’язати Народний комісаріат земельних справ УРСР
через Українську контору сільгосппостачання забезпечити ма
шинно-тракторні станції 1 колгоспи необхідними запасними части
нами до сінозбиральних машин.
6. Зобов’язати обласні виконавчі комітети перевірити, що
зроблено обласними споживчими спілками по своєчасному завозу
до сільських крамниць кіс, молотків, бабок, брусків, вірьовок,
потрібних для сінозбирання.
7. Зобов'язати обласні 1 районні виконавчі комітети переві
рити і встановити, які площі сіножатей треба передати колгоспам
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на укіс з лісів державного й місцевого значення, з радгоспів,
у плавнях та інш., що не будуть ними зібрані власними засобами.
Розподіл цих площ між колгоспами районним виконавчим
комітетам провести до 25 травня 1937 року.
Категорично заборонити лісництвам, радгоспам та іншим ко
ристувачам здачу сіножатей на збирання за частину та здачу
в оренду за гроші, як протизаконну.
За порушення цього винних притягати до кримінальної відпо
відальності.
8. Зобов’язати Київський, Чернігівський і Харківський обласні
виконавчі комітети надати допомогу та забезпечити повсякденне
оперативне керівництво насамперед районами, що мають най
більші сінозбиральні площі:
по К и ї в с ь к і й о б л а с т і — у Баранівському, Омельчинському, Лугинському, Овруцькому, Олевському, Бородянському,
В.-Дубечанському, Димерському, Іваньківському, Шепелицькому,
Чорнобильському, Бориспольському, Золотоноському, Іркліївському. Переяславському;
по Ч е р н і г і в с ь к і й о б л а с т і—у Конотопському, Г ороднянському, Коропському, Корюківському, Кролевецькому, Комарівському, Куликівському, Менському, Ніженському, Остерському,
Ріпкинському, Семенівському, Сосницькому, Чернігівському,
Шорському, Батурннському, Холменському, Олишівському;
по Х а р к і в с ь к і й о б л а с т і — у В.-Багачанському, Градизькому, Кременчуцькому, Оржицькому, Решетилівському, Козельіцинському,
Н.-Санджарському,
Петрівському,
Лохвицькому,
Миргородському та Охтирському.
9. Зобов’язати районні виконавчі комітети, районні земельні
відділи, директорів радгоспів 1 правління колгоспів виділити на
скиртування сіна досвідчених колгоспників і робітників радгоспів.
Запровадити порядок, за яким у кожному колгоспі уже при
скиртуванні було б установлено розподіл сіна за призначенням—
окремо для тваринницьких ферм, окремо кожній бригаді для
робочої худоби, окремо скирти для видачі на трудодні при за
гальному розподілі.
Сіно, призначене для твзринницьких ферм і робочої худоби,
передати по актах бригадирам і завідувачам ферм, поклавши
на них відповідальність за якість скиртування й збереження сіна.
10. Зобов’язати обласні виконавчі комітети до 15 червня
1937 року встановити плани другого укосу сіна та подати їх
Народному комісаріатові земельних справ УРСР.
Районним виконавчим комітетам і правлінням колгоспів ви
значити в натурі площі сіножатей для другого укосу та забез
печити їх охорону від випасання.
Рада Народних Комісарів УРСР вимагає від усіх місцевих
радянських .земельних органів, машинно-тракторних станцій, рад
госпів І правлінь колгоспів в умовах цього року організувати сіно
збирання так, щоб не залишилось нескошеним і вчасно незібраним
жодного гектара польових, лісових, болотних сінокосних площ.

4
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Рада Народних Комісарів УРСР вимагає забезпечити добро
якісне скиртування, при якому б не було допущено загибелі сіна,
м. Київ, 16 травня 1937 року

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
(Опубліков. в газ. .Вісті ЦВК УРСР* від 21 травня 1937 р. № ] 15/5005)

119. Про контрактацію сіна в 1937 році
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити план контрактації сіна врожаю 1937 року по
колгоспах та одноосібних господарствах розміром 300 тис. тонн
з таким розподілом по областях:
Київська ...
Чернігівська . .
Вінницька
Хірківська ...

81тис. тонн
65 .
.
*9 ,
и
79 „
,

Дніпропетровська 17 тис.тони
Одеська . . . .
12 .
,
Донецька ...
17 и
,

2. Зобов’язати обласні виконавчі комітети негайно довести
плани контрактації сіна до районів, а районним виконавчим ко
мітетам до 28 травня 1937 року довести плани здачі сіна по
контрактації до колгоспів та окремих сіл (для одноосібних гос
подарств).
3. Районним виконавчим комітетам допомогти Заготсіну за
кінчити контрактацію сіна не пізніш 1 червня 1937 року.
4. Контрактацію сіна врожаю 1937 року провести на засадах,
визначених постановою Ради Народних Комісарів УРСР від
16 квітня 1936 року № 405 (3. 3. УРСР 1936 р. № 23, ст. 113).
5. Зберегти торішні календарні строки здачі сіна колгоспами
та одноосібниками за контрактаційними договорами Заготсіна,
а також торішні заготівці ціни на сіно.
6. Зобов'язати Уповноваженого Комітету заготівель при РНК
подати на затвердження Ради Народних Комісарів УРСР плани
здачі сіна по радгоспах місцевого значення.
м. Київ, 25 травня 1937 року

Голова Ради Народних
Комісарів УРСР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УРСР Я. Кричевцов
Видання офіціальне НКЮ УРСР_____________ Відповідальний ред. В. Сосновський
Здано до складання N VI—37 р. Підписано до друку 22 \ 11-37. Формат пап. 7м
4-х поштов (Ь2хУ1). Вага м. ст. 38 кг. Пап. 0,25 арк. На пап. арк. 101.102 зн.
__________ Видавництво ЦВК УРСР „Радянське будівництво і правон.___________________
Упов. Головліту Лг 4027.__________________ Замовлення М 13.56 • 26.000.
Друк, в-ва .Прол. Правда*, вул. Леніна, 19.

-ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІП РОЗПИСКУ

Пролетарі зсіх країн, єднайтеся*

(Наказ Уповнархотв’язку при РИК
УРСР ВІД9-УШ 1933 р. № 242)

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№ 28

ЗІ травня 1937 року
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З М І С Т
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
112. Про норми оплати викладачів підготовчих курсів до
вищих шкіл.
113. Про майстерні наочного приладдя і лабораторного встат
кований для хат-лабораторій.
114. Про план контрактації махорки і тютюнів урожаю
1937 року.
115. Про план контрактації ефіро олійних культур на 1937 рік.
116. Про ліквідацію пришкільних земельних ділянок.
117. Про статут „Укрфізкультвійськспорту".

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
112. Про норми оплати викладачів підготовчих курсів
ДО в и щ и х ш к і л

Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Дозволити Народному комісаріатові фінансів УРСР у кошто
рисах підготовчих курсів до вищих шкіл встановлювати ви
датки на оплату викладачів цих курсів за нормами, визначеними
для викладачів робітничих факультетів.
м. Київ, 7 травня 1937 року.

Ст. ст. 113

114

№2Ь

2

113. Про майстерні наочного приладдя і лабораторного
встаткування для хат-лабораторій
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
В зв'язку з ліквідацією Українського сільськогосподарськог
музею майстерні наочного приладдя і лабораторного остаті
ва«іня для хат-лабораторій, що були при цьому музеї, перед»
в безпосереднє відання Народного комісаріату земельних спр
УРСР як самостійне підприємство, що діє на основах госпр
рахунку.
м. Київ. 5 травня 1937 року.

114. Про план контрактації махорки й тютюнів урожаю
1937 року
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союз}
РСР від 11 квітня 1937 року № 601 (3. 3. СРСР 1937 р. № 25
ст. 104) Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1.
Затвердити план обов’язкової державної контрактації ма
хорки й тютюнів урожаю 1937 року в колгоспах і в колгоспни
ків (по неусуспільнених посадках) у кількості:
тони та 36000 гектарів посадок

Махорка.............................................
Жоитий тютюн...............................

6326

Сигарний тютюн .

1518 1»

*

•• 8100
■ 1380

•9
Ш9

Широколистий лмсрпканський
бакуни ...........................................

225

0

3178

»

250

п»

■ 2270

9

•

з розподілом по областях згідно з додатком до постанови.
2. Залишити на 1937 рік розміри, строки видачі й умови п<
перпення контрактаційних авансів, що діяли в 1936 році.
3. Зобов’язати обласні виконавчі комітети Київської, Черк
гівської, Вінницької, Харківської, Одеської областей та Рад
Народних Комісарів Молдавської АРСР довести до відома кол
госпів і колгоспників про норми й порядок видачі премій-иадбавок за перевиконання здачі по договорах контрактації ма
хорки я тютюнів, що їх встановлено постановою РИК СРСР від
И квітня 1937 р.
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4.
Доручити Уповноваженому Комітету заготівель при РНК
иа Україні після одержання затверджених норм здачі махорки
й тютюнів за асортиментом негайно довести їх до областей.
м. Київ, 14 травня 1937 року

Додаток
ПЛАН КОНТРАКТАЦІЇ МАХОРКИ Й ТЮТЮНІВ УРОЖАЮ
1937 року

О б л а с т і

План по
сіву в га

Норма здачі
конт
по контрак План
рактації
В
тації з 1 га
тоннах
в центнерах

Харківська — махорка......................................
махорка-вергун . . . • .
Разом по Харківській області . . .
УРСР — махорка ..................................................
махорка вергун.................................

2000
2000
40 0
21500
9У>0
520
10500
334-0
2520

16.0
13.0
14.5
16,3
16.2
13.0
16.2
162
130

•5800
35025
161 0
675
16; 75
54125
3275

Всього по УРСР.............................................

'6000

16.0

57600

4900
900
2300
8100

8.0
6.8
7.8
7.8

3920
612
1794
6326

530
850
1380

11.0
11.0
н.о

383
915
1518

(иївська . . . . .................................................
Іернігівська . ...............................................

2 0
230

9 . 0
90

УРСР....................... • . .
Бакун
Чернігівська...........................................................

2.50

9.0

1 8
207
225

2270

4.0

317 £

Київська — махорка..........................................
махорка-вергун . • . . . .
Разом по Київській області . . .

Жовтий тютюн
Вінницька...........................•...................................
Одеська ....................................................................
Молдавська АРСР .................................. .
УРСР..........................................
Сигарний тютюн
чївська............................................. ...
.рнігівська...........................................................
УРСР.......................
Широколистий американ
ський тютюн

3200
2000

Ст. П5
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115. Про план контрактації ефіро-олійних культур на 1937 рік.
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити план контрактації ефіро-олійних культур на
1937 рік у такій кількості (в центнерах):
м'ята перцева..................................................... 54000
коріандр .
....................*.......................... 40800
*
фенхель................................................................. 15425
тмін урожаю 1937 р........................................5<60
.
.
1938 р........................... 6640

з розподілом по областях відповідно до таблиці, що до цього
додається.
2. Проведення контрактації й заготівель ефіро-олійних куль
тур покласти на Українську контору Всесоюзного ефіромасло*
тресту „ВЕМСТ“, зобов’язавши її закінчити контрактацію не
пізніш 20 травня 1937 року.
3. Строки здачі законтрактованої продукції встановити (в 0/в0/0
до плану):
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
М’ята . . .
Коріандр .
Фенхель . .

зо
10

Тмін

80

—

50
20
5
20

20
60
10

25

—

___

—

—

—

—

60
_

4.
Зобов’язати обласні виконавчі комітети Київської, Черні
гівської, Вінницької, Харківської, Одеської областей та заготів
ників довести до відома колгоспів і колгоспників, що на 193” рік
зберігаються всі умови контрактації, які існувіли в 1936 ропі,
а також зберігається видача премій-надбавок за перевиконання
планів здачі по контрактації м'яти й коріандра в розмірах, що
встановлено постановою Ради Праці та Оборони від 28 квітня
1936 року.
м. Київ, 15 травня 1937 року.

Ст. ст. 115—116—117
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Долаток
ПЛАН КОНТРАКТАЦІЇ ЕФІРО-ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У 1937 році
М’ята пернева
Коріандр
План
Норма
здачі з контрак
Плота
посадок
1 га в
тації в
центне центне
в га
рах
рах
1300
5500

УРСР . .

9000

6.(1
6.0

—

2200

6.0

13200
—

6.0

54000

Області

Iе
ов
е;
С и І; І

План конт
ракт. в цент.

Фенхель
е*
2
^—
яз
та О

>Л
І35 «а

—

УРСР . . 3085 5.0

—

—

15425 1440

—

—

4.5

23100

.5000

3.5

17500

10200

4.0

40800

5200

—

—

Тм
Урожаю 1937 р.

_
_
Київська ......................... _
—
—
—
Чернігівська ... *
3085 5 . 0 15425 1440
Вінницька . . . .
Харківська . . . .
Одеська............................
—

_

_

—

І

_

7800
33000

—

План
Норма
здачі з контрак
тації в
1 га в
центне центне
рах
рах

Продовження
1н
Урожаю 1938 р.
3 *"*
^ тп о
—

Норма
здачі з 1
га в цент.
План
коитрак.
в цент.

Київська .........................
Чернігівська . . . .
Вінницька • . . . .
Харківська......................
Одеська ..........................

Площа
засіву
в га

Норма
здачі з 1
га в иемт.
План
коитрзк.
в цент.

Області

_

—
4.0
—

4.0

—
5760
—

5760

—
1660
—

1660

—
4.0
—

6640

4.0

6640

116. ГІро ліквідацію пришкільних земельних ділянок
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Погодитись з пропозицією Народного комісаріату освіти
УРСР про ліквідацію пришкільних земельних ділянок за винят
ком тих, які потрібні під індивідуальні городи для вчителів,
м. Київ, 14 травня 1937 року.

117. Про статут „Укрфізкультвійськспорту*
Рада Народних Комісарів УРСР п о с т а н о в л я є :
Затвердити доданий до цієї постанови статут Української
державної спеціалізованої торгово-промислової організації по
виробництву й продажу речей фізичної культури, спорту та
воєнізації — „Укрфізкультвійськспорт".
м. Київ, 22 травня 1937 року. ____________

—

Ст. 117
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Додаток

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОПРОМИСЛОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО ВИРОБНИЦТВУ Й ПРОДАЖУ
РЕЧЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. СПОРТУ ТА ВОЄНІЗАЦІЇ —
„УКРФІЗКУЛЬТВІЙСЬКСПОРТI. ЗАСАДИ

1. Українська державна спеціалізована торговельно-промиї
слова організація по виробництву й продажу речей фізично*
культури, спорту та воєнізації (скорочено „Укрфізкультаійськслорт") підпорядкована безпосередньо Комітетові в справах
фізкультури й спорту при Раді Народних Комісарів УРСР і €
самостійна господарська організація з правами юридичної особи.
2. Мета й завдання ,,Укрфізкультвійськспорту“ полягають
у тому, щоб, відповідно до директив і планів, затверджених
Комітетом у справах фізичної культури й спорту при Раді
Народних Комісарів УРСР, провадити торгівлю речами фізичної
культури, спорту та воєнізації, а також організовувати власне
виробництво зазначених виробів.
Для здійснення цих завдань „Укрфізкультвійськспорту" на
дається право провадити такі операції:
а) купувати й продавати спортивне майно, речі фізичної
культури, воєнізації, мисливства й рибальства;
б) організовувати власне виробництво спортивного майна
й речей фізкультури;
в) відкривати склади й крамниці, додержуючи чинного зако
нодавства ;
г) провадити торговельні й заготівні операції, а також кре
дитуватися в органах Державного банку.
3. До складу „Укрфізкультвійськспорту" входять і перебу
вають в його безпосередньому віданні такі вже діючі організа
ції та підприємства:
а ) торговельні філії в м.м. Києві, Харкові, Дніпропетров
ську, Одесі, Сталіно, Чернігові, Вінниці та Артемівську;
б) гуртові склади (бази), роздрібні крамниці й допоміжні
виробничі підприємства;
в) трикотажна фабрика й металомайстерні в м. Києві.
4. „Укрфізкультвійськспорт" по всіх своїх зобов’язаннях від
повідає належним йому майном, на яке за чинним законодав
ством можна звернути стягнення.
5. „Укрфізкультвійськоморт" має свою печатку з наймену
ванням .Українська державна спеціалізована торговельно-про
мислова організація по виробництву й продажу речей фізичної
культури, спорту та воєнізації" — „Укрфізкультв!йськспорт“.
Контора Української державної організації „Укрфізкультвійськспорт" міститься в м. Києві.
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II. КОШТИ „УКРФІЗКУЛЬТВІЙСЬКСПОРТУ”

6. Кошти „Укрфізкультвійськспорту- складаються з майна
й фондів підприємств і закладів, що входять до його складу,
а також з асигнувань за державним бюджетом і інших над
ходжень.
7. Статутний капітал „Укрфізкультвійськспорту- визначається
в сумі 3.300.000 крб.
Крім статутного капіталу „Укрфізкультвійськслорт- утворює
амортизаційний фонд і інші фонди, передбачені чинним законо
давством.
III. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ „УКРФІЗКУЛЬТВІЙСЬКСПОРТУ*4

8. „Укрфізкультвійськспортом* керує порядком єдиноначаль
ності керівник „Укрфізкультвійськспорту-.
Керівника „Укрфізкультвійськспорту- й його заступника при
значає й звільняє Комітет у справах фізичної культури й спорту
при Раді Народних Комісарів УРСР.
9. Структуру апарату Управління „Укрфізкультвійськспорту‘
встановлює Комітет у справах фізичної культури та спорту при
Раді Народних Комісарів УРСР.
10. На керівника „Укрфізкультвійськспорту44 покладається:
а) складати проекти перспективних планів, контрольних
цифр, річних і квартальних торгфінпланів, а також планів капі
тального будівництва „Укрфізкультвійськспорту* й подавати
їх на затвердження Комітету в справах фізичної культури й
спорту при Раді Народних Комісарів УРСР;
б) складати й подавати до Комітету в справах фізичної
культури й спорту при Раді Народних Комісарів УРСР на за
твердження періодичні звіти та баланси, проекти розподілу при
бутків й покриття збитків;
в) набувати від промисловості й гуртових торговельних
організацій речі фізичної культури, спорту та воєнізації, а
також реалізувати ці речі як власного виробництва, так і набуті;
г) організувати й керувати діяльністю всіх органів і підпри
ємств „Укрфізкультвійськспорту-, давати їм директиви про по
рядок, напрям і обсяг їхньої роботи, призначати їх керівників
і визначати їхні права та обов’язки;
д) приймати і звільняти робітників і службовців та укладати
колективні договори.
П р и м і т к и : Призначення й звільнення завідувача фінан
сово-облікового відділу (головного бухгалтера) „Укрфізкульт
військспорту- затверджується Комітетом у справах фізичної
культури й спорту при Раді Народних Комісарів.
е) наймати, здавати в оренду й набувати споруди, устатку
вання, допоміжні підприємства, а також право забудови, додер
жуючи чинною законодавства;
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ж) укладати всякі дозволені законом акти й договори купівліпродажу, постачі тощо, потрібні для здійснення завдань „Укрфізкультвійськспорту-;
з) провадити всі фінансові та банкові операції, одержувати
позики, відкривати розрахункові рахунки, підписувати разом
з головним бухгалтером чеки й інші грошеві документи;
і) позивати й відповідати на суді, а також представляти
.Укрфізкультвійськспорт" у всіх адміністративних і іромадських
установах та організаціях;
к) видавати довіреності.
11. Фабриками „Укрфізкультвійськсп.^рту- й торговельними
філіями, а також іншими організаціями й підприємствами, під
порядкованими безпосередньо „Укрфізкультвійськспорту*, ке
рують на засадах єдиноначальності директори фабрик і завіду
вачі філій, призначені керівником „Укрфізкультвійськспорту".
Директори фабрик і завідувачі філій діють на підставі за
твердженого керівником „Укрфізкультвійськспорту* Положення
й виданих їм довіреностей.
12. Порядок призначення завідувачів крамниць, складів 1 до
поміжних підприємств визначає керівник „Укрфізкультвійськспорту .
IV. ЗВІТНІСТЬ „УКРФІЗКУЛЬТВІЙСЬКСПОРТУ

13. Щороку в терміни, призначені Комітетом у справах фізич
ної культури й спорту при Раді Народних Комісарів УРСР,
керівник „Укрфізкультвійськспорту- подає на розгляд і затвер
дження Комітету в спрагах фізичної культури й спорту при
Раді Народних Комісарів УРСР звіт, баланс і рахунок прибутків
та збитків, складені з додержанням правил, затверджених
постановою Ради Нзродних Комісарів СРСР від 29 липня
1936 року Ч> 1372 ( 3. 3. СРСР 1936 року № 42, ст. 369).
Розподіл прибутків „Укрфізкультвійськспорту* провадиться
згідно з чинним законодавством.
14. Діяльність „Укрфізкультвійськспорту* ревізує Комітет
у справах фізкультури й спорту при Раді Народних Комісарів
УРСР
V. ЛІКВІДАЦІЯ „УКРФІЗКУЛЬТВІЙСЬКСПОРТУ-

15. Злиття, приєднання, розділ і ліквідація „Укрфізкульт
військспорту- провадиться порядком, установленим постановою
Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народних Коміса
рів УРСР від 20 липня 1936 року (3. 3. УРСР 1936 року № 36,
ст. 173).
Видання офіціальне НКЮ УРСР_________________________________
Ф о р м н а м . Ь п о ш т о в . Щ і л У - Ь . В а г а м с т . 3 8 к г . і і а п е р 0.25 а р к . Н а п а п .
Н _ ____________________________ а р к 1 0 1 . І Г О з н . _____________ —

Видавництво ЦьК УРСР „Радянське будівництіїоТрууУДДИ ",
У ііовнТ'ї' о л о з л і т у № 4028. Д р у к , в-ва „Пролет. П ра в да ‘

ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся?

Н»наз Уоовнаркоиза'язку при РИК
УРСР від 9-УІ1І 1933 р. № 242)

ЗБІРНИК
ЗАНОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
№ ЗО

№ ЗО

II червня 1937 рону

ЗМІСТ
Постанови Надзвичайного XIV Українського З’їзду Рад
121. Про затвердження Конституції (Основного Закону) Україн
ської Радянської Соціалістичної Республіки.
Конституція (Основний Закон) Української Радянської Со
ціалістичної Республіки.
122. Про вибори до Верховної Ради Української Радянської Со
ціалістичної Республіки.
ПОСТАНОВА НАДЗВИЧАЙНОГО XIV УКРАЇНСЬКОГО
З’ЇЗДУ РАД
121. Про затвердження Конституції (Основного Закону)
Української Радянської Соціалістичної Республіки
Надзвичайний XIV Український З’їзд Рад п о с т а н о в л я є :
Проект Конституції (Основного Закону) Української Радян
ської Соціалістичної Республіки в редакції, поданій Редакційною
Комісією З’їзду, з а т в е р д и т и ,
я. Київ. ЗО січня 19-37 р.

Президія З’їзду

(Опублік. и Гсіз „Вісті ІШК \рср* ніл 3-і січня 1937 р. „\ї '.’6

КОНСТИТУЦІЯ (ОСНОВНИЙ ЗАКОН) УКРАЇНСЬКОЇ
РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
РОЗДІЛ І
Суспільний устрій
Стаття 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка
соціалістична держава робітників і селян.
Стаття 2. Політичну основу УРСР становлять Ради депута
тів трудящих, що виросли і зміцніли внаслідок повалення влади
поміщиків та капіталістів, завоювання диктатури пролетаріату,
визволення українського народу від національного гніту царату
та російської імперіалістичної буржуазії і розгрому націоналі
стичної контрреволюції.
Стаття 3. Вся влада в УРСР належить трудящим міста і села
в особі Рад депутатів трудящих.
Стаття 4. Економічну основу УРСР становлять соціалістична
система господарства і соціалістична власність на знаряддя та
аасоби виробництва, що утвердилися в наслідок ліквідації
капіталістичної системи господарства, скасування приватної
власності на знаряддя та засоби виробництва і знищення екс
плуатації людини людиною.
Стаття 5. Соціалістична власність в УРСР має або форму
державної власності (всенародне добро), або форму кооператив
но-колгоспної власності (власність окремих колгоспів, власність
кооперативних об’єднань).
Стаття 6. Земля, її надра, води, ліси, заводи,фабрики, шахти,
рудні, залізничний, водний і повітряний транспорт, банки, за
соби зв’язку, організовані державою великі сільськогосподар
ські підприємства (радгоспи, машинно-тракторні станції і т п.),
а також комунальні підприємства 1 основний житловий фонд
у містах і промислових пунктах є державною власністю, тобто
всенародним добром.
Стаття 7. Громадські підприємства в колгоспах І коопера
тивних організаціях з їх живим і мертвим реманентом, продук
ція, що її виробляють колгоспи та кооперативні організації, так
само як їх громадські будівлі, становлять громадську, соціалі
стичну власність колгоспів і кооперативних організацій.
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Кожний колгоспний двір, крім основного прибутку від гро
мадського колгоспного господарства, має в особистому кори
стуванні невелику присадибну ділянку землі і в особистій влас
ності підсобне господарство на присадибній ділянці, житловий
будинок, продуктивну худобу, птицю та дрібний сільськогоспо
дарський реманент — згідно з статутом сільськогосподарської
артілі.
Стаття 8. Земля, яку займають колгоспи, закріпляється за
цими в безплатне і безстрокове користування, тобто напічно.
Стаття 9. Поруч з соціалістичною системою господарства,
яка є панівною формою господарства в УРСР, допускається за
коном дрібне приватне господарство одноосібних селян і куста
рів, яке грунтується на особистій праці і виключає експлуатацію
чужої праці.
Стаття 10. Право особистої власності громадян на їх трудові
прибутки та заощадження, на житловий будинок і підсобне
хатнє господарство, на предмети хатнього господарства і вжитку,
на предмети особистого споживання та комфорту, так само як
право спадкування особистої власності громадян — охороняються
законом.
Стаття 11. Господарське життя УРСР визначається і спря
мовується державним народногосподарським планом в інтере
сах збільшення суспільного багатства, неухильного піднесення
матеріального та культурного рівня трудящих, зміцнення неза
лежності соціалістичної держави і посилення її обороноздат
ності.
Стаття 12. Праця в УРСР є обов'язком і справою честі кож*
ного здатного до праці громадянина за принципом: „хто не пра
цює, той не їсть*.
В УРСР здійснюється принцип соціалізму: „від кожного за
його здібністю, кожному—за його працею*.
РОЗДІЛ II
Державний устрій
Стаття 13. З метою здійснення союзними республіками вза
ємодопомоги по лінії економічній і політичній, так само як по
лінії оборони, Українська Радянська Соціалістична Республіка
добровільно об’єдналася з іншими рівноправними Радянськими
Соціалістичними Республіками: Російською РФСР, Білоруською
РСР, Азербайджанською РСР, Грузинською РСР, Вірменською
РСР, Туркменською РСР, Узбецькою РСР, Таджицькою РСР,
Казахською РСР, Киргизькою РСР в Союзну державу — Союз
Радянських Соціалістичних Республік.
Виходячи з цього, УРСР забезпечує за СРСР в особі його
вищих органів влади і органів державного управління права,
визначені статтею 14 Конституції СРСР.
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Поза межами статті 14 Конституції СРСР, УРСР здійснює
державну владу самостійно, зберігаючи повністю свої суверенні
ірава.
Стаття 14. Українська Радянська Соціалістична Республік.!
зберігає за собою право виходу з Союзу Радянських Соціалі
стичних Республік.
Стаття 15. Територія Української Радянської Соціалістичної
Республіки не може бути змінювана без згоди УРСР.
Стаття 16. Закони СРСР обов’язкові на території УРСР.
Стаття 17. Кожний громадянин УРСР є громадянином СРСР.
Громадяни всіх Інших союзних республік користуються щ
території УРСР усіма правами громадян УРСР.
Стаття 18. Українська Радянська Соціалістична Республіка
складається з областей- Вінницької, Дніпропетровської, Доне
цької, Київської, Одеської, Харківської, Чернігівської і Молдав
ської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки.
Стаття 19. До відання Української Радянської Соціалістич
ної Республіки в особі її найвищих органів влади і органів дер
жавного управління належать:
а) встановлення і зміна Конституції Української Радянської
Соціалістичної Республіки І контроль за її виконанням;
б) затвердження Конституції Молдавської Автономної Радян
ської Соціалістичної Республіки;
в) подання на затвердження Верховної Ради СРСР утворен
ня нових областей, а також нових автономних республік 1 об
ластей у складі УРСР;
г) встановлення кордонів і районного поділу областей УРСР;
д) затвердження кордонів і районного поділу Молдавської
АРСР;
е) видання законів УРСР;
є) охорона державного ладу І прав громадян;
ж) затвердження народногосподарського плану УРСР;
з) затвердження державного бюджету УРСР;
и) встановлення, у відповідності з законодавством СРСР, дер
жавних і місцевих податків, зборів 1 неподаткових прибутків;
і) керування здійсненням бюджету Молдавської Автономної
Радянської Соціалістичної Республіки і місцевих бюджетів об
ластей;
ї) керування страховою і ощадною справою;
к) управління банками, промисловими, сільськогосподарськими
і торговельними підприємствами та організаціями республікан
ської підлеглості, а також керівництво місцевою промисловістю;
л) контроль і нагляд за станом і управлінням підприємств
союзної підлеглості;
м) встановлення порядку користування землею, надрами, лі
сами і водами;
н) керування житловим і комунальним господарством, жит
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ловим будівництвом і впорядкуванням міст та інших населених
місцевостей;
o) шляхове будівництво, керування місцевим транспортом
і зв'язком;
п) законодавство про працю;
p) керуванння справою соціального забезпечення;
с) керування справою початкової, середньої і вищої освіти;
т) керування культурно-освітніми і науковими організаціями
та установами в УРСР і управління культурно-освітніми та на
уковими організаціями і установами загальнореспубліканського
значення;
у) керування справою охорони здоров’я і управління устано
вами охорони народного здоров’я загальнореспубліканського
значення;
ф) керування і організація справи фізкультури і спорту;
х) організація судових органів УРСР;
ц) надання прав громадянства УРСР;
ч)
амністія і помилування громадян, засуджених судовими
органами УРСР.
РОЗДІЛ III
Найвищі органи державної влади Української Радянської
Соціалістичної Республіки
Стаття 20. Найвищим органом державної влади УРСР є Вер
ховна Рада УРСР.
Стаття 21. Верховна Рада УРСР обирається громадянами
УРСР по виборчих округах на строк 4 роки за нормами: 1 де
путат на 100.000 населення.
Стаття 22. Верховна Рада УРСР здійснює всі права, що на
лежать УРСР згідно з статтями 13 і 19 Конституції УРСР, ос
кільки вони не належать, в силу Конституції, до компетенції
підзвітних Верховній Раді УРСР органів УРСР: Президії Вер
ховної Ради УРСР, Ради Народних Комісарів УРСР і Народних
Комісаріатів УРСР.
Стаття 23. Верховна Рада УРСР є єдиним законодавчим ор
ганом УРСР.
Стаття 24. Закон вважається затвердженим, коли його ухва
лила Верховна Рада УРСР простою більшістю голосів.
Стаття 25. Закони, ухвалені Верховною Радою УРСР, публі
куються за підписами голови і секретаря Президії Верховної
Ради УРСР.
Стаття 26. Верховна Рада УРСР обирає голову Верховної
Ради УРСР і двох його заступників.
Стаття 27. Голова Верховної Ради УРСР керує засіданнями
Верховної Ради УРСР і відає її внутрішнім розпорядком.
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Стаття 28. Верховна Рада УРСР обирає Президію Верховної
Ради УРСР в складі: голови Президії Верховної Ради УРСР,
двох заступників, секретаря Президії 1 15 членів Президії Вер
ховної Ради УРСР.
Стаття 29. Президія Верховної Ради УРСР підзвітна Верхов
ній Раді УРСР у всій своїй діяльності.
Стаття ЗО. Президія Верховної Ради УРСР:
а) скликає сесії Верховної Ради УРСР;
б) дає тлумачення законів УРСР, видає укази;
в) провадить всенародне опитування (референдум);
г) скасовує постанови 1 розпорядження Ради Народних Ко
місарів УРСР, Ради Народних Комісарів Молдавської АРСР,
а також постанови І розпорядження обласних Рад депутатів
трудящих, в разі їх невідповідності законові;
д) у період між сесіями Верховної Ради УРСР за поданням
голови Ради Народних Комісарів УРСР увільняє від посади
і призначає окремих Народних Комісарів УРСР з наступним вне
сенням на затвердження Верховної Ради УРСР;
е) надає права громадянства УРСР;
є) надає почесні звання УРСР І удостоює нагород;
ж) здійснює права помилування громадян, засуджених судо
вими органами УРСР.
Стаття 31. Сесії Верховної Ради УРСР скликаються Президією
Верховної Ради УРСР двічі на рік.
Позачергові сесії скликаються Президією Верховної Ради
УРСР за її розсудом або на вимогу однієї третини депутатів
Верховної Ради.
Стаття 32. Верховна Рада УРСР обирає мандатну комісію,
яка перевіряє повноваження депутатів Верховної Ради УРСР.
За поданням мандатної комісії Верховна Рада УРСР вирішує
або визнати повноваження, або касувати вибори окремих депу
татів.
Стаття 33. Верховна Рада УРСР призначає, коли вона визнає
за необхідне, слідчі та ревізійні комісії з усяких питань.
Всі установи та службові особи зобов’язані виконувати ви
моги цих комісій I подавати їм необхідні матеріали та документи.
Стаття 34. Депутат Верховної Ради УРСР не може бути при
тягнений до судової відповідальності або заарештований без
згоди Верховної Ради УРСР, а в період між сесіями Верховної
і’ади УРСР,— без згоди Президії Верховної Ради УРСР.
Стаття 35. По закінченні повноважень Верховної Ради УРСР
Президія Верховної Ради УРСР призначає нові вибори в строк
не більше двох місяців з дня закінчення повноважень Верхов
ної Ради УРСР.
Стаття 36. По закінченні повноважень Верховної Ради УРСР
Президія Верховної Ради УРСР зберігає свої повноваження аж
до утворення новообраною Верховною Радою УРСР нозої Пре
зидії Верховної Ради УРСР.
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Стаття 37. Новообрана Верховна Рада УРСР скликається
Президією Верховної Ради УРСР попереднього скликання не
пізніше,, як через місяць після виборів.
Стаття 38. Верховна Рада УРСР утворює Уряд УРСР — Раду
Народних Комісарів УРСР.
РОЗДІЛ IV
Органи державного управління Української Радянської
Соціалістичної Республіки
Стаття 39. Найвищим виконавчим і розпорядчим органом дер
жавної влади УРСР є Рада Народних Комісарів УРСР.
Стаття 40. Рада Народних Комісарів УРСР відповідальна пе
ред Верховною Радою УРСР 1 їй підзвітна, а в період між се
сіями Верховної Ради УРСР — перед Президією Верховної Ради
УРСР, якій підзвітна.
Стаття 41. Рада Народних Комісарів УРСР видає постанови
і розпорядження на основі і на виконання законів СРСР 1 УРСР,
постанов і розпоряджень Ради Народних Комісарів СРСР і пе
ревіряє їх виконання.
Стаття 42. Постанови і розпорядження Ради Народних Комі
сарів УРСР обов'язкові до виконання на всій території УРСР.
Стаття 43. Рада Народних Комісарів' УРСР:
а) об’єднує і спрямовує роботу Народних Комісаріатів УРСР
та інших підвідомчих їй господарських і культурних установ;
об’єднує і перевіряє роботу Уповноважених загальносоюзних
Народних Комісаріатів;
б) вживає заходів по здійсненню народногосподарського
плану;
в) вживає заходів по здійсненню державного 1 місцевого бюд
жету УРСР;
г) вживає заходів по забезпеченню громадського ладу, обо
роні інтересів держави І охороні прав громадян;
д) спрямовує і перевіряє роботу Ради Народних Комісарів
Молдавської АРСР, керує 1 перевіряє роботу виконавчих комі
тетів обласних Рад депутатів трудящих;
е) утворює, в разі необхідності, спеціальні комітети і Го
ловні Управління при Раді Народних Комісарів УРСР у справах
господарського 1 культурного будівництва.
Стаття 44. Рада Народних Комісарів УРСР має право припи
няти постанови 1 розпорядження Ради Народних Комісарів Мол
давської АРСР, рішення і постанови обласних Рад депутатів
трудящих і скасовувати постанови та розпорядження виконавчих
комітетів обласних Рад депутатів трудящих.
Рада Народних Комісарів УРСР має право скасовувати на
кази та інструкції Народних Комісарів УРСР.

Ст. 121

8

№ ЗО

Стаття 45. Рада Народних Комісарів УРСР утворюється Вер
ховною Радою УРСР в складі:
Голови Ради Народних Комісарів УРСР;
Заступників голови Рад.ч Народних Комісарів УРСР;
Голови Державної планової комісії УРСР;
Народних Комісарів УРСР:
Харчової промисловості;
Легкої промисловості;
Лісової промисловості;
Земельних справ;
Зернових і тваринницьких радгоспів;
Фінансів;
Внутрішньої торгівлі;
Внутрішніх справ;
Юстиції;
Охорони здоров'я;
Освіти;
Місцевої промисловості;
Комунального господарства;
Соціального забезпечення;
Уповноваженого Комітету заготівель СРСР;
Начальника Управління в справах мистецтв;
Уповноважених загальносоюзних Народних Комісаріатів.
Стаття 46. Народні Комісари УРСР керують галузями дер
жавного управління, які належать до компетенції УРСР.
Стаття 47. Народні Комісаріати УРСР є або союзно-респуб
ліканськими, або республіканськими,
Стаття 48. До союзно-республіканських Народних Комісарі
атів УРСР належать Народні Комісаріати УРСР:
Харчової промисловості;
Легкої промисловості;
Лісової промисловості;
Земельних справ;
Зернових І тваринницьких радгоспів;
Фінансів;
Внутрішньої торгівлі;
Внутрішніх справ;
Юстиції;
Охорони здоров’я;
Стаття 49. До республіканських Народних Комісаріатів на
лежать Народні Комісаріати УРСР:
Освіти;
Місцевої промисловості;
Комунального господарства;
Соціального забезпечення.
Стаття ЗО. Народні Комісари УРСР видають у межах компе
тенції відповідних Народних Комісаріатів накази та Інструкції
на основі і на виконання законів СРСР і УРСР, постанов і роз-
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поряджень Ради Народних Комісарів СРСР і Ради Народних
Комісарів УРСР, наказів та Інструкцій союзно-республіканських
Народних Комісаріатів СРСР 1 перевіряють їх виконання.
Стаття 51. Союзно-республіканські Народні Комісаріати УРСР
керують дорученими їм галузями державного управління УРСР,
підлягаючи як Раді Народних Ком сарів УРСР, так І відповідному
союзно-республіканському Народному Комісаріатові СРСР.
Стаття 52. Республіканські Народні Комісаріати УРСР керу
ють дорученими їм галузями державного управління, підлягаючи
безпосередньо Раді Народних Комісарів УРСР.
Стаття 53. Уряд УРСР або Народний Комісар УРСР, до якого
звернуто запит депутата Верховної Ради УРСР, зобов’язані не
більше як у триденний строк дати усну або писану відповідь
у Верховній Раді УРСР.
РОЗДІЛ V
Найвищі органи державної влади Молдавської Автономної
Радянської Соціалістичної Республіки
Стаття 54. Найвищим органом державної влади Молдавської
АРСР е Верховна Рада Молдавської АРСР.
Стаття 55. Верховна Рада Молдавської АРСР обирається гро
мадянами республіки на строк 4 роки за нормами представни
цтва, що встановлюється Конституцією Молдавської АРСР.
Стаття 56. Верховна Рада Молдовської АРСР є єдиним за
конодавчим органом Молдавської АРСР.
Стаття 57. Верховна Рада Молдавської Автономної Радян
ської Соціалістичної Республіки:
а) ухвалює Конституцію Молдавської Автономної РСР І вно
сить її на затвердження Верховної Ради УРСР;
б) встановлює районний поділ Молдавської АРСР І межі
районів та міст І вносить на затвердження Верховної Ради УРСР;
в) затверджує народногосподарський план Молдавської АРСР;
г) затверджує бюджет Молдавської АРСР;
д) надає почесні звання Молдавської Автономної Республіки.
Стаття 58. Закони УРСР обов’язкові на території Молдав
ської АРСР. В разі розходження закону Молдавської АРСР
з законом УРСР на території Молдавської АРСР діє закон УРСР.
Стаття 59. Верховна Рада Молдавської АРСР обирає Прези
дію Верховної Ради Молдавської АРСР в складі; голови Прези
дії Верховної Ради, його заступників, секретаря Президії І чле
нів Президії Верховної Ради Молдавської АРСР.
Стаття 60. Президія Верховної Ради Молдавської АРСР під
звітна Верховній Раді Молдавської АРСР.
Стаття 61. Повноваження Президії Верховної Ради Молдав
ської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки визна
чаються Конституцією Молдавської АРСР.
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Стаття 62. Для ведення засідань Верховна Рада Молдавської
Автономної Радянської Соціалістичної Республіки обирає голову
Верховної Ради Молдавської АРСР і його заступників.
Стаття 63. Верховна Рада Молдавської АРСР утворює Уряд
Молдавської АРСР — Раду Народних Комісарів Молдавської
АРСР.
РОЗДІЛ VI
Органи державного управління Молдавської Автономної
Радянської Соціалістичної Республіки
Стаття 64. Найвищим виконавчим І розпорядчим органом
державної влади Молдавської АРСР є Рада Народних Комісарів
Молдавської АРСР.
Стаття 65. Рада Народних Комісарів Молдавської АРСР від
повідальна перед Верховною Радою Молдавської АРСР і їй під
звітна, а в період між сесіями Верхові ої Ради Молдавської АРСР—
перед Президією Верховної Ради Молдавської АРСР, якій під
звітна.
Стаття 66. Рада Народних Комісарів Молдавської АРСР видає
постанови і розпорядження на основі і на виконання законів
СРСР, УРСР і Молдавської АРСР, постанов і розпоряджень
Рад Народних Комісарів СРСР і УРСР і перевіряє їх виконання.
Стаття 67. Рада Народних Комісарів Молдавської АРСР має
право скасовувати накази і інструкції Народних Комісарів Мол
давської АРСР, рішення і розпорядження виконавчих комітетів
міських і районних Рад депутатів трудящих на території Мол
давської АРСР, а також припиняти рішення і розпорядження
міських І районних Рад депутатів трудящих.
Стаття 68. Рада Народних Комісарів Молдавської АРСР
утворюється Верховною Радою Молдавської АРСР у складі:
Голови Ради Народних Комісарів Молдавської АРСР;
Заступників голови Ради Народних Комісарів;
Голови Державної планової комісії;
Народних Комісарів:
Земельних справ;
Фінансів;
Внутрішньої торгівлі;
Внутрішніх справ;
Юстиції;
Охорони здоров’я;
Освіти;
Місцевої промисловості;
Харчової промисловості;
Комунального господарства;
Соціального забезпечення;
Начальника шляхового Управління;
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Уповноваженого Комітету заготівель;
Начальника Управління в справах мистецтв.
Стаття 69. Народні Комісари Молдавської АРСР керують
галузями державного управління, які належать до компетенції
Молдавської АРСР, згідно з Конституцією УРСРі Молдавської
АРСР.
Стаття 70. Народні Комісари Молдавської АРСР видають
у межах компетенції відповідних Народних Комісаріатів накази
1 інструкції на підставі 1 на виконання законів (ЇРСР, УРСР
і Молдавської АРСР, постанов і розпоряджень Рад Народних
Комісарів СРСР, УРСР і Молдавської АРСР, наказів та ін
струкцій Народних Комісарів УРСР.
Стаття 71. Народні Комісаріати Молдавської АРСР керують
дорученими їм галузями державного управління, підлягаючи як
Раді Народних Комісарів Молдавської АРСР, так І відповідним
Народним Комісаріатам УРСР.
РОЗДІЛ VII
Місцеві органи державної влади
Стаття 72. Органами державної влади в областях, округах, райо
нах, містах, селищах, станицях і селах УРСР е Ради депутатів
трудящих.
Стаття 73. Обласні, окружні, районні, міські, районні у ве
ликих містах, селищні, станичні і сільські Ради депутатів тру
дящих обираються відповідно трудящими області, округи, району,
міста, селища, станиці І села на строк 2 роки.
Стаття 74. Ради депутатів трудящих (області, округи, району,
міста, селища, станиці, села) керують культурно-політичним та
господарським будівництвом на своїй території, встановлюють
місцевий бюджет, керують діяльністю підлеглих їм органів
управління, забезпечують охорону державного ладу, сприяють
зміцненню обороноздатності країни, забезпечують додержання
законів та охорону прав громадян.
Стаття 75. Ради депутатів трудящих ухвалюють рішення
і дають розпорядження в межах прав, наданих їм законами СРСР
і УРСР, а на території Молдавської АРСР в межах прав, нада
них їм законами СРСР, УРСР 1 Молдавської АРСР.
Стаття 76. Виконавчими та розпорядчими органами обласних
Рад депутатів трудящих, Рад депутатів трудящих адміністратив
них округ, районних, міських 1 сільських Рад депутатів трудя
щих є обирані ними виконавчі комітети в складі: голови, його
заступників, секретаря і членів.
Стаття 77. Виконавчим і розпорядчим органом станичних,
селищних 1 сільських Рад депутатів трудящих у невеликих се
лищах е обирані ними голова, його заступник і секретар.
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Стаття 78. Виконавчі комітети Рад депутатів трудящих (об
ласті, округи, району, міста, селища, станиці, села) здійснюють
керівництво культурно-політичним та - господарським будівни
цтвом на своїй території на основі постанов відповідних Рад де
путатів трудящих та вищестоячих державних органів.
Стаття 79. Сесії обласних Рад депутатів трудящих скли
каються їх виконавчими комітетами не менше як 4- рази на рік.
Стаття 80. Сесії районних Рад депутатів трудящих і Рад де
путатів трудящих адміністративних округ скликаються їх вико
навчими комітетами не менше як б раз на рік.
Стаття 81. Сесії міських і сільських Рад депутатів трудящих
скликаються їх виконавчими органами не менше одного разу на
місяць.
Стаття 82. Обласні Ради депутатів трудящих, Ради депутатів
трудящих адміністративних округ, районні і міські Ради депу
татів трудящих обирають на час своєї сесії голову і секретаря
для ведення засідань сесії.
Стаття 83. Голова сільської Ради скликає сільську Раду і веде
її засідання.
Стаття 84. Виконавчі органи Рад депутатів трудящих безпо
середньо підзвітні як Раді депутатів трудящих, що їх обрала,
так і виконавчому органові вищестоячої Ради депутатів тру
дящих.
Стаття 85. Виїцестоячі виконавчі комітети Рад депутатів тру
дящих мають право скасовувати рішення і розпорядження нижчестоячих виконавчих комітетів і припиняти рішення та розпоря
дження нижчестоячих Рад депутатів трудящих.
Стаття 86. Виїцестоячі Ради депутатів трудящих мають право
скасовувати рішення і розпорядження нижчестоячих Рад депу
татів трудящих та їх виконавчих комітетів.
Стаття 87. Обласні Ради депутатів трудящих утворюють такі
відділи виконавчих комітетів:
Земельний;
Фінансовий;
Внутрішньої торгівлі;
Місцевої промисловості;
Народної освіти.
Охорони здоров’я;
Соціального забезпечення;
Комунального господарства;
Шляховий;
Відділ в справах мистецтв;
Загальний;
Планову комісію;
Сектор кадрів при голові виконкому,
і, крім того, відповідно до особливостей господарства області,
з затвердження союзно-республіканських Народних Комісаріатів:
Легкої промисловості, Харчової промисловості, Лісової проми
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словості, Зернових і тваринницьких радгоспів, обласні Ради депу
татів трудящих утворюють відділи або Управління:
Легкої промисловості;
Харчової промисловості;
Лісової промисловості;
Зернових 1 тваринницьких радгоспів.
Стаття 88. Відповідно до умов області, на основі законів
СРСР 1 УРСР, загальносоюзні Народні Комісаріати 1 Народний
Комісаріат Внутрішніх справ утворюють при обласних Радах
депутатів трудящих свої Управління.
Комітет заготівель призначає при обласних Радах депутатів
трудящих своїх уповноважених.
Стаття 89. Відділи 1 Управління обласних Рад депутатів тру
дящих підлягають у своій діяльності як відповідній обласній
Раді депутатів трудящих та її виконавчому комітетові, так 1 від
повідному Народному Комісаріатові УРСР.
Стаття 90. Ради депутатів трудящих адміністративних округ
I їх виконавчі комітети утворюють відділи і ведуть свою роботу
на основі законів 1 указів верховних органів УРСР та рішень
обласних Рад депутатів трудящих.
Стаття 91. Районні Ради депутатів трудящих утворюють так*
відділи виконавчих комітетів:
Земельний;
Народної освіти;
Фінансовий;
Внутрішньої торгівлі;
Охорони здоров’я;
Соціального забезпечення;
Загальний;
Шляховий;
Планову комісію;
Сектор кадрів при голові виконкому,
1, крім того, відповідно до особливостей господарства району,
з затвердження обласної Ради депутатів трудящих, районні Ради
депутатів трудящих утворюють відділи:
Комунальний;
Місцевої промисловості.
Комітет заготівель призначає при районних Радах депутатів
трудящих своїх уповноважених.
Стаття 92. Відповідне до умов району, на основі законів
СРСР і УРСР, з затвердження відповідної обласної Ради депу
татів трудящих, Народний Комісаріат Внутрішніх справ утворює
при районних Радах депутатів трудящих свої Управління.
Стаття 93. Відділи районних Рад депутатів трудящих підля
гають у своїй діяльності як районній Раді депутатів трудящих
і II виконавчому комітетові, так І відповідному відділові облас
ної Ради депутатів трудящих.
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Стаття 94. Міські Ради депутатів трудящих утворюють такі
виконавчих комітетів:
Фінансовий;
Комунального господарства;
Внутрішньої торгівлі;
Охорони здоров’я;
Народної освіти;
Соціального забезпечення;
Загальний;
Планову комісію;
Сектор кадрів при голові виконкому,
і, крім того, відповідно до особливостей промисловості міста,
його міського 1 приміського господарства:
Місцевої промисловості;
Земельний.
Стаття 95. Відділи міських Рад депутатів трудящих підля
гають у своїй діяльності як міській Раді депутатів трудящих
і її виконавчому комітетові, так і відповідному відділові район
ної Ради депутатів трудящих або відповідному відділові обласної
Ради депутатів трудящих.
Стаття 96. Відділи міської Ради депутатів трудящих Києва
підлягають у своїй діяльності як Раді депутатів трудящих Києва
і її виконавчому комітетові, так і відповідному Народному Комі
саріатові УРСР безпосередньо.
Стаття 97. По закінченні повноважень обласних, окружних,
районних, міських, селищних, станичних і сільських Рад депу
татів трудящих їх виконавчі і розпорядчі органи зберігають свої
повноваження аж до утворення новообраними Радами нових ви
конавчих і розпорядчих органів.

гїідтіли

РОЗДІЛ VIII
Бюджет Української Радянської Соціалістичної Республіки
Стаття 98. Державний бюджет УРСР складається Радою На
родних Комісарів УРСР 1 подається нею на затвердження Вер
ховної Ради УРСР.
Затверджений Верховною Радою УРСР державний бюджет
УРСР публікується до загального відома.
Стаття 99. Верховна Рада УРСР обирає бюджетну комісію,
яка доповідає Верховній Раді свій висновок по державному бюд
жету УРСР.
Стаття 100. Звіт про виконання державного бюджету УРСР
затверджується Верховною Радою УРСР і публікується до за
гального відома.
Стаття 101. В бюджет Молдавської АРСР і місцеві обласні
бюджети, а також у бюджети адміністративних округ, районних,
міських і сільських Рад включаються прибутки від місцевого
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господарства, відрахування від державних прибутків, що надхо
дять на їх території, а також надходження від місцевих подат
ків і зборів у розмірах, встановлюваних законодавством СРСР
і УРСР.
РОЗДІЛ IX
Суд і прокуратура
Стаття 102. Правосуддя в УРСР здійснюється Найвищим Су
дом УРСР, Найвищим Судом Молдавської АРСР, обласними
судами, судами адміністративних округ, а також спеціальними
судами СРСР, що створюються за постановою Верховної Ради
СРСР, народними судами.
Стаття 103. Розгляд справ у всіх судах здійснюється з участю
народних засідателів, крім випадків, спеціально передбачених
законом.
Стаття 104. Найвищий Суд УРСР є найвищим судовим орга
ном УРСР. На Найвищий Суд УРСР покладається нагляд за
судовою діяльністю всіх судових органів УРСР, Молдавської
АРСР і областей.
Стаття 105. Найвищий Суд УРСР обирається Верховною Ра
дою УРСР на строк 5 років.
Стаття 106. Найвищий Суд Молдавської АРСР обирається
Верховною Радою Молдавської АРСР на строк 5 років.
Стаття 107. Обласні суди, суди адміністративних округ оби
раються обласними Радами депутатів трудящих або Радами де
путатів трудящих адміністративних округ на строк 5 років.
Стаття 108. Народні суди обираються громадянами району
на основі загального, прямого й рівного виборчого права при
таємному голосуванні на строк 3 роки.
Стаття 109. Судочинство в УРСР провадиться українською
мовою, в Молдавській АРСР — молдавською або українською
мовою, залежно від національного складу більшості населення
району, з забезпеченням для осіб, які не володіють мовою біль
шості, цілковитого ознайомлення з матеріалами справи через
перекладача, а також права виступати на суді рідною мовою.
Стаття 110. Розгляд справ у всіх судах УРСР відкритий,
оскільки законом не передбачені винятки, з забезпеченням обви
нуваченому права на оборону.
Стаття 111. Судді незалежні і підкоряються тільки законові.
Стаття 112. Вищий нагляд за точним виконанням законів
усіма Народними Комісаріатами і підвідомчими їм установами,
так само як окремими службовими особами, а також громадя
нами на території УРСР здійснюється як Прокурором СРСР
безпосередньо, так 1 через Прокурора УРСР.
Стаття 113. Прокурор УРСР призначається Прокурором СРСР
на строк 5 років.
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Стаття 114. Прокурор Молдавської АРСР 1 обласні проку
рори призначаються Прокурором СРСР на строк 5 років.
Стаття 115. Прокурори адміністративних округ, районні і мі
ські прокурори призначаються Прокурором УРСР з затвердження
Прокурора СРСР на строк 5 років.
Стаття 116. Органи прокуратури здійснюють свої функції
незалежно від будьяких місцевих органів, підлягаючи тільки
Прокуророві СРСР.
РОЗДІЛ X
Основні права й обов’язки громадян
Стаття 117. Громадяни УРСР мають право на працю, тобто
право на одержання гарантованої роботи з оплатою їх праці
у відповідності з її кількістю і якістю.
Право на працю забезпечується соціалістичною організацією
народного господарства, неухильним зростанням продуктивних
сил радянського суспільства, усуненням можливості господар
ських криз і ліквідацією безробіття.
Стаття 118. Громадяни УРСР мають право на відпочинок.
Право на відпочинок забезпечується скороченням робочого
дня для величезної більшості робітників до 7 годин, установлінням щорічних відпусток робітникам і службовцям з збере
женням заробітної плати, наданням для обслуговування трудя
щих широкої сітки санаторіїв, будинків відпочинку, клубів.
Стаття 119. Громадяни УРСР мають право на матеріальне
забезпечення в старості, а також — в разі хвороби і втрати пра
цездатності.
Це право забезпечується широким розвитком соціального
страхування робітників і службовців за рахунок держави, без
платною медичною допомогою трудящим, наданням у користу
вання трудящим широкої сітки курортів.
Стаття 120. Громадяни УРСР мають право на освіту.
Це право забезпечується загальнообов’язковою початковою
освітою, безплатністю освіти, включаючи вищу освіту, системою
державних стипендій величезній більшості тих, що вчаться у ви
щій школі, навчанням у школах рідною мовою, організацією на
заводах, в радгоспах, машинно-тракторних станціях і колгоспах
безплатного виробничого, технічного й агрономічного навчання
трудящих.
Стаття 121. Жінці в УРСР надаються рівні права з чоловіком
в усіх галузях господарського, державного, культурного і гро
мадсько-політичного життя.
Можливість здійснення цих прав жінок забезпечується на
данням жінці рівного з чоловіком права на працю, оплату праці,
відпочинок, соціальне страхування і освіту, державною охороною
інтересів матері й дитини, наданням жінці при вагітності від
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пусток з збереженням утримання, широкою сіткою родильних
будинків, дитячих ясел І садків.
Стаття 122. Рівноправність громадян УРСР, незалежно від
їх національності І, раси, в усіх галузях господарського, держав
ного, культурного І громадсько-політичного життя є непоруш
ним законом.
Яке б то не було пряме чи посереднє обмеження прав або,
навпаки, встановлення прямих чи посередніх переваг громадян
залежно від їх расової 1 національної приналежності, так само
як усяка проповіді» расової або національної винятковості, або
ненависті 1 зневаги — караються законом.
Стаття 123. З метою забезпечення за громадянами свободи
совісті церкву в УРСР відокремлено від держави І школу від
церкви. Свобода відправлення релігійних культів і свобода анти
релігійної пропаганди визнається за всіма громадянами.
Стаття 124. У відповідності з Інтересами трудящих 1 з мстою
зміцнення соціалістичного ладу громадянам УРСР гарантується
законом:
а) свобода слова,
б) свобода друку,
в) свобода зборів і мітингів,
г) свобода вуличних походів І демонстрацій.
Ці права громадян забезпечуються наданням трудящим і їх
організаціям друкарень, запасів паперу, громадських будинків,
вулиць, засобів зв’язку І інших матеріальних умов, необхідних
для їх здійснення.
Стаття 125. У відповідності з інтересами трудящих 1 з метою
розвитку організаційної самодіяльності І політичної активності
народних мас громадянам УРСР забезпечується право об'єднан
ня в громадські організації: професійні спілки, кооперативні
об’єднання, організації молоді, спортивні й оборонні організації,
культурні, технічні й наукові товариства, а найбільш активні
і свідомі громадяни з лав робітничого класу і інших верств тру
дящих об’єднуються у Комуністичну партію (більшовиків) Укра
їни, яка є передовим загоном трудящих в їх боротьбі за зміц
нення і розвиток соціалістичного ладу 1 являє собою керівне
ядро всіх організацій трудящих, як громадських, так і дер
жавних.
Стаття 126. Громадянам УРСР забезпечується недоторканість
особи. Ніхто не може бути заарештований інакше, як за поста
новою суду або з санкції прокурора*
Стаття 127. Недоторканість житла громадян і тайна листу
вання охороняються законом.
Стаття 128. УРСР надає право притулку іноземним громадя
нам, іцо переслідуються за оборону Інтересів трудящих, або
наукову діяльність, або національно-визвольну боротьби
Стаїтя 129. Кожний громадянин УРСР зобов’язаний додер
жувати Конституції Української Радянської Соціалістичної
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Республіки,

виконувати закони, додержувати дисципліни праці,
чесно ставитися до громадського обов’язку, поважати правила
соціалістичного співжиття.

Стаття 130. Кожний громадянин УРСР зобов’язаний берегти
і зміцнювати суспільну, соціалістичну власність, як священну
і недоторкану основу радянського ладу, як’ джерело багатства
і могутності батьківщини, як джерело заможного І культурного
життя всіх трудящих.
Особи, що роблять замах на суспільну, соціалістичну влас
ність, є ворогами народу.
Стаття 131. Загальний військовий обов’язок е законом.
Військова служба в Робітничо-Селянській Червоній Армії
є почесний обов’язок громадян УРСР.
Стаття 132. Захист батьківщини є священний обов’язок кож
ного громадянина УРСР. Зрада батьківщини: порушення при
сяги, перехід на бік ворога, заподіяння шкоди воєнній моці дер
жави, шпигунство — караються за всією суворістю закону, я:с
найтяжчий злочин.
РОЗДІЛ XI
Виборча система
Стаття 133. Вибори депутатів до всіх Рад депутатів трудя
щих: Верховної Ради УРСР, Верховної Ради Молдавської АРСР,
обласних Рад депутатів трудящих, Рад депутатів трудящих ад
міністративних округ, районних, міських, селищних, станичних
і сільських Рад депутатів трудящих, — провадяться виборцями
на основі загального, рівного і прямого виборчого права при
таємному голосуванні.
Стаття 134. Вибори депутатів є загальними: всі громадяни
УРСР, які досягли 18 років, незалежно від расової І національ
ної приналежності, ніросповідання, освітнього цензу, осілості,
соціального походження, майнового стану та минулої діяльності,
мають право брати участь у виборах депутатів і бути обраними,
за винятком божевільних і осіб, засуджених судом з позбавлен
ням виборчих прав.
Стаття 135. Вибори депутатів є рівними: кожний громадянин
має один голос; всі громадяни беруть участь у виборах на рів
них засадах.
Стаття 136. Жінки користуються правом обирати і бути об
раними нарівні з чоловіками.
Стаття 137. Громадяни, які перебувають у лавах Червоної
Армії, користуються правом обирати і бути обраними нарівні
з усіма громадянами.
Стаття 138. Вибори депутатів е прямими: вибори до всіх Рад
депутатів трудящих, починаючи від сільської та міської Ради
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депутатів трудящих аж до Верховної Ради УРСР, провадяться
громадянами безпосередньо шляхом прямих виборів.
Стаття 139. Голосування при виборах депутатів є таємним.
Стаття 140. Вибори депутатів до Рад депутатів трудящих
УРСР провадяться по виборчих округах за такими нормами*.
до обласних Рад: Вінницької, Київської, Харківської — один
депутат від 30.000 населення; Дніпропетровської, Донецької,
Одеської і Чернігівської — один депутат від 25.000 населення;
до Рад депутатів трудящих адміністративних округ — один
депутат від 5.000 населення;
до районних Рад залежно від розміру району — один депутат
не менше ніж від 500 і не більше ніж від 1500 чоловік населення;
до міських Рад і районних Рад в містах залежно від розміру
міста або міського району — один депутат не менше ніж від 100
і не більше ніж від 1000 чоловік населення;
до сільських Рад залежно від розміру району діяльності сіль
ської Ради —один депутат не менше ніж від 100 і не більше
ніж від 250 чоловік населення.
Виборчі норми для кожної районної і міської Ради депутатів
трудящих встановлюються .Положенням про вибори до Рад
депутатів трудящих УРСР“ в межах виборчих норм, вказаних
у цій статті.
Виборчі норми для сільських, станичних і селищних Рад де
путатів трудящих встановлюються обласними Радами депутатів
трудящих і Верховною Радою Молдавської Автономної Радян
ської Соціалістичної Республіки в межах виборчих норм, вказа
них у ній статті.
Стаття 141. Кандидати при виборах вистзвляються по вибор
чих округах.
Право виставлення кандидатів забезпечується за громадськими
організаціями й товариствами трудящих: комуністичними партій
ними організаціями, професійними спілками, кооперативами, ор
ганізаціями молоді, культурними товариствами.
Стаття 142. Кожний депутат зобов’язаний звітувати перед
виборцями в своїй роботі І в роботі Ради депутатів трудящих
і може бути в'усякий час відкликаний за рішенням більшості ви
борців у встановленому законом порядку.
РОЗДІЛ ХП
Герб, прапор, столиця
Стаття 143. Державний герб УРСР складається з золотих
серпа і молота, зображених нз червоному фоні в променях сонця,
облямованих колоссям, з написом: зверху над серпом і молотом
.УРСР" і внизу .Пролетарі всіх країн, єднайтеся!".
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Стаття 144. Державний прапор УРСР складається з черво
ного полотнища, в лівому кутку якого, коло древка наверху
вміщені золоті серп і молот і літери „УРСР".
Стаття 145. Столицею Української Радянської Соціалістичної
Республіки є місто Київ.
РОЗДІЛ XIII
Порядок зміни Конституції
Стаття 146. Зміна Конституції УРСР провадиться лише за
рішенням Верховної Ради УРСР, ухваленим більшістю не менше
ГОЛОСІВ.

Київ, ЗО січня 1937 року

Президія Надзвичайного XIV З'їзду Рад
Української Радянської Соціалістичної Республіки
(Опублік. в газ. .Вісті ЦВК УРСР* від 31 січня 1937 р. .\е 26 4916)

122. Про вибори до Верховної Ради Української Радянської
Соціалістичної Республіки
Надзвичайний XIV Український З’їзд п о с т а н о в л я є :
Доручити Центральному Виконавчому Комітетові УРСР на
основі ново? Конституції УРСР розробити й затвердити Поло
ження про вибори, а також встановити строки виборів Верхов
ної Ради УРСР.
м. Київ, сО січня 1937 р.

Президія З’їзду
(Опублік. в газ. .Вісті ЦВК УРСР* від 31 січня 1937 р. Лі 26/4916)

Видання офіціальне НКЮ УРСР. Відповідальний редьктор В. Сосновський
Подано до складання 17/УІ—37 р. Підп. до друку 22, VII —37 р. Формат паперу >/ю
•«•х поштов. (62>94). Вага м. ст. 38 кг папер. */« арк. На пап. арк. 101.100 знак.
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