
Пролетарі всіх краін, сднайтес

ІДЙННЯ Українське (офіційне).

ішк Узаконень та Роспоряджень
Всещаінського РеводюдЦногв Комітету,

1.|і 26-го грудня 1919—ІС-го лютого 1920 року || Ч.

З М І С Т

Про утворення Всеукраїнського Революційного Комітету (постанова).
До всіх повстанців та партізанів України (відозва).
Про оголошення ш>-з& законом Махна та махновців (постанова). 

г Про грунтовні підвалини організації земельної справи на Україні 
(положення).
Про анулювання законів та положень, виданих білогвардійською владою 
(декрет). і • . І

• Про військову політику на Україпі (деклярація). ' '/ /
і'Про об'єднання діяльності! УСРР та РСФРР (постанова).

Про невтручання в межі компетенції Всеукраїнської Комісії по цукровій 
промисловости та її місцевих органів (постанова).
Про утворення Всеукраїнської Комісії по охороні народнього здоровля 
(постанова). *
Про церковні та релігійні шлюби, що стались за час деникінської влади 
па Україні (постанова).
Про оголошення небезпечними по чумі губерень Лівобережної й Право-’ 
бережної України (постанова).
Просиживании найвищої кари на Україні (постанова).

4 Про землю (декрет). */ “ "
Про включення до складу Всеукрревкому товаришів: Раковського, Вла 
димирова та Чубаря (постанова).

. Про порядок росподілу робот ,ь мі к членами Всеукрревкому (постанова). 
4 • Про термін скликання З'їзду Рад України (постанова). л. -

. Про притягнення до трудової повинности медперсоналу (постанова).
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Про утворення Всеукраїнського Революційного Комітет

Переможна Червона Армія звільняла Харків, Полтаву та «ціачну 
частину терену України. Вже недалекий день остаточного звільнення 
трудової України з під влади білогвардійських катів. Псі сили, вся 
воля, все напруження трудового Українського Народу—хай іде па 
докінченим перемоги, на остаточне звільнення трудової України!

Аби пристосувати існуючі органи центральної Радянської Влади 
УСРР (президія ЦВК та Раднарком України) до сучасних військових 
революційних обставин, ЦВК та Раднарком України ухвалили:

1. Утворити тимчасовий орган революційної влади—Український 
Революційний Комітет в складі: Голови Нетровського Г. І. та членів: 
Мануільського Д. 3., Затонського В. І, одного представника від 
українських комуністів (боротьбистів) та одного представника від 
українських лівих соціялистів революціонерів меншості! (борьбистів).

2. Українському Революційному Комітету доручається:
а) організація всебічної підтримки продвижению червоних військ 

до остаточного розгрому білогвардійців;
\/ б) революційна остаточна ліквідація дідичів та дідичівського 

землеволодіння;
в) встановлення міцної робітничо-селянської влади на терен і

радянської України; V
г) Українському Революційному Комітету доручається: негайно, 

по звільненні переважної частини української землі, скликати четвертий 
Всеукраїнський З'їзд Рад Робітничих та Чкрвоноармійських Депутатів.

•
Дня 11-го грудня 1919 року, день звільнення Полтави та Харківа.

Вде в друге переможні Червоні Армії звільнюють селян та 
робітників .України від їх насильників і ворогів. Після піврічного 
засилля і дідичів, капіталістів та царських генералів, змучена,залита 
кров‘ю Україна знову стає добром працюючих. Звиклі до втрат, загар
товані в боях робітники і селяни Росії прийшли на допомогу своїм 
українським братам і, з рештою, вирвали їх з цупких пазурів 
добровольців.

Товариші партізани, товариші повстанці! В той час, коли Деникін 
грабував українські села та міста, Ви як один повстали на боротьбу 
з дідичами то офіцірами. Своїми наїздами Ви руйнували тпл ворога 
і тим самим полегшували наступ переможної Червоної Армії. Тепер 
цей ворог переможений, але , ще не Добитий. Ще багато з'усилля і

Голова Центрального Виконавчого Комітету
Рад України Г. І. Петровський.

Голова Ради Народніх Комісарів України X. Г. Раковський. 

Оголошено в „Ізвестіях* Всеукрревкому від 26 грудня 1919 р., ч. 10.

2. До всіх повстанців та партізанів України.
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праці треба покласти раніш ніж він буде знищений. Але для цего 
перш за все потрібен суворий революційний лад. В тилу Деникіна 
потрібні і корисні були партізанські загони, але вони не потрібні на 
фронтовій смузі, де наступає Червона Армія, і шкідливі вїї тилу, де 
нема ворогів.

Коли партізанські повстанські загони влить в Червоноармійські 
батальони, що є міцними своєю дісціпліною та організацією, то сила 
їх в багато разів збільшиться. Щоб бити і добити ворога по всіх 
фронтах, потрібні організація, дісціпліна та революційна єдність. Через 
те саме—не дрібними повстанськими загонами треба турбувати ворога, 
але потрібно кинути проти нього червоноармійські полки та лівізії.

Товариші робітники й селяне, товариші партізани! Ідіть до лав 
переможної Червоної Армії. В лавах її під керовництвом П ватажків 
добивайте ворога. 'Гіж, хто є боегузом, хто не наважиться по добрій 
волі підпорядкувати себе революційній дісціпліні, хто втомивсь—нехай 
ті розійдуться по хатах і віддадуть зброю Червоній Армії. Лишень 
тоді ми матимем лад, лишень тоді ми переможем.

В минулім році партізани не ввійшли до лав Червоної Армії. 
Вони продовжували боротьбу дрібними загонами і окремими части
нами. Але лихо полягало в тім, що кожний „батько* бився тоді, коли 
він цього хотів і залишав фронт, коли битись йому набридало. Мину
лого року було стільки голів, скілько й умів. Кожний порядкував 
так, як йому замандюрплось. Були партізани, були батьки, але не було 
ладу, а через те ми й не змогли добити білих. Коли будь який батько 
сварився з другими батьками, кола йому не подобались накази, він 
зраджував инших партізанів та червоно-армійські частини. Окремі 
начальники зраджували і віддавали ворогам нарід. Григор‘ев перший 
з радив і виступив проти Червоної Армії. Допоміг білим Махно, який 
із-за особистих образ, чи користей зрадив Революції і оголив фронт 
на радість Деникіну. Колнб Махно та Григор‘ев не зрадили Червоної 
Армії, коли б вони не зрадили її в найтяжчу хвилину, то Деникін не 
вдерся 6 на Україну і не вернув би старого ладу та офіцірського 
нагаю. Лишень ціною нової крови робітників та селян, що офірували 
собою. Червона Армія знову спромоглася прогнати білогвардійську 
сволоту. Але ми не хочемо щоб знову так трапилось, як це було в 
минулім році. Ми хочемо перемогу довести до кінця, а це може зро
бити лишень міцна і єдина Червона Армія. Через те всі шикуйтесь 
в її лави. Змореніж та нерішучі вдавайте зброю Червоним войовни- 
кам і йдіть відпочивати.

Революцію робить весь нарід, всі робітники 1 селяне і керувати 
своїми справами мусять всі працюючі. Радянська Влада в Владою 
працюючого народу. Радянська Влада в Влада Робітників та селян.

Обрані всіми робітниками і селянами Ради мусять керувати 
Вкраїною так само, як вже більше двох років вони керують Росією. 
Вони дадуть змученому народові лад, вони забезпечать селян землею, 
вони захистять інтереси, вони піднесуть зруйновану війпою проми
словість, вони скрутять в три погибелі дідичів і капитплістів, вони 
завоюють щастя для всіх працюючих. Нам не треба батьків та ота
манів, які турбуються не про спільний добробут, але дбають лишень 
про користь невеличкого гуртка своїх приятелів і сябрів або про 
окремі села та міста. Коли згоріло село, то відбувати його легко і 
хутко можна лишень силами цілої громади. Коли-ж кожен буде поряд
кувати 8‘окрема, то ні ладу, ні користі! а того не вийде. Лишень 
радянська Влада спільна для все» України, в спільні а Радянською
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Росією, захистить трудовий нарід від його гнобителів, лишень вона 
дасть волю П мир працюючим!

Хай живе Радянська Влада на Україні!
Хай живе братерська спілка українських та руськіх селян і 

робітників!
Хай живе Червона Армія— яахистниця Народу!
ІІартізани йдіть в лави Червоної Армії!
Передавайте їй зброю!

Всеукраїнський Революційний Комітет: Г. І. ІІетровський (від 
большовиків), Д. В. Мануілський (од большоеиків), В. І. 
Затонський (од большовиків), Гринько (од боротьбистів), 
Качинський (од * лівих есерів борбчстів), Революційна Вій
ськова Рада 14 оі Армії: Убаревич, ОрженакіОзе, Рухимович.

Оголошено в „Ізвестіях* Всеукраїнського Революційного Комітету’ від 
10-го січня 1920 року, ч. 20.

3. Про оголошення по за законом Махна та махновців.

Товариші, зрештою, після неймовірно важких жертв нашої героїч
ної Червоної Армії вдалося розбити дідичів, капиталістів та їх при
казчика Деникіиа.

Але головний ворог українського народу—польске панство ше 
не розбите. Йдучи на доаомогу Деникіиу воно захопило цілу низку 
міст та містечок як нашої України, так і Росії.

Військове командования, прагнучи за всяку ціну до об'єднання 
всіх бойових сил проти спільного ворога працюючого народу—дідичів 
та капиталістів, пропонувала махновцям вирушити проти поляків 
і тим підтримати Червону Армію та звільнити наші села й міста з 
під ярма польських дідичів, а робітників від неволі капиталістів.

-* Але Махно не підпорядкував себе волі Червоної Армії, одмовився 
вирушити проти поляків і оголосив війну нашій визволительниці 
Робітпиче-Селянській Червоній Армії.

Таким чином Махно і вся його група зрадила український народ 
польським панам подібно до Григорьева, Петлюри та инших зрадників 
українського народу.

Через те Всеукраїнській Революційний Комітет ухвалив:
1. Махно зу сією групою оголошується поза законом, як дезертири 

і зрадники.
2. Всі, хто буде підтримувати і переховувать зрадників україн

ського народу, будуть немилосердно знищуватись.
, 3. Трудове населення України зобов'язується всіляко підтримувати

Червону Армію в справі зпищепня зрадників махновців.
Цю постанову всі Ревкоми України мусять прочитати на фабри

ках, заводах, шахтах і зборах.
М. Харків, дня 9-го січня 1920 року.

Всеукраїнський Революційний Комітет
Голова Петровський.

Члени: Мануілський, Затонський, Гринько, Качинський.
Реввовпрадою Підвфронту дано роспорядження ирочитати цю 

постанову по всіх військових частинах.
Члени Реввоечради Нівдфронту: Сталін, Егоров.

Оголошено в ..Ізвестіях" Всеукраїнського Революційного Комітету від 
11-го січня 1920 року, ч. 21.
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4. Про основні васади організації земельної справи на Україні.

(Положення).

Р о ї Д І п  1-мй.

Оси у инпм завданням Радянської Влади на Україні е повна і оста
точна ліквідація діяичівського земельного ладу, який закріпощуе 
українське трудове селянство, і піднесення господарчого добробуту 
найбіднійшого та середняцького (трудового) селянства шляхом збіль
шення його земельного забезпечення коштом нетрудового землеволо
діння та поліишення селянського господарства.

При цьому всі трудові господарства, без ріжниці категорій насе
лення (бувші козаки, селяне-власники, державні соляне і таке инше) 
та без ріжниці форми користування землею (громадська, подворна, хуто
рянська, отрубна і наші) продовжують вільно користуватись землею 
без всяких обмежень.

Визначення нових форм землекористування надається вільній 
волі самого трудового хазяїнуючого селянства.

Для правильного ведення земельної справи під доглядом най- 
бідніщого та середняцького трудового селянства, останнє притягається 
в особі своїх представників до безпосередньої роботи по переведенню 
в життя засад земельного устрію.

За для досягнення зазначенної вище мети Радянська Влада 
України оголошує:
-і 1. Всі землі нетрудового користування (бувші приватновла

сницькі, манастирські, церковні, кааьонві та инші) в межах УСРР пере
ходять без жадного викупу в роспорядження всього українського 
трудового народу.

2. Всі землі бувшого нетрудового користування призначаються 
перш за все для забезпечення землею безземельних та малоземельних 
громадян УСРР (селян і робітників). Частина земель, в розмірах дій
сної потреби лається в роспорядження органів Радянської Влади для 
обслуговування потреб всіх працюючих УСРР, а саме:

І. Для влаштування зразкових господарств племінних та насівьо- 
вих розсадників, постачавших селян поліпшеним насінням, племінним 
молодняком і практично сприяючих росповсюдженню поміж працюю
чими сільско-господарчої культури та знаття; для організації окремих 
галу зі в промисловості!, що обслуговує потреби селян і робітників, 
розміри потрібних для цеї мети площів, встановлюються Губземвід- 
ділам н.

П. Рослоділ нетрудового фонду провадиться в порядку земле
устрій окремо в кожнім повіті або групі повітів після норм трудового 
забезпечення землею, іцо встановлюється для кожного району і вира
ховується на кожну душу (їдця). Норми ці виробляються Повітзем- 
відділами і затверджуються Губземвідділами.

НІ. По встановленні!! нормі в першу чергу наділяються беззе
мельні та малоземельні громадяни, що мешкають в даннім районі.

IV. В районах ресташовання цукроварень потреба їх в землі для 
здобуту необхідної сировини-цукрового буряка задовольняється з 
трудового земельного фонду. Коли тої частини фонду, що залишилась, 
не вистарчпть для задоволення потреб землі місцевого селянства по 
встановлених нормах, то частина заводських земель передається без
посередньо від земвідділів в обробку місцевому населенню па повних 
договори нх умовах, що забезпечують цукроварні необхідною їм сиро-
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виною—цукровим буряком. При цьому за цукроварнями в усякому 
разі закріплюється частина земель, необхідних для організації при- 
заводських господарств (маточних розсадників).

V. Існуючі зразкові господарства, збереження яких мусить бути 
визнано за необхідне для дальшого розвою культурного сільського 
господарства зберігаються в розмірах, необхідних для цеї мети. Зайва 
земля таких господарств росподіляеться поміж пезабезпеченим землею 
населенням.

VI. КонфіскованнП в бувших нетрудових господарствах живий і 
мертвий сільсько-господарчий ремапент передається в роспорядження 
Земвідділів і призначається на задоволення потреб в ньому держав
них зразкових господарств та потрібуючого Його працюючого селян
ства. Росподіл цього реманенту у власність поміж окремими селянсь
кими господарствами та їх об'єднаннями в жаднім разі не дозволяється, 
а потреба селянства в сільсько-господарчім ремапенті задовольняється 
шляхом надапвя його в користування через державні зразкові госпо
дарства та прокатні пувкти земвідділів.

VII. Побудови та реманент, що залишився в економіях не сільсько- 
господарчого призначення йде в роспорядження Земвідділів і дається 
в користування належних організацій за для потреб соціяльного 
забезпечення, охорони здоров'я, народньої освіти, і їм подібних гро
мадсько-корисних потреб.

VIII. З метою організації лісного господарства у формі відпові
даючій интересам працюючих, припинення безсістемного хижацького 
знищення лісу і зв'язаних з ним наслідків, у вигляді обмілевня річок, 
зміни умов підсоння та инше,-ведення лісного господарства пере
дається відповідним органам Радянської Влади—Земвідділам,

Ліси місцевого значіння йдуть в росподіл та використовуються 
з н ніл и ми земельними грунтами, окремими сільськими громадами, 
громадянами і ин. з додержанням правил про охорону лісів.

Місцеві грунти, необхідні як база за для ведення правильного 
лісного господарства у всеукраїнськім масштабі, находяться під заря
дом Земвідділів та Губревкомів, ними-ж вирокпстовуються, і лісний 
матеріял росподіляеться по встановлених цінах поміж потріб.уючими 
його громадянами, установами, та промисловими підприємствами.

Р о з д і л  І І - й.
IX. Для переведення в життя засад земельного устрію на терені 

УСРР негайно утворюється при всіх волостях, Повітових і Губерніяль- 
них Виконкомах або Ревкомад Земельні Відділи з притягненням до 
їх будівництва біднійшого та середняцького селянства.

X. Всі бувші нетрудові власники (дідичі та нетрудові орендарі)
підлягають негайному виселенню з бувших своїх економій по роспо- 
ряджепням Повземвідділів. *

XI. Передача земельного трудового фонду УСРР в користування 
так приватньо-власницького населення, як і радянських установ, орга
нізацій та підприємств провадиться через земельні відділи. Загарбання 
земель без волі вказаних органів визнається самочинним захватом.

XII. Раніш ніж буде оголошено про залишення тої чи иншої 
земельної площі в роспорядження органів Радвлади, мусить бути 
переведено обслідування цеї площі на місці зі співучастю представ
ників місцевого хліборобського населення. Б наслідок такого обслі- 
довування повинно бути вияснено: зацікавленість місцевого населення 
в наміченій до вилучення з розділу землі, норми його земельного
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забезпечення, можливість утворення на цьому терені господарства 
силами держави і таке инше. всі ці данні повинні бути ураховані 
належними органами Земельного Управління при виясненні ними того 
чи нашого рішення. Суперечне цім вимогам безоглядне залишення 
земель за органами Радянської Влади не дозволяється.

XIII. При тимчасовім росподілі земельного фонду органи земель
ного управління повинні прагнути до можливо повного додержання 
основних вимог відносно розмірів, складу, техніки земельного устрію, 
росположення та окреслення тих, що передаються в користування, 
вемельних площ (знищення надільного черезполосся, дальноземелля 
і т. инЛ

XIV. З метою досягнення необхідної хуткости, правильности й 
рівноміряости в росподілові земель підчас державного землеустрій», 
всі тимчасово росподіляемі землі реєструються, а данні камеральних 
та польових робот по цьому росподілові мусять належним чином 
зберігатися.

XV. Негайна розробка докладньої інструкції про росподіл земель 
нетрудового фонду УСРР, рівно як і подання необхідних вказівок і 
порядку діяльности в підвідомчих приватнім органам земельного 
управління, межах та розробка пляну маючого бути в УСРР держав
ного землеустрій» доручається Земвідділові Всеукраїнського Ревкому.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого
Комітету Летровський.

Члевп Ревкому: Затонський, Манільський, Гриньку, Терлецький.
Голова Технично! КоміссіІ по земельних справах

при Всеукрревкомі Вікторов.
Керуючий справами Всеукрревкому Ермощенко.

Оголошено в .їаввстіях- Всеукрревкому від 22-го січня 1920 року, ч. 29.

5. Про анулювання законів і положень, аиданних білогвардійською
владою.

1. Всі закони і положення видані білогвардійською владою вва
жати анульованими.

2. З менту оголошення цього на терен! України набирають чин
ности декрети, видані Радою Народніх Комісарів України до наїзду 
білогвардійців, оголошені в редакції другого видання (Збір. Уз. таї 
Рос. Роб.- Селянського Уряду України), аж до послідуючих їх змін, 
роз'яснень та доповнень.

Січня 21-го дня. 1920 року.
Заст. Г<яюви Всеукраїнського Революційного Комітету Затонський, 

Заст. Голови Комісії Юстіції при Укрревкомі Канарський.
Керуючий справами Всеукрревкому Ермощенко.

6.

Оголошено в .Ізвестіях* Всвукрревкому від 22-го січня 1920 року, ч. 29

Про військову політику на Україні.
(Деклярація).

1. В нашому військовому будівництві на Українг-ж«^-*«ходиво 
а угоди Українського Центрального Виконавчого Комітету од 1-го
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червня 1919 р. відносно повного об'єднання військових сил само
стійної України і всієї Росії. Се рішення, як складене після добро- 
хітного погодження вищих Радянських органів обох держав, викли
кано доконечною потребою 3‘осеред кувати всі робітниче-селянські сили 
в боротьбі проти контр революції, і в жоднім разі не є обмеженням 
державної самостійности Української Республіки.

Радянська Україна зберігав, розуміється, повну можливість волею 
нового 3‘ізду Рад перерішити зазначене питання. Але всі свідомі 
елемевти повинні вияснити робітничим і селянським масам України 
безумовну необхідність збереження й зміцнення ЄДНОСТІ! військової 
організації братерських країн.

2. Необхідно стежити за тим, аби у всіх червоноармійських ча
стинах, що просовуються по Україні, незалежно від національного 
складу ціх частин, Комісари, Старшини і, загалом, відповідальні ро
бітники були-б по змозі або українці, або, принаймні, особи добре 
знайомі з українським побутом. їхнім завданням повинно бути встано
влення самих дружніх відносин поміж^червоноармійськими частинами 
і трудовим населенням України.

3. Єдність організації Червоної Армії Радянська Росія та Ра
дянська Україна вважають, яко єдність військово-адміністративного та 
достачаючого аппаратів. Весь терен звільненої України, надалі до 
остаточного оформлення взаємовідносин двох Республік, повинен 
складати собою дві військових округи, що входять в загальну орга
нізаційну сістему Федеративної Республіки. Окружні Комісари про 
всю свою діяльність і заходи доповідають також Революційному Комі
тету. Завданням військової організації на Україні, доки Україна разом 
8І всією Федеративною Республікою залишається під загрозою ворогів, 
полягає в утворенні червоних українських частин з українських ро
бітників і селян, не визискуючих чужої праці, з українським стар
шинським складом і керуванням українською мовою.

4. Найбільшою практичною перепоною на шляху здійснення цього 
завдання в ближчі місяці є роз'їдаюча Україну болячка нартізанства, 
махновщини і бандитізму. Ці явища, що пояснюються так економіч
ною відсталістю України, як і безперервними змінами режимів, зайшли 
так далеко, що без попередньої організаційної, виховуючої й карної 
роботи кращих трудових елементів, утворення на Україні Української 
Армії принесло-6 не позітивні, а негативні наслідки, лишень збіль
шивши безладдя в країні.

5. Ліквідація професійного українського партізанства є не лишень 
передумовою утворення боєздатної Української Армії, але й питанням 
життя та смерти України. Діючим на Українському терені військовим 
частинам найсуворіше забороняється приймати до свого складу пар- 
тізанські загони і, навіть, окремих „добровольців*4. Партізани повинні 
негайно відправлятися в тил і підлягати внутрішній иеречистці. Кращі 
елементи повинні зараховуватися до запасних частин, а бандитські 
елементи препроваджуватися до Трибуналу.

Порушення цього наказу, виданого Реввоєнрадою Республіки, 
повинно викликати найсуворіщі кари відпосио тих Старшин і Комі
сарів, які дозволяють своїм частинам збільшуватися коштом припливу 
партізанів та добровольців. ' •

В місцевостях занятих частицами Червоної Армії, не повинно 
залишатись жодної нерегулярної частини. Всі партизанські загони 
повинної бути негайно розброєно; роблячихошр мусить бути знищено.

Необхідно цю працю доповнити широкою агітацією в селянських 
масах, показуючи прикладами з їх власного досвіду всю згубність
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професійного партізапства і бандитізму, тим самим усовуючи будь які 
запідозріння відносно того, буцім то боротьба з цім лихом ведеться 
з якихсь инших міркувань, окрім турбот про рятунок і зміцнення 
незалежності! Радянської України.

Н. Найиершим військовим завданням в звільненій Україні е роз
зброєння куркулськнх та бандитських елементів. Величезна кількість 
зброї при спробах ріжннх режимів утворити нашвидку українську 
армію попадала до рук населення, скупчуючись у руках більш ва- 
можнього селянства, впевнених в собі куркульських верхів села. 
Українське куркульство, що набуло пахабства в наслідок нетрівкости 
всіх українських режимів і звикло поводитись зі зброєю—воно е 
елементом соціяльпого роспаду, безладдя, руїни української держав
ності!, незалежно від того, чи виступає воно як иетлюрівці, махновці 
чи оід ияпюю назвою.

Цілковите розброення куркулів в селах і в містах є в ції умо
вах єдиним заходом припинити дальше виникання куркульських 
зграй.

Справі роззброєння мусить бути присвячена виключна увага так 
діючих армій, як і тилових військових організацій.

Армійським Реввоенрадам належить вилучити для цієї мети 
значні надійні дісціпліновані частини, поставивши на чолі їх досвідче
них Командорів і Комісарів—українців або добре знайомих з укра
їнською мовою.

На Окружні Губерніяльні і Повітові Комісаріяти покладається 
завдания досягти повного роззброєння населення в межах підлеглого 
їм в військовому відношенні терепу, з'осередкувавши на цьому всю 
свою увагу і всі свої сили.

Роботи повинні провадитись не похапцем, а по досконало роз
робленому пляну закінченим оточенням окремих секторів, вживанням 
облав, виданою нагороди на виказ прихованої зброї і немилосердних 
покарань всіх переховувачів.

7. На звільненому від бандитізму грунті можна буде негайно 
приступити до иляномірного закладення підвалин Української Робіт- 
ниче-Се папської Червоної Армії, в першу добу—у вигляді де-кіль- 
кох зразкових полків з відповідною кількістю спеціяльннх частин. 
Кадри ціх полків повинні підбиратися з найбільш випробованих дісці- 
плінованнхі тривких елементів, з тим, що утворгоемі часіини повинні 
бути з самого початку забезпечені міцним ядром, у вигляді чисель
ного, добре з'єднанного комуністичного гуртка.

Умови існування і термін навчання ціх частин повинні бути 
такі, аби зовсім забезпечити їхню підготовку до стану зразкових 
частин.

За для можливого прискорення роботи по формуванню зразкових 
українських полків, Реввоєнрада Республіки дала наказ ГУ ВУЗУ про 
утворення найкращих радянських курсів старшинського складу чисто 
українських частий, відділів, сотень, з зарекомендовавших себе най
ліпшим чином українських червоноармійців. Пройшовши більш три
валий курс і одержавши старапу підготовку, означені елементи в 
званні червоних старшин увільються до зразкових українських полків.

8. При планомірнім та одноманітнім веденні зазначених вище 
заходів, можна бути цілком певним к тому, що Україна буде звіль
нена від бандитізму і безладдя і висуне з нетрів своїх працюючих 
мас першорядні червоні полки, що займуть належне місце в лавах 
Федеративної Робітниче Селянської Армії.
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Неодмінною умовою здійснення цієї мети е вптревалість, упертість 
і безщадне усунення всіх компромісів та угод з партізанамн і парті- 
ванщиною. Вселякі спроби будь якої політичної групи па Україні опер
тися на повстанські загони як такі, покласти їх в основу формування 
особливої армії, мусять вважатися за зраду справі Соціалістичної 
Української Республіки. Винні в таких спробах повинні передаватися 
до Трибуналу для засудження по законах військового часу, неза
лежно од своїх минулих вислуг. Все чесне і свідоме населення тру
дової України як-один мусить підтримувати тверду і рішучу військову 
владу, яка не зупиниться перед найсуворішимн заходами, щодо зни
щення бандитизму, для забезпечення революційного порядку й змоги 
господарчого й культурного розвитку Української Соціалістичної 
Радянської Республіки.

м. Харків, дня 22 січня 1920 р.
Голова Всеукраїнського Революційного Комітету Ііетровський.

Члени Революційного Комітету:
Затонський.
Мануільський.
Гринько.
Терлецький.

Керуючий справами Всеукрревкому Ермоленко.
Оголошено в „Ізвестіях- Всеукрревкому від 24 січня 1920 року. Ч. ЗО.

7. " Про об'єднання діядьности УСРР та РСФРР.
В розвиток угоди Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

Комітету від 1-го червня 1919 року про об'єднання діяльности обох 
Республік, надалі до остаточного оформлення взаємовідносин останніх, 
оголошується:

1. Всі декрети та постанови У.С.Р.Р., що торкаються органів 
влади і підвідомчих установ, зв'язаних з вищезазначеною угодою (а 
саме: Віськові, В.Р.Н.Г., Продовольства, ІІрацесоцзабезу, Шляхів Спо
лучення, ІІошти и Телеграфу та Фінансів), касуються і замінюються 
декретами Р.С.Ф.Р.Р. Останні набувають чинности і підлягають негай
ному виконанню.

2) Всі декрети и постанови, видані в цій галузі до менту оголо
шення цього, лічити скасованими.

Доручити комісіям Всеукрревкому. діяльність яких зв'язана з 
вищезгаданою угодою, приступити до термінового перегляду декретів 
кожної по своєму відомству і подати на затвердження Всеукрревкому 
ті з них, які потрібують змін в залежности від українських обставин.

3. Коміссії, обраній Всеукраїнським Центральним Виконавчим 
Комітетом, для вироблення конкретних форм об'єднання Республік, 
негайно відновити свою працю.

м. Харків, дня 27-го січня 1920 року.
Голова Всеукраїнського Революційного Комітету Петровський. .

Члени Всеукраїнського Революційного Комітету:
Затонський, Мануільський, Гринько.

Заст. голови Коміссії Юстіції
при Всеукрревкоме Канарський.

Керуючий справами Всеукрревкому Ермогценко.
Оголошено в „Ізвестіях* Всеукрревкому від ЗО го січня 1920 р., Ч. 35.
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8. Про невтручання в обсяг компетенції Всеукраїнської комісії по 
цукровій лромисловости та ії місцевих аппаратів.

Зогляду на загальну промислову руїну і на потребу урегулю
вати одну з найбільших промисловостей України—якою е промисло
вість цукрова, Всеукраїнський Революційний Комітет у х в а л и в :

1 Організації Радянської Влади не повинні втручатися в жодні 
справи управління цукром на терені України, окрім повноважного 
органу Всеукраїнської Комісії по Цукровій Промисловості! (Всеукрком- 
цукор) біля Промбюро Всеукрревкому та його місцевих апаратів 
(Райцукор).

2. Всі органи військової та горожанської Радвлади на терені 
України передают під заряд відповідних райцукрів все, взяте па облік 
раніш, майно цукроварень та їхніх економій.

3. Цукор та продукти його виробництва випускаються з цукро
варень лишень по нарядах відповідних Руйцукрів Всеуккомцукру, і 
вселякі задоволення цукроварнями вимог місцевого населення або 
військових частин, крім Райпукру, в жаднім разі не дозволяється.

4. Заводоуправлінням, Заводкомам, Цукрозаводам і Райцукрам 
приписується вжити термінових заходів що до негайної переробки 
цукрового буряка, який мається на цукроварнях і на полі.

5. На Повітвоенкоми, надалі до утворення постійної охорони 
(військ внутрішньої охорони), покладається обов'язок по охороні од 
розграбування цукрової продукції, майна цукроварень та їх економій.

6. Всім Губ., Повіт., і Волревкомам пропонується робити як най- 
ширшу допомогу в справі налагодження виробництва цукроварень та 
Райпукру.

7. Всім ІІовітревкомам і Заводкомам пропонується негайно спо
вістити в відповідні Райцукри про всіх осіб на цукроварнях і їх еко
номіях, руйнуючих справу налагодження цукрової промисловости і не 
бажаних місцевому населенню, але в жоднім разі без Райцукрів зняття 
з роботи, окрім випадків без сумніву контр революційних, не при
пустимі.

« Харкіп. дня 26-го січня 1920 року.
Голова Всеукраїнського Революційного Комітету Петровський.

Члени Всеукраїнського Революційного Комітету
Затонський, Гринько, Мануільський, Терлецький.

Голова Опродкому Владимиров.
Голова Бюро В. Р. Н. Г. при Всеукрревкомі Чубарь.

Керуючий Справами Всеукрревкому Ермощенко.
Оголошено в .Іавестіях" Всеукрревкому од 30-го січня 1920 р., ч. 35.

9. Про утворення Всеукраїнської Комісії по охороні народнього
здоровяя.

З метою налагодження й організації зруйнованої ці вільної 
медиціни. розвитку діяльності! військової медиціни і встановлення 
тісних взаємовідносин поміж ними, при Всеукраїнському Революцій
ному Комітетові утворюється Всеукраїнська Комісія по охороні народнього 
здоровля тимчасово в складі М. І. Барсукова, М. М. Щербакова, 
С. І. Міцкевича під головуванням М. І. Барсукова.

м. Харків, дня 28 го січня 1920 р.
Голова Всеукраїнського Революційного Комітету Петровський.

Керуючі!й справами Всеукрревкому Ермощенко.
Оголошено в .Ізвестіях- Всеукрревкому од 31 січня 1920 р., ч. 36.
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10.' Про церковні та релігійні шлюби, що стались під час *дни-
кінської влади на Україні.

В додаток до примітки 3-ї, декрету ч. 144 .про цівільний 
шлюб і про ведення актів цівільного стану", оголошеного в ч. 12 
„Збір. Узак. і Поспор. Роб.-Сел. Уряду У країни*, Всеукраїнський Рево
люцій ний Комітет у х в а л и в :

Церковні та релігійні шлюби, що стались в час панування денн- 
кінської влади з додержанням умов і форми, передбаченої в ст.ст. З, 
5, 12, ЗО, 31 або 90 мавших раніш чинність цівільних законів 
(Прод. Св. Зак. т. X., ч. 1, вид 1914 р.). визнати дійсними і маючими 
чинність зареєстрованих цівільних шлюбів.

Голова Всеукраїнського Революційного Комітету Петровський.
Заст. голови Комісії Юстіції при Всеукрревкомі Канадський.

Керуючий справами Всеукрревкому Ермощенко.

Оголошено в .Ізвєстіях- Всеукрревкому од 31-го січня 1920 р., ч. 36.

II. Про оголошення неблагополучними по чумі губернії Лівобережної
та Правобережної України.

З огляду на випадки чуми на товарові в губернях Лівобережної 
та в деяких місцевостях Правобережної України, Всеукраїнський Рев
ком ухвалив:

1. Оголошуються неблагополучними по чумі губерні Лівобереж
ної України: Донецька, Тавричеська, Катеринославська, Полтавська, 
Чернигівська й загрожуемі чумою губерні Правобережної України.

2. Для об'єднання й керування заходами проти поширення чуми 
на товарові та по боротьбі з чумою—утворити при Всеукраїнській 
Земельній Комісії—Український Протичумний Комітет.

Доручити Всеукраїнській Земельній Комісії скликати в Харкові 
збори Комітету.

3. Склад Протичумного Комітету визначається окремим положен
ням, що видається Всеукраїнським Революційним Комітетом.

4. Українському Протичумному Комітету й Комісіям, чинячим на 
місцях, надається право відчуждення Й забій зачумленого 8 підозрі
лого па чуму товару, з видачею винагороди після цінування місцевих 
протичумних комісій до складу яких обов'язково входять: ветеринар, 
член Укрревкому, та Волревкому й два представники місцевих селян.

5. а) Ветеринарний склад, працюючий по боротьбі з чумою у 
всіх відносинах прирівнюється до персовалу, покликаного на війсь
кову службу.

б) під час командіровок вважати комапдіруемий по боротьбі з чумою 
ветперсонал терміново командірованнм (з правом позачергового 
проїзду).

в) працюючі по боротьбі з чумою ветеринарні сили, цілком під
ходять під поняття фаховців сільського господарства і цілковито під
порядковуються чинности декрету про звільнення фаховців сільського 
господарства від військової служби..
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6. Дати в роспорядження Української Земельної Комісії на роботу 
по боротьбі з чумою авансом в рахунок кошторису 1920 року в 
(80.000.000) вісімдесят мільонів рублів.

м. Харків, дня 30-го січня 1920 року.

Голова Всеукраїнського Революційного Комітету Петровський.
Члени Всеукрревкому: Затонський, Гринько.

Голова Техничної Комісії по земельних справах Вікторов.
Керуючий справами Всеукрревкому Ермогценко.

Оголошено в „Ізвестіях* Всеукрревкому од 5-го лютого 1920 року, ч. 40.

12. Про вживання найвищої кари на Україні.

(Постанова).
Чинність постанові надається по телеграфу.

Всеукраїнський Революційний Комітет, обміркувавши питання 
про вживання найвищої кари, себ-то: розстрілу по вироках надзви
чайної Комісії та Ревтрибуналу на терені України, в зв'язку з поста
новою про відміну кари на смерть в Р.С.Ф.Р-Р. вважає: скасування 
кари на смерть в Р.С.Ф.Р.Р., було наслідком: 1) цілковитого приду
шення шпигунської, руйнацько-бунтівничої діяльності! агентів Антанти, 
працюючих на неї царських генералів в тилу Червоної Армії, 2) роз
трощення контр-революції на фронтах; 3) знищпення великих таєм
них організацій і 4) досягнутим всім тим зміцненням Радянської Влади, 
не може бути нині здійснено в межах України, де всі вищезазначені 
умови, що загрожують самому істуванню Радянської Влади на Україні, 
ще не зліквідовані., де ворог робить нашій червоній армїі ще значний 
опір, де з кожним днем викриваються все нові й нові змови проти 
Радянської Влади на Україні, а тому, надалі, до повного знищення 
перешкод, порушуючих трівпість Радяесжої Влади на Україні, Все
український Революційний Комітет, відповідальний перед робітниче- 
селяаською масою України за всемірне зміцнення Радвлади, в своїй 
неухильній і рішучій боротьбі зі вселякимп спробами коптр-революцій- 
ного характеру, не може зупиниться будь перед якими заходами, аж 
до вживания сістеми Червоного терору.

Але нехай Український нарід, упевнившись на спробі Радян
ської Росії знає, що терор і всі тяжкі нагінки на ворогів робітників і 
селян нав'язуються нам виключно буржуазією, та ії наймитами і що 
ці важкі міри касуються, як тільки зміцнення влади робітників і се
лян вважається закінченим.

Голова Всеукраїнського Революційного Комітету Петровський.
Члени Всеукрревкому: Затонський. Гринько.

Наст. Голови Комісії Юстіції при Всеукрревкомі Канадський.
Керуючий справами Всеукрревкому Єрмон.{енко.

Оголошено п .Ізвестіях" Всеукрревкому од 5-го лютого 1920 року, ч. 40.
♦
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Про землю.

{Декрет).

Чинність декретові надається по телеграфу.

Утвореная кров'ю офір Російсько—Української Робітниче-Селян- 
ської Армії, Робітниче-Селянський 5гряд України, стаючи до своєї 
державної роботи, рахує своїм обов‘язком довести до повного визволення 
працююче селянство на Україні, позбавити його раз назавжди од 
влади дідичів, забезпечити його землею і утворити за-допомогою са
мії селян умови для встановлення папування праці на селі.

Робітннче-Селянський Уряд доводе до загального відома робіт
ників й селян та всіх військових і громадських влад на Україні^

7. Землекористування.

1. Віднині на терені України право користування землею нале
жить лишень працюючим.

2. Всі існуючі трудові господарства, що належать до цего часу 
трудовим селянам-власпикам, козакам, бувшим державним селянам і 
т. ин. залишаються недоторканими і. надалі, вони еільно продов
жують користуватися всією землею в тій формі, в якій користувались 
досегочасу (подвірній, хуторській, отрубній, громадській та ннший).

3. Всі бувші дідичівські, казьопі, монастирські і надільні землі, 
конфісковані ще в минулому році Радянською Владою, переходять 
без жодного викупу в користування всього українського трудового 
наріду в першу чергу для задоволення потреб в землі безземельних 
й малоземельнних селян і земляробських робітників. Всі бувші нетру
дові власники, дідичі й нетрудові орендарі підлягають негайному ви
селенню зі своїх економій.

4. Всі Радянські господарства, що утворені торік на бувших ді- 
дичівськіх землях, переходять в безпосереднє користування беззе
мельного і малоземельного населення, за винятком тих дільниць, які 
з відома самих селян і в формі, передбаченій нижче, повинні зали
шитися для утворення зразкових Радянських господарств, досвідних 
станцій і т. ин. там, де такі необхідні будуть для розвитку госпо
дарства.

5. Весь живий і мертвий сільсько-господарчий реманент нетру
дових господарств передається в роспорядження Земельних Відділів 
і призначається па задоволення потреб в ньому працюючого насе
лення, в першу чергу безземельних й малоземельних хліборобських 
робітників.

6. Всі будівлі бувших дідичів та весь, що залишився в їхніх маєт
ках не сільсько-господарчий реманент призначається в роспорядження 
Земельних Відділів, віддається ним в користування Радянським орга
нізаціям, що обслуговують Народию Освіту, Соціяльне Забезпечення, 
Охороиу одоровля і подібні громадсько—корисні цілі.

7. Бувші дідичівські землі, а також Радянські господарства, що 
перейшли до користування нетрудових елементів—селянства, повинні 
бути негайно передані, також без жодного викупу і орепди, в кори
стування трудового селянства і, в першу чергу, безземельного та 
малоземельного.



Пролетарі всіх країн, еднаОтесяІ

1-е ВИДАННЯ українське (офіційне).

Збірник Узаконень та Роспоряджень
Всвунцаїнськога РеволюШйвога Комітету.

Ч. 2 і! 10—17 лютого 1920 року. Ч. 2

З М І С Т .
Ст. 18. Про Укррадтрударм (положення).
. І». Про використоиування всіх Раїяяських, бувших державних, громадських 

і при ватні х архивів (постанова).
„ 20. Про тверді ціни на вугілля та антраціт ^постанова).
„ 21. Про націоналізацію вугільної иромисловостн (постанова).
. 2і. Про невтрунанни в справи водного транспорту (постанова).
. 23. Про облік предметів медичного постачання (постанова).
. 21. Про допущення інспекторів праці до огляду промислових закладів 

(постанова).
„ 23. Ир » призначення довічньот ненсії профессору Л. Л. Гиршману 

(постанови)
„V 26. Про поряд.ік націоналізації земель для потреб цукрової промисловости 

(постанова».
27. Про порядок складання актів націоналізації земель для потреб цукро

во» промисловости «иостанова).
. 28. Про иорядок вжитку на Україні «Положення про соціальне забезпечення 

працюючих- «постанова).
. 29. Про здачу насіння цукрових буряків в роспорядження Головного Упра

вління цукрової промисловости Республік і постанова).

18. Про Укррадтрударм.

(ІІомження, ухвалене по згоді Ради Народніх Комісарів РСФРР 
зі Всеукраїнським Революційним Комітетом).

1. В районі Ні вд.- Захід нього фронту (Україна) утворюється 
Укррадтрударм.

2. Завданням Укррадтрударму є: максімальне збільшення здобичі 
продовольства, налива, сирцю, встановлення трудової дісціплиаи 
в підприємствах, достачання підприємств робітничого силою.

3. В роспорядження Укррадтрударму передаються військові ча
стини, резервні або із запасних частин фронту (дивлячись по умо
вах), в розмірі не менше армії. Ці частини використовуються як 
робітнича сила або як знаряддя примусу зглядно на обставини.

4. До складу Укррадтрударму входять по одному представникові:
від Наркомароду, ВРНГ, Наркомзему, Наркомшляхів, Наркомпраці і 
Південво-Західнього фронту. . ___

5. На чолі Укррадтрударму стоїть особливо 'уповно*|Дй^#.д* ~
Обороны на правах голови—член Ради Оборони т. Стала- 5 *>'-

П р и м і т к а :  В с і  с п р а в и в  самій Укррадтрудармя 
більшістю голосів, на випадок грунтовних ріжноголосиіф сарани ““і4*-' 
даються до Рада Обороны. і-

Л
І
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6. Діяльність Укррадтрударму поширюється на райони Півд.- 
Західнього фронту і Одександро-Грушівський район бувшої Донської 
Округи.

7. Всі місцеві установи названих відомств зазначеного району, а 
саме: Рад. Нар. Госп., Продкоми, Земвідділи, місцеві відділи Нарком- 
праці. НКШ, заховують встановлений Спільними законами обох Ра
дянських Республік зв'язок і підлеглість у відношенні до своїх цен
тральних установ, підлягають особливим наказам і інструкціям Укррад
трударму через відповідних його членів.

Голова Ради Народніх Комісарів Ульянов {Ленін).
Голова Всеукраїнського Рев« люційвого К«*мітеіу /Іетрпвський.

Керуючий справами Ради Народніх Комісарів Бонн Бруевич.
Секретар Бричкина.

. Пленарним засіданням Всеукрревкому від 7-го лютого затверд
жується.

Керсправами Всеукраїнського Ревкому Ермощенко. 
Оголошено в .Іавестіях- Всеукрревкому від 10 лютого 1920 року, ч. 44.

19 Про використовання всіх Радянських, бувших державних, гро
мадських І приватніх архивів.

З'огляду на гостру паперову кризу Всеукраїнський Ревком
у х в а л и в :

Д »ручити Уповноваженому по відбудованню паперової проми- 
слокосги негайно роспочати використовання всіх радянських, бувших 
державних, громадських і приватніх архивів, які не мають історичної 
І ДІЛОВОЇ ЦІННОСТІ!.

Точний порядок використовання архивів встановлюється Особ
ливою Комісією Всеукрревкому в складі представника Ревкому т Бут- 
вина, голови архивно! секції рукопису проф. Багалія і Уповноваже
ного по відбудованню промисловости т. Маковського.

Всім Радянським, громадським установам, а також приватнім 
особам пропонується негайно зареєструвати архиви, шо у них збері
гаються. з точним зазначенням місця їх находження, а також відпо
відальної за архив особи.

До часу роспочину комісією роботи вся відповідальність 
за цілість архивів накладається на ту установу, під зарядом якої або 
в чиєму помешканні архив заховується.

Без дозволу зазначеної Комісії використовання архивів з якою 
будь иншою метою, безперечно забороняється під загрозою суворої 
відповідальності!.

Голова Всеукрревкому Петровський.
. Керсправами Всеукрревкому Ермощенко.

Оголошено в „Ізвєстіях" Всеукрревкому од 10 лютого 1920 р . ч. 44.

20. Про тверді ціни на вугілля і антрацит.

(Постанова організаційного Бюро по відбудованню промисловости
на Україні). 1

1. З 1-го січня н. от. встановлюються нижчеприведені тверді ціни 
на вугілля та антрацнт
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2. Ціни ці поширюються на всі запаси палива, що е на копаль
нях на 1-е січня н. ст. на вугілля, добуте в січні, і на ті місяці, на 
котрі ці ціни встановлені.

3. Всі копальні повинні протягом місяця подавати в Центральне 
правління ьідомости про запаси палива на 1-е січня н. ст. і подавати 
що місяця відомости про здобич.

4. Вугілля відправників, що не подали відомостей про лишки 
на 1-е січзя, буде оцінюватись на 25% нижче твердих цін.

5. Відправки вугілля, що робилися в грудні по н. ст., зарахо
вуються по грудневих цінах.

/. Вугілля.

Г р у п и  І С О Р Т [  М а р к и  |
Т е х н и ч в і  у м о в и  [ і

Ц І Н И

г,_. . _ ... 4.............-
З о л ь н і с і ь  Л і т у ч І  м а т .  I I .

*!' 

1!
їГ'

ш ;•

IV

1!
Тощий що незапі- ,

кається і) . . . . ;

Паровичний, що за- .
пікасться . . . .  і

Паровичний жирний 

Полум'яний . . . .

V Довго полум'яний •) !і
і І

VI ІІ 1) Флотській • • • і;

VII !;

І
2) Для коксовых ви- | 

робництв . .
3) Для газових за-

закладів...............
4) Спец, я кости . . 
Низькосортий *) . .

VIII 1 Г

Т 1
Т 2
Пс 1 
Пс 2 
Пс З 
Пж 1 
Пж 2 
Пж З 
Г І

Г 2 
Г З 
Д 1
Д 2 Ф 1 
Ф 2 
Ф З

Ск
Сг.
С
Ор
Ошт
Ошл
Ошл

Грохочений, що за- ! 
пікавться.абожир- -і 
ний довгоколум'яв. І,

і 12%

і;,5* 
12% 

і 15%
20% 

!• 12% 
|! 15%. 20% 

!. >2%

15%
20»,

15%

І||

. 9—13% І вище!|
І При НІДСуТ. СПЄК. ;

І “ І
' 12% — 17% ;!

і Більше 17% 
і до 32 «Ь

І 32%-40%. і 
, вище при умові 

запікасм

13 кр. 50 к.

Гр-
ГР-

З
1>/4

їх:
X

Митий паровичний . . 
Митий ковальский .

гі:
Гр.
Мп
Мк

Попад 40% при 
; відсут. запеч. 

18% —
По техник умой. 24 1

. N 2 
2* З

По спец- техн. умовах

Золи до 8% "і сіри до 2% ;і
1) р«д понад 20% 1 до 

26%
2) штиб І 
З- шлам І до 25%
4) шлам і понад 25%

І;

попад З 
1) понад

Іі/а 
21 пол. 1 
31 . ,/■ 

4) від і 2 
ДО і а 

З—65м.м 
5 —20м/и

12%
15%
и%
1Ь%
10%
8%

12

14
14
12
14
14
12
14

13 . 
12 . 
12 .
П . 
19 . 
18 ,

70 ,
80 „
60 . 
В0 .
60 І
Ю .

ЗО .
00 І 
80 . 
ЗО :

По ціні 1 марк. 
ним. сор. пал.
на 10 к. вище 
1 марки аим. 

сорту палива
16 кр —
11 . 20 „
- . 80 „

8 . 40 .
4 . 60 .

16 . ЗО
15
14
14
13
17
17

60
80

20
20
90
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//. Антрацит.

Групи

XI

XII

XIII

С О Р Т Марки І Техничні умови 
Зольність Літучі мат. Ц І Н И

1
і

Плита і кулак ... і Ап
Г ' 
8% 17 кр. 20 к.

Великий оріх ... і Ак 1 1"-6" 8% . 17 •• 20 .
Ак 2 1" 6" 11% 16 «в 20 .

Дрібний оріх . . . ! Ам. 1 1/2"— 1" 12% 12 и 20 .
Ам. 2 15% 11 • 50 .

Насіннячко . . . .  і А с  1 1/8" — »/'І 15% 10 • 50 .
Ас 2 і 20% 9 •• 50 „

Г
Ливарний ................  ]

Ас 3 ке"—1/2" 25% 8 1» 60 .
Ап — 6% І 18 90 „

Газогенератори . . Аг — 6% 18 • 90 .
Звичайн. без плити 

і кулака з штиб. ! Ар І 30% 100 я ю „
Насіннячко Із штиб і Ас- ш —- 20% 3 90 .

Штиб : Аш —
1 » 80 „

Ь

V

І. К 0 

-

К с. 

16%

1

21 кр. 50 к.
Метал ьур. 1с . . . Км _ 18% 21 20 .

2с ... і) К 2 _ 20% 17 »• 20 „
Горішок...................‘ Кс 25 —50м.’м25% 14 в» 60 _

Насіннячко . . . . | Кс 5—25м/м 26% 9 • зо „
і

Організаційне Бюро.
Оголошено в ,,Ізв«стіях" Всеукрревкому від 11 лютого. 1920 р., ч. 45.

21. Про иаціонадівацію вугільної промисловості!.

(Постанова Організаційного Бюро по відбудованню промисловости
на Вкраїні).

Нижченазвані підприємства оголошуються націоналізованими в 
Іб-го грудня 1919 року.

1. Лисичанський район. Ливенгофське Товариство, Ояександро- 
Митрівська копальня, Товариство Любимов, Сольве і К°.

2. Мордовський район. Товариство Петро-Марь'евських і Варваро- 
польських шахт, Голубовська копальня, копальня „Золоте" Т-ва Кор- 
нів і Шипидів, Горсько-Іваеівське Товариство, Товариство Боково- 
Хрустальських шахт, Ташковська копальня (бувот. Кирнаса).

3. Алмазний район. Кадіевські шахти П.Р.М.Т., Орлово Оленівські 
і Кам'янський, Криворіжські Товариства, Брянське Товариство, Ірмин- 
ське Товариство, Максимівські шахти.

4. Слав'яносербський район. Селезнівське Товариство, Т-во Кате- 
ринивських шахт, Павловська і Юмашевська коп., Д.-П.М.Т., Красно- 
пільська Д.-П.М.Т., Ольго-Беровська шахта П.Р.Г.Т. * і

і) Тоще вугілля, то має золи понад 15 до 20% 1 довгопламенне вугілля, що має 
воли понад 18 до 23% оплачується по ціні низькосортного звичайного вугілля,
і *) Тоще, довгопламенне вугілля, що має золи понад встановленних вище меж 20% 

23% оплачується із знижкою по 4% з ціни за кожен зайвий висоток золи.
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5. Центральний район. Т-во И. Р. Камен. вуг. пром. Горловка, 
Щербивівська і Нелепівська коп. Т-ва, Софіввоькпй, Воровський, 
Російсько-Бельгійське Товариство. Буше, Олександрівоька копальня 
Ауербаха, Государево-Байракське Т-во, Микитівське Т-во.

6. Мухикетояо-Макеевський район. Уніон, К-о Прохоровських шахт. 
Катериновське Т-во, Риковська копальня, Катериновська копальня, 
Чулковська копальня. Брянських заводів, Щегловська копальня Го- 
лубовсько-Берестово-Богодухів. Т-ва, Богодухово - Калмиуськ. коп. 
Ауербаха Живого срібла діло, Т-во гірних Штейгерів Дружеська коп., 
Берестовська копальня Сулинських заводів, Франко-Руське Т-во.

7. Юзовський район. Новоросийське Товариство, Т-во Брянських 
заводів, І’утченківські тахти, Вовнесенська копальня Карпова, Р.Д. 
М.Т. Лідіевська копальня, Пестере^а-Трудовська коп.. Руський Прови- 
данс, Никіполь-Маріупільськ. Т-во.

8. Гришинський район. Донецько-Грушівеьке Т-во, Ново-Еконо- 
мична копальня, І’родівська шахта П.Р.Г.Т.

9. Семейкинський район. Катеринодон. Північ. Дон., 3. Ольховське 
Т-во. Успенська копальня, Т-во' Московськ. Каван., 3. Сорокинська 
тахта.

10. Коково-Хрустальск. район. Аанвнська копальня Т-ва Боково- 
Хрустальськ. шахт, Т-во Красельщйк і Шаранов (Т-во Бокбв. Автрац), 
('тефановська копальня Т-ва Руський антрац. (бувш. Кольберга).

1. Грушевсьний район. Т-во Парамонова з Син.* Донецько-Гру- 
шівське Т-во. . ,

Чистякіеський район. Т-во Ерастовбькііх Шахт, П.Р.Г.Т. Чистя- 
ківська шахта, Ремовська'шахта, Т-во Прохоровськоі м-рп.

Доежанський район. Англійське Т-во Руських антрацитових 
шахт. ' •

11. Центральному правлінню кам*яновуі1льної промисловості! До
нецького бассейну пропонується, теля зазначеного дня приняти іх 
під своє безпосередньо керування і фпнансувати на загальних під 
отавах, що торкаються націоналізованих підприємств.

ПІ. Безхазяйні підприємства, піо виявилися по технічних під
став инах придатніші до чинности, Пропонується* Центральному пра
вді» ви взяти під своє керування й фінансували на вагальних підста
вах з націоналізованими підприємствами. *

IV. Безхазяйні підприємства, які виявилися по техничних обста- 
ипах не життьовими, пропонується Центральному правлінню ліквіду
вати. використавши матеріялп і предмети обладнованяя для инших 
підприємств і розмістивши робочу ‘силу по згоді з Проф.-Спілкою 
І'орнотруду.

Оголошено в .Іавестіях* Всел<РР«акому ВІД 11-ГО ЛЮТОГО 1920 р., ч. 45.

22 Про иеятручмнмя ш справ* транспорту.
•• . • • *

Спостерігаємі в оставній час випадки втручання ріжних уста
нов. організацій і окремих осіб в справи водного транспорту вельми 
перешкоджають, а иноді і зовсім унеможливлюють правильну діяль
ність органів Управління водного транспорту.

З огляду на надзвичайно важливе вагально-державне значіння 
праці 0 завданнь. покладених на водний транспорт, будь—яке втру
чав пя так військових, як і громадських установ в справи водного
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транспорту безумовно забороняється під загрозою самої суворої від
повідальності! по законах військово-революційного часу.

Установи, організації і окремі особи в справах, що належать ао 
водного транспорту, обов‘язані чинити виключно через відповідні 
органи Дніпровського Управління Водного Транспорту.

Голова Укрревкому Петровський.
Секретар Мазур.

Оголошено в „Ізвестіях“ Вссукрревкому від 12 лютого 1920 р„ ч. 46.

23. Про облік предметів медичного постачання.

1. Всі приватні установи, а саме: склади, банки, кооперативи, 
транспортові контори і ин., а також приватні особи, що мають у себе 
ріжні медикаменти, перев‘язбчни8 матерял, хпрургичні струменти і 
ин. речі по догляду за хворими, і які, через ті чи ннші причини не 
здали їх на облік згідно з раніше виданим наказом, обов'язані здати 
такі негайно в бюро по заготівлі медикаментів при місцевих губ. та 
повіт здороввіддідах.

2. Розрахунок за здані предмети буде робитись по встановле
ному твердому цінуванню.

3. Термін здачі визначається десятиденний з часу оголошення 
цього в „Ізвестіях* місцевого ревкому.

4 .  Особи і установи, що винні в невиконанні цього наказу. бу_ 
дуть притягнені до відповідальности по законах військового часу, 
аж до вжитку вищоі міри покарання, а крам їхній буде конфісковано ^

Заст. Голови Комісії по Охорові Народнього Здоровля Міцкевич 
За Керуючого Справами Всекрревкому Мазур.

Оголошено в „Ізвестіях" Всеукрревкому від 12 лютого 1920 р.. ч. 46.

24. Про допуск інспекторів праці до огляду промислових ааиладів.

3‘огляду на те, що трапляються випадки недопуску інспекторів 
праці до огляду промислових закладів, Уповноважений Наркомарацсо- 
забез при Всеукрревкомі оповіщав, що згідно з положенням про уста
нови інспекції праці РИК від 18/У 18 р. інспектори і інспектриси 
праці при виконанні своїх обов'язків мають право вільного вступу у 
всі без винятку місця роботи, відаочинку і мешкань працюючих та 
їхніх родин.

Винні в порушенні постанови будуть віддаватися під суд Рев
трибуналу.

Уповноважений Наркомпрацсозабезу при Всеукрревкомі
Паднері.

Завідуючий Відділом Охорони праці—Г. Пясецький.
Оголошено в .Ізвестіях- Всеукрревкому від 12 ЛЮТОГО, 1920 р., ч. 46.

26. Про пркаиачеиия довічиьої пенсії професору А. А.  Гиршмаиу.ї £ і Л *» П * * Ч пі/ тї • І
Беручи на увагу довгорічну діяльність профеоора Леоиарда Лео

польдовича Гиршмана, який все своє життя присв ятив науці й люд
ству, віддаючи свої сили на. лікування нвйбідаііцого пролетарського
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населення, і тепер через иохидеій вік втерявшого працездатність. Все
український Революційний Комітет ухвалив: з огляду на заслуги перед 
робітничою класою—професору Л. Л. Гиршману призначити з першою 
січня Іі)40 року довічню 'пенсію в розмірі ста двадцяти (120000) карб, 
на рік.

Харківському Губерніальному Відділу ІІрацсозабезу пропонується 
дринятл цю постанову до виконання.

Голова Всеукрревкому Петровсокий.
Уповноважений Наркоморацсозабезу при Всеукрревкомі

А. Падерін.
Керуючий справами Всеукрревкому Ланішевськигї.

Оголошено в .Ізвестіях' Всеукрревкому від 13 лютого, 1920 р., ч. 47.

26. Про порядок націоналізації 8емель для потреб цукрової про
мисловосте

(Постанова Цромбюро і Земельної Комісії при Всеукрревкомі).
1. Визнати, що при визначенні розмірів земель, що підлягають 

націоналізації для потреб цукрової промисловосте за підставу береться 
площа земель, що родили раніше цукрові буряки в приватньовласт- 
пицьких маєтках по дриаятих в них—сівозмінах, в розмірах, забезпе
чуючих буряком цукроварні: аалишні площі цих умов понад згаданих 
націоналізації не підлягають.

2. Земельний фонд, що забезпечує націоналізовану цукрову про
мисловість, піддягав негайному землеуотрію на підставі існуючих 
законоположень. Площа названого фонду може при землеустрої змі
нятися в своєму місцеположенні, призначенні і розмірах, в залежності 
від земельної потреби місцевих селян, потреби знищення черезподос’я 
і виробкицькнх потреб цукроварні з тим. що одводимі замісць відхо- 
дящих від заводських маєтків дільниці повинні бути придатнім и для 
культури буряка.

3. В районах, де місцеве населення йезадоволено землею, в роз
мірах принятих при землеустрої, внкористовання земельного фонду 
цукрової промисловосте в умовах переходового часу може бути здій
снене на таких підставах:

а) при цукроварнях мусять бути, у всякому випадкові, залишені 
так звані маточні роспдодники. в роамірах потрібних для ведення гос- 
подарстваГяке заЙегігтчуе- завод буряковим насінням, і частина земель 
фонду для задоволення господарчих потреб заводу потрібної) кількістю 
продовольства і фуражу.

На ціх дільницях повинно бути організоване зразкове госпо
дарство, яке може служити прикладом так техніки, як і умов праці.

П р и м і т к а .  Селитьби, парки, будинки бувш. власників і реманент
•ільсько-господарчого призначення переходять до роспорядження аемнід-
ділів. Соціального Забезпечений. Здоровоохорони, Освіти і ин., Заводоуп-
рав линям надаються потрібні помешкання для контор, осель, робітників і
службовців.
б) Заволоуправдіпням, 8 відома і згоди Земвідділу і Райцукру, 

надається право, в тих випадках, коли вони сповна або частково не 
знайдуть можливосте організувати засіви на економичних засадах 
або не мають в своєму роспоряджень вистарчаючої кількосте землі, 
входити в погодження з місцевими селянськими оуіда|4ап;р;ми. н*4>№е-
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ративамя і нашими союзами працюючих по сільському господарству 
в цукровій промисловости що до культури цукрових буряків силами 
селянського господарства.

4. Зазначені погодження можуть виявлятись:
а) в передачі експльоатації бурякового клину або частини його 

селянським громадам:
б) в передачі для обробки місцевим селянам окремих ланів за

водського господарства;
в) передача ланової землі і користування нею населення здій

снюється при обов’язковій умові виконання встановленого Головнук- 
ром сівозміну засіву буряком всього бурякового клину і при вико
нанні всіх вимог Агровідділів Головцукру по прийомах вирощення 
буряка зернових культур;

г) всі справи про оплату праці селянським об’єднанням, що ви
рощують буряк для цукрових заводів натурою (цукром, патокою, зер
новим і хлібним пайком) дозволяються Головцукром по згоді з Ко
місією Праці і Продовольства при Всеукрревкомі;

д) в передачі місцевим селянам і об’єднанням експльоатації 
ярового п озимого клину;

е) встановлення розмірів, місць росташування земель для цукро
вих заводів. Попередні міркування про можливі ^оговопді^дідносини 
з селянами, яким передається для обробки частина заводської землі, 
покладається на особливі Губерніяльні Комісії із представників Губ- 
земвідділу—2 (агроном і землеспорудник), Повітземвідцілу—1 і Рай- 
цукру—2.

Голова Комісії, завідуючий Губземвідділом або його заступник 
виїздять на місця і роблять при обов'язковій участи представників 
зацікавлених селян всебічне розглядання справи по відводу земель, 
взаємовідносин з селянами і складають згідно з особливою інструк
цією акта.

П р и м і т к а :  Губернії оОов'иааиі негайно організувати Повітові Ко
місії з представників Земвідділу і Заводоуправлінь. І(і Комісії повинні

підготувати всі матер* яли для Губкомісій згідпо 3 інструкцією, яка Прик
надається. •“7' Гт.г
Всі росходження думок, по яких «є досягнено погодження поміж 

представниками Земвідділу і Райцукру, вирішуються, а також Всі 
акти про націоналізацію розглядаються і остаточно затверджуються 
представниками Головцукру і Земельного Органу Всеукрревкому.

Заступник Голови Промбюро при Всеукрревкомі Нікітін.
Голова Земельної Комісії Всеукрревкому Вікторов.

оголошено в „!авестіях“ Всеукрревкому від 14 лютого 1920 року, ч. 48.

27./ Про складання актів націоналізації земель для потреб цукрової 
— промисловости. З

З метою встановлення правильности, одномапітностп і повности 
при складанні актів націоналізації земель для забезпечення сирцем 
цукрової промисловости, Всеукрземвідділ по згоді з Головцукром 
пропонує приняти до неухильного виконання такі вказівки: 1) Всг 
землі, що визнаються на підставі діючих законоположень і роспоряд
жень місцевими комісіями по націоналізації цукрової промисловости, 
потрібними для,забезпечення данного заводу сировиною, повинні бути



пойменво, точно й доклаяньо зазначені в відповідній акті, що окла- 
давься для кожного заводу окремо; 2) опис повинен мати в собі 
по відношенню до кожної окремо росташованої земельної дільниці:
а) найменування її (гіримірний опис кордонів і сумежностн). б) склад 
грунтів і незручних земель, що входять до неї, в) їх площу по грун
тах і загальну, і г) сівозміну та розмір бурякового клину; 3) для 
пояснення зазначеного опису до його обов'язково прикладається схе
матичний нарис (напр.: на взірець скопіювання з волосних чи пові
тових мап і т. я.) з зазначенням на ньому розташовання націонаді- 
зуемих земельних дільниць так поміж собою, як і по відношенню до 
сумежних землекористувань, з тим, що відповідні дільниці повинні 
бути показані на нарисові і в акті під однаковими числами.

П р и м і т к а :  Потрібні для складання вимагаемих скопіюваш» і 
нарисів техничні сили повинні без затримки подаваться підвідділам земле
впорядкування ГуСаемвідділу.
4) По відношенню до кожної площі, яка включається в склад 

земельного фонду цукрової промисловості!, в акті 1ІОВППНІ вміститися 
докладньо п грунтовно мотивовані міркування про те, якими саме 
потребами справи викликається включення тої чи нншої дільниці 
в склад зазначеного фонду. При цьому названі міркування викла
даються зовсім не в загальній формі, а викладаються конкретно, 
виходячи з дійсних потреб данної цукроварні, що забезпечується 
данною земельною илощою; 5) в акті обов'язково повинні бути вклю
чені міркування П висновки комісії в питаннях про заміну дільниць, 
призпачених до націоналізації, иншиии, на випадок ушкодження такоі 
націоналізацією селянських господарств; 6) також в актах повинні під
тримуватись обгрунтовані на місцевих оглядах і дослідах данні про 
можливі й необхідні обміни і, взагалі, переміни належних земель 
в порядкові соціялістичного землеустрій); 7) акти, що не відповідають 
перерахованим вимогам і, взагалі, суперечать діючим постановам про 
порядок націоналізації земель для забезпечення сировиною цукрової 
иромисловости, будуть залишатися без затвердження з притягненням 
членів комісії, які проводять згадану націоналізацію до законної від- 
повідальности за зроблені недогляди по посаді; 8) орігіпали актів зі 
всі ми до них додатками так перерахованими в цім роспорядження як 
і тими, що вимагаються інструкцією по переведенню в життя декрету 
про націоналізацію землі під цукрову промисловість, подаються до 
земельної комісії Всеукрревкому і Годовцукор для їхнього розгляду 
і затвердження.

Заступник Голови Промбюро Всеукрревкому Нікітін.
Голова Земельної Комісії Всеукрревкому Вікторов.
Оголошено в .їзвестіях* Всеукрревкому од 14 лютого 1920 р., ч. 48.

28. Про порядок вживання на Україні „Положення про соціально
аабеапечення трудящих".

Управління Уповноваженого Наркомтрудооцзабезу при Всеукрров- 
комі стаючи, на підставі постанови Всеукрреввому від 27 січня 1920 року, 
до переведення в життя на Україні „Положення про соціальне забез* 
печення трудящих" від 31-го жовтня 1918 рову- ЧР9Ц0ІЇУЯ Мігпввгтм



відділам Трудсоцзабезу. при здійсненні цего декрету керуватись 
такими обов'язковими правилами:

1) Ліквідація діючих місцевих страхових організацій робиться 
місцевим відділом Трудсоцзабезу через свої під'від. соціального 
забезпечення.

П р и м і т к а :  Процес ліквідації ні в якім разі не повинен шкідливо 
відбиватись па роботі ліквідуемих установ. З огляду цього припинення, 
зміна і передача їхніх ф\*нкцій знов утвореним органам повинна робитись 
лишень в .міру організації у останніх відаовідних апаратів.
2. Для прийому й передачі справи утворюється спеціяльна „лік

відаційна комісія** з представників місцевого під/відділу соціяльного 
забезпечення і ліквідуемих організацій, котрим доручається не пізніше
1-го червня 1920 року закінчити всю роботу відповідно з встановленим
для ЦЬОГО ПЛИНОМ.

П р и м і т к а :  Кінцевий термін 1-го червня 1920 року може бути ско
рочений відділом Трудсозабезу в залежности від місцевих умов, але в 
жаднім разі не продовжений.
3. Склад і плян роботи ціх комісій визначається місцевими 

під/відділами соціяльного забезпечення і затверджується місцевим від
ділом Трудсоцзабезу.

4. Ліквідаційна комісія повинна бути утворена не пізніше 1-го 
березня 1920 р. Про утворення комісій та їх склад треба телеграфно 
повідомити Управління Уповноваженого Наркомтрудсоцзабезу.

5. На передані справи, майно і кошти складається акт, обов'яз
ково підписаний завідуючим під/відділом соціяльного забезпечення і 
всіма членами правління відповідної організації, що ліквідується.

6. Після передачі справ орган управління відповідних ліквідуемих 
організацій вважається розв'язаним.

7. Окружні страхові організації ліквідуються таким чином:
а) краєві об'єднання больничннх скарбниць передають свої функ

ції керуючого і направляючого характеру всім губерніяльним під/від- 
ділам соціяльного забезпечення, функціонуючим в губерніях, що входять 
до складу данного об'єднання, а функції виконавчого характеру, без
посереднє здійснення страхування, виплата пенсій та допомог, орга
нізація помочі натурою, подання медичної допомоги і всі лікарські 
заклади—повітовим під/відділам соціяльного забезпечення по прина- 
лежности.

б) округові органи страхування від лихих пригод (бувші страхові 
товариства) передають повітовим під/відділам соціяльного забезпечення:

I. Реєстрація лихих пригод.
II. Виплати допомоги в період лікування.
III. Медичний огляд потерпевших і встановлення втраченої пра- 

цездатности їх.
IV. Попередній розгляд справ.
V. Попереднє призначення пенсій.
VI. Попередня видача підпомог, а губерніяльним відділам Труд

созабезу (під/відділ соціяльного забезпечення) тих губерепь, які данна 
округова організація обхоплювала: А. Остаточне затвердження пенсій, 
призначених повітовими під/відділами (остаточна ліквідація справ). 
Б. Статистика (під/відділ статистики Губвідділу Трудсозабезу). В. Ро
бота по тарифікації.

VII. Роботи по зробленню попереднього і остаточного розрахунку 
8 установами і підприємствами.

8. Функції всіх останніх страхових організацій передаються до 
відаовідних повітових ііід/відділів ооціяльного забезпечення.
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П р и м і т к а :  В тих випадках, коли повітові під/відділи охоплюють 
весь район, що обслуговується райоквою чи окружною страховою органі
зацією, остання цілком вливається в дапний під/відділ. В иншому випад
кові функції ціх районних або окружних організацій розподіляються поміж 
відповідними повітовими під відділами.
9. Передача справ загалом зводиться до таких операцій:
а) Складаються і передаються списки підприємств і установ, що 

застраховав! в давних ліквідуемих організаціях (касах больничних і 
безробітній, страховим товариством, емерітальній, пенсіонній, підпомо- 
гово-ощадній скарбниці, горнозавоцськнх товариств і т. и.); б) Список 
всіх застрахованих; в) Так закінчені, як і незакіачені справи по хво
робі, безробіттю, каліцтвам і иншим виглядам інвалідності! (зберігаючи 
безперервність в переведенні справ); г) Всі кошти, так ті що е готівкою, 
які і ті, що е на біжучих рахунках, з тим, що готівка грошей прий
мається під відповідну розписку, а суми з біжучих рахунків перево
дяться на біжу чий рахунок „Всеросійського фонду Соціяльного Забезпе
чення**; д) Увесь реманент і майно в чому б воно не було; е) 3‘обов‘язання, 
погодження, угоди, уложені з ріжними установами і особами, коли 
вони не протирічать існуючим законоположенням і будуть визнані 
під/відділом потрібними і корисними для справи; ж) Недоїмки і борги, 
що рахуються за підприємствами І ріжними особами, а також борги 
ліквідуемих підприємств.

10. Всі дальаіші деталі І подробиці по прийому і передачі справ, 
не передбачені означеним циркуляром, встановлюються під/відділом 
соціяльного забезпечення місцевого відділу Трудсозабезу.

Уповноважений Наркомтрудсозабезу при Всеукрревкомі
А. ІІадергн.

Керсправ /. Данішевський.
Оголошено в .Ізвестіях“ Всеукрревкому від 15 лютого, 1920 р., ч. 49.

29. Про «дачу насіння цукрового буряну в роспорядження головного 
Управління цукрової промнеловости Республіки.

(Обов'язкова постанова презідіі Вищої Ради Народнього Господарства
РСФРР і УСРР).

1. Все насіння цукрового буряку, що е і може прибути на терен 
РСФРР і УСРР, підлягав передачі в роспорядження головного Упра
вління цукрової промнеловости (Головцукру) або його районних упра
влінь (Курськ. Суми, Київ, Вороніж).

2. Всі Радянські установі, військові частини, кооперативи, гро
мадські організації і приватні особи обов‘язані в двохтижневий термін 
з дпя оголошення цієї постанови здати до роспорядження Головцукру 
або Районного Управління всі, що е в їхньому віданні задаси насівня 
цукрового буряку, незалежно від кількості!, шляхом доставки насіння 
на склади Головцукру, Районних Управлінь або цукрових заводів, або 
подачі заяви до Головцукру (Москва, Покровський бульвар, ч. 18), с 
зазначенням місця знаходження насіння і особи, що володіє або завідує 
складом.

3. За здане в порядкові цієї постанови насіння цукрового буряку, 
Головнукор сплачує власнику або особі, що його заступав, готовими 
грошовими знаками вартість партії по разрахунку від 600 до 1000 карб, 
за пуд. в валежности від проросту і техничних якостей здаваемого
ваоіппи.



4,. Все насіння цукрових буряків, не здане Головцукру або Рай
онному Управлінню-в термін зазначений в п. 2 цієї постанови, підля
гав конфіскації, а керовники установ і особи, що сховали насіння, 
передаються під суд Ревтрибуналу.

П р и м і т к а :  Тій-же відаовідальности підлягають керовники установ
і особи, що повернули насіння цукрових буряків, яке у них було, для своїх
потреб без відома П дозволу на те Головцукру або його місцевих органів.
5. Залізничні влади і Надзвичайні Комісії обов‘язані повідомити 

Головцукор або Районне Управління про заааси цукрових буряків, які 
маються на складах, залізн. пакгаузах, вагонах і ин. помешканнях з 
можливим зазначенням, кому такі належать і но яких документах 
рахуються.

6. Виданням цієї постанови касуються всі до цього часу видані— 
по насінню цукрового буряку.

7. Ця постанова набував чинности з моменту оголошення Ті 
на місцях.

Всі управління, організації, кооперативи і приватні особи, що 
мають під своїм зарядом запаси насіння цукрових буряків, повинні в 
зазначений в постанові термін з дня його оголошення подати відо
мості! і заяви по одному з нижчеслідуючих адрес, погоджуючись з 
близкістю находження запасів бурякового насіння до тої чи иншої 
адреси:

Харьків: Всеукркомцукор, Московська, 11; Суми, Сумцукор; Київ, 
Київцукор; Сміла, Смілоцукор, Винниця, Подільцукор.

Особи, установи та організації, які подали заяви про готівку 
бурякового насіння, що мається у них, з точним зазначенням місця- 
знаходження їх і всіх особистих адрес, будут повідомлені нарочито 
шляхом публикації або телеграфно відповідними районними управлін
нями про час і місце здачі насіння. Всі, хто подав заяви про запаси 
насіння цукрового буряку, іцо у них е, з‘обовязуються під особистою 
відповідальністю вислати одночасно з заявою зразки, які відповідають 
средній якости партії здававмого насіння, не меньше одного хунта 
кожного сорту, з зазначенням місця придбання, фірми і року вро
жаю. Маточне насіння зазначається в заявах ' :х
встановлюється по згоді з Всеукркомцукром.

Народній Комісар Юстіції Е. ТЕРЛЕЦЬКИЙ.
Редактор Відділу Публікації Законов НКЮ С. КЛНЛРСЬКИЙ.

Видавництво Народнього Комісаріяту Справ Юридичних У. С. Р. Р. Харків, 1922.

Голова Всеукркомцукру (підпис 
Оголошено в .Ізвестіях" Всеукрревкому від 17

Д. Ц.Харків ч. 172. Т. 1000.
Харків, друкарня Вукопспілки Ч. 905.



1 Пролетарі всіх країн, єднайтеся*

І е ВИДАННЯ українські (офіційне)..

Вагомим Риштійим Комітету.
Ч. З І; 18—26 лютого 1920 року. ч. з

з м і с т .
Ст. ЗО. Про утворення на Україні Колегії по Охороні Здоровля (постанова).
„ 31. Про скасування Комісії по Охороні Здоровля (постанова).

»г—62. Про норми заробітньої платиі для робітників і службовців в У. С- Р. Р 
(постанова).

ьуі 33. Про об'єднані відділи праці й соціяльного забезпечення (тимчасове по
ложення).

. 34. Про росподіл тарифних ставок по поясах (постанова).
• 36. Про Надзвичайні Санітарні Комісії (постанова).
„ 36. Про тимчасові тарифні пояси по видачі пайку членам родин червоно- 

армійців (постанова).
. 37. Про націоналізацію Кадіївських кокусо-бензольного, ректифікаційного та 

нафталінового заводів, буига. артилерійського відомства, та Кадіївського 
заводу придаткових продуктів, бунт. .Гайнріх Копперс' (постанова).

^ 38. Про порядок пристосування .Положення про органи обліку й росподілу 
робочої сили" від 23 травня 1919 р. (інструкція).

• . 39. Про підвідділи соціяльного забезпечення відділів праці П соціяльного 
забезпечення місцевих Рсвкомів (тимчасове положення).

40. Про органи обліку Й росподілу робочої сили (положення).
. 41. Про діяльність колегій підвідділів обліку й росподілу робочої сили 

(інструкція).
. 42. Про націоналізацію Штерівських заводів хемичнмх виробів і вибухових 

матерій, бувш. Франко-Російського Т-ва (постанова).
43. Про пристосування декретів, положень, обіжників та інструкцій, що ви

дані по Нарком'юсту У. С. Р Р. з 15-лютого 1919 р. (обіжник).
. 4*. Про злиття організаційно-судового та контрольно-слідчого н/відцілів 

(постанова).
-=*- 46. Про порядок притягнення працюючих до праці (постанова). .■“Т"'

„ 46 Про порядок відводу ділянок та їх розробки (інструкція). (/
^ 47. Про винагорождення за позачергові роботи (роз'яснення). І

_ 48. Про права й обов'язки завідуючого п/відділом обліку й роспоіілм
енлн (інструкція). І ^

X і

З О . Про утворення на Україні Колегії по Охороні Здоровля.

З метою з осередження, об'єднання і удержавлення всеї управи 
Охорони Народнього Здоровля в руках єдиного органу, за-для підняття 
санітарного стану Республіки на належну височінь П за-для надання 
працюючим можливості! користуватися всіма досягненнями медичної 
науки,—утворюється на Україні Колегія по Охороні Здоровля, в складі 
трьох осіб —Коста, Гуревича та Баранова, на яку покладається:



1. Разробка й переведення в життя декретів та законоположень в 
галузі Охорони Здоровля, складання й видання інструкцій, обов'яз
кових постанов і стежевня за їх виконанням.

2. Об'єднання П керовпнцтво діяльністю всіх органів Радянської 
влади в справі народнього здоровля.

3. Практичне переведення в життя всіх заходів, скерованих па 
поліпшення санітарного стану Республіки.

4. Застереження за мінським та сельськнм населенням кваліфі
кованої безплатної П загально-приступної лікарської допомоги.

5. Широке росповсюдження й популярізація санітарно-гігієни ч- 
ного знаття та звичок.

6. Притягнення широких пролетарських та селянських мас до 
справи медично-санітарного будівництва в Республіці.

Голова Нсеукрревкому ІІетровський.
Керовсправами Всеукрревкому Єрмощенко.

Оголошено в „Ізвєстіях* Всеукрревкому під 18 лютого 1920, року ч. 51.

ЗІ. Про скасування Комісії по Охороні Здоровля.
Тимчасова Комісія по Охороні Здоровля при Всеукрревкомі ка

сується. Всі справи, грошові суми, звітність та матеріяльні засоби 
передаються Колегії по Охороні Здоровля в трьохденний термін. Всі 
надзвичайні комісії, так в центрі, як і на місцях, перетворюються згідно 
постанови Всеукрревкому від 15 лютого.

Голова Всеукрревкому ІІетровський.
Керовсправами Всеукрревкому Є рмощенко.

Оголошено в .ізвєстіях" Всеукрревкому від 18 лютого 1920 року, ч. 51.

32. Про норми заробітньої платні для робітників і службовців У. С. Р. Р.
1. На терені У. С. Р. Р. для місцевостей, віднесених до першого 

тарифного поясу, встановлюються:
а) Найменьша заробітня платня дорослому робітнику без ріжниці 

полу в 1.600 карб. (25 робочих днів)—64 карб, за робочий день.
б) Кінцева ставка для вищого техничного, комерційного, обліко

вого та адміністративного персоналу—6400 карб, на місяць.
2. Встановлені в § 1 ставки прийняті за 100. Згідно з ціма став

ками встановлюються розміри тарифних ставок для всіх місцевостей 
У. С. Р. Р. в відсотковому відношенні до ставок, зазначенних в § 1: 
згідно такому рос поділові місцевостей України по тарифних поясах
1-й пояс—100°/о: Луганськ, Харків; 2-й пояс—90%: Катернослав, Чер- 
нигів;3-й пояс—85°/о: Алчевська, Бахмут, Бахмутський район, Горлівка, 
Горлівський гірський район. Дружківка,0иаківво.0накієвський гірничо
промисловий район, Ялисоветград, Залізна, Кадіївка, Кадіївський гір
ничий район, Краматорська, Костянтинівка, Кремінчук, Лисичанськ, 
Лисичанськпй гірно-промисловий район, Лозово-ІІавлівський гірний 
район, Суми, ІЦербинівка, Щербинівський гірний район, Юзівка, 
ІОзівсїжий райбн, Алмазна; 4-й пояс—75%: Олександрово, Гришино, 
Гршлпноькнй гірний район, Дебальцево, Кривий Гіг,. Слав‘янськ, 
Успенський гірний район, Чугуїв; 5-й пояс — 65%: Оллексапдро-Гру- 
шівський гірничий район, Верхне-Дніпровськ, Криндаївський гірничий 
район, Синельриково, Харківська губ., за винятком Сум, СПав'янська
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й Чугуїва, Чистяківсьвий Ровенсько-Довжанський гірнично-проми- 
словий район.

3. Для місцевостей, що не згадані в зазначеному росписі, розміри 
тарифних ставок будуть оголошені додатково після надіслання відо
мостей Губпрофрадами й Губвідирацсозабезами про існуючу заробітне) 
платню й ціни на речі широкої споживи в тій місцевости.

4. Надалі,доодержання відомостей, в місцевостях, не згаданих в 
росписі, виплата заробітньої платні переводиться шляхом видавання 
авансів в розмірі, що не сягав понад 65% зазначених в § 1 ставок.

Г>. В сільських місцевостях, не зазначених в росписі, ставки 
встановлюються на 30% меньше їх повітових осередків.

6. Надання чину цій постанові обумовлюється переведенням 
тарифів всеросійських виробничих спілок, т. в. поділ робітників і 
службовців по розрядах переводиться згідно тарифів, затверджених 
для дапного виробництва ВЦРПС та ВЦВК РСФРР.

7. Тарифи прикладуються згідно з „загальним нормальним поло
жениям про тариф" окремих тарифних положень, затверджених 
за-для окремих виробництв.

х. В наданням чинности цій постанові всі раніш існувавші 
тарифно колективні угоди та тарифи так складові в порядкові при
ватного погодження, як і затверджені місцевими органами влади— 
касуються.

9. Виплата заробітньої платні, згідно цеї постанови, переводиться 
починаючи а ниПблизчого 1-го або з 15 числа відповідного місяця по 
звільненні данної місцевости від білогвардійців.

10. Уиовноваженному Нарісомпрацсозабезу при Всеукрревкомі 
разом з дацним ііюро ІЩРІІС надається право змінювати й доповню
вати росподіл по тарифних поясах.

(і. В менту видання цеї постанови жодні органи влади не мають 
права видавати постанови, що регулюють ровмір заробітньої платні 
і йдуть всупереч цій постанові.

12. Порушення цеї постанови тягне за собою віддання винуватих, 
без ріжниці їх громадського чи то службового стану, під суд 
Ревтрибуналів.

Управлінню уповноважепного Наркомпрацсоцзабеву і місцевим 
Нідирацооцзабезу покладається в обов'язок стежити - за виконанням 
цього положення й притягати винуватих до відповідальности.

Голова Всеукрревкому Петровський.
Уповноважений Наркомпрацсоцзабезу

при Всеукрревкомі А. Падерін.
Голова Півдбюро ВЦРПС Б. Касіор.

Оголошено в .Ізвсстіях" Всеукрревкому від 18 лютого 1920 року, ч. 51.

Д«ржаааа
БІБЛІОТЕК
Ік*. ЗО

38. Про об'єднані відділи праці й соціяльного аабеапачення.

1. Об'єднаний відділ зветься відділом праці та соціяльного забез
печення (ВІдпрацсоцзабез).

2. >іагальне керовництво губерніяльним и й повітовими відділами 
праці й соціяльного забезпечення покладається на колегію відділу, 
яка висовується місцевим об'єднанням професійних спілок і затверд
жується Ревкомами в складі 3-х осіб.

П р и м і т к а :  їїо постанові Виконкомів (Ревкомів). колегії в ОКрвМИХ 
випадках можуть і не утворюватися.
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3. Завідуючий відділом праці й соціального забезпечення висо
вується місцевим об'єднанням професійних виробничих спілок і за
тверджується Виконкомом (Ревкомом).

4. Відділ праці йсоціяльного забезпечення розбивається на 3 кате
горії: а) до першої категорії належать всі губерніяльні відділи, які є 
керуючими органами для всеї мережки повітових відділів праці й 
соціяльного забезпечення і несуть відповідальність за всю працю на 
терені губерні; б) до другої категорії належать повітові відділи праці й 
соціяльного забезпечення, в) до третьої категорії належать відділи 
праці й соціяльного забезпечення в місцевостях, що налічують не 
меньше 10.000 мешканців і мають Виконкоми (Ревкоми).

П р и м і т к а  1: для відкриття відділів праці й соціяльного забезпечена 
З-оі категорії е необхідним висновок Губвідпрацсоцзабезу і затвердження 
уповноваженного при Вссукрревкомі.

П р и м і т к а  2: в відділах праці й соціяльного забезпечення, що нале
жать до другої категорії, загальне керовництво працею покладається на 
завідуючих без колегії.
5. Відділи праці й соціяльного забезпечення, що належать до 

першої категорії (губерніяльні відділи), діляться на п/відділи: а) соціяль
ного забезпезечення, б) обліку й расподілу робітничої сили, в) охорони 
праці, г) тарифно-норміровочний, д) фінансовий, е) господарський,
ж) секції статистики праці

П р и м і т к а  1: канцелярія відділу й п/відділів та інструкторсько-ор
ганізаційна частина об'єднуються в одному техничному органі, утворюючи 
секретаріят при завідуючому відділом праці й соціяльного забезпечення.

Н Р и м і т к а  2: всі п/відділи чинють на підставі окремих положень.
6. Відділи праці й соціяльного забезпечненя другої категорії 

(повітові відділи) діляться на тіж п/відділи, що й відділи праці та 
соціяльного забезпечення першої категорії.

7. Відділи праці та соціяльного забезпечення третьої категорії 
діляться на п/відділи: а) соціяльного забезпечення, б) обліку й роспо- 
ділу робочої сили, в) фінансовий, г) господарський.

П р и м і т к а :  ингпі п/відділи можуть бути утвореними лишень 
за дозволом Уповноваженого Наркомпрацсоцзабезу шляхом примітки 
1-ої ст. 4-ої.
8. В місцевостях, де немає відділів праці й соцзабезу третьої 

категорії, при необхідности можуть бути утворенпими ва дозволом 
губерніяльного відділу праці та соціяльного забезпечення пункти 
п/відділу обліку й росподілу робочої сили, як філії найблизчого пові
тового відділу праці й соціяльного забезпечення.

П р и м і т к а :  Пункти організуються й чинять на підставі положень 
затвердженних Уповноваженим Наркомпрацсоцзабезу при Вссукрревкомі
9. Переведення злиття й організації відділів праці та соціяльного 

забезпечення по зазначенній схемі й згідно прикладаємому обіжнику 
покладається на губерніяльні відділи праці та соціяльного забезпечення 
під особистою відповідальністю завідуючого відділом.

Уповноважений Наркомпрацсоцзабезу
при Всеукрревкомі А. Ііодерін.

Керуючий Справами Даніїиевський.
Оголошено в .Ізвсстіях Всеукрревкому* од 18 лютого 1920 року, ч. 51.
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35. Про надзвичайні санітарні комісії.
З метою дійсного створення единого проти-пошестного фронту, 

об'єднання всіх сил УСРР навколо боротьби з пошестями та переве
дення санітарної діктатурн, утворюються:

1. Тимчасова центральна надзвичайна санітарна комісія в складі: 
представника колегії Комісаріяту здоровоохорони, нач. сан. упр. пів- 
денно-8ахіднього фронту ио згоді зі Всеукрревкомом.

2. При Губревкомах (Виконкомах) надзвичайні санітарні комісії 
(надзсанкоми) в складі: голови військово-санітарного відомства, заві
дуючого Губздоровом під головуванням голови Ревкому або Виконкому.

П р и м і т к а :  Губнадзсанкоміеіям надається право в міру потреби 
утворювати повітові надзсанкомісії по тому -ж зразкові.
3. Надзсанкомісії, не створюючи власного апарату, користуються 

апаратом органів Здоровоохорони. Фінансування переводиться по кош
торисах Здороввідділів та військово-санітарного відомства.

П р и м і т к а :  На випаюк необійдности надзсаикомісії створюють мі
шані комісії постачання, ремонтні, контрольні, ревізійні та инші, притягаючи 
до цього всі органи Радянської влади та профспілки.
4. Всі Надзсанкомісії підпорядковуються одна одній в порядку 

Рядянського адміністративного поділу.
5. Всі роспорядження надзсанкомісій в частині, що стосується 

до борьбя з пошестями й поліпшення санітарного стану, обов'язкові 
для всіх місцевих органів Радянської влади так цівільної, як і 
військової.

Голова Всеукрревкому Петровський.
Член Реввійськради п.-з фр. Раковський.

Керовсправами Всеукрревкому єрмощенко.
Оголошено в .Ізвсстіях" Всеукрревкому од 19 лютого 1920 року, ч. 52.

36. Про тимчасові тарифні пояси по видачі пайку членам родин
червоноармійців. І. II.

І. На терені УСРР тимчасово встановлюються такі тарифні пояси 
□о видачі пайку родинам червоноармійців:

Тарифний пояс
Перший пояо . .
Другий . . .
Третій . . .
Четвертий . . .
П'ЯТИЙ - . .

Кількість непрацездатнех^членів родини.
1 2 3 4 5 й понад.

300 400 600 800 100(1 карбованц.
270 360 540 720 900
240 320 480 640 800 на
230 280 420 560 700
220 260 390 520 650 місяць

II. До першого поясу належать: губерніяльні міста — Харків, 
Київ, Лугань.

До другого поясу належать: губерніяльні міста—Чернигів, Ка
теринослав, Одеса.

До третього поясу належать: 1) губерніяльні міста — Винниця, 
Житомир, Миколаїв, Полтава; 2) всі повітові міста тих губерніяльних 
центрів, що належать до першого поясу.
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До четвертого поясу належать: 1) ті повітові міста губерніяль- 
нпх центрів, що належать до другого поясу; 2) ті сільські місцевості! 
(села, хутори, селища, містечка і инш.), повітові центри, що належат 
до третього поясу.

До п'ятого поясу належать: 1) повітові міста тих губерніяльні!! 
центрів, що належать до третього поясу; 2) сільські місцевості! (села, 
хутори, містечка, селища і инш.), тих повітових центрів, що належать 
до четвертого и п'ятого поясів.

III. ІІайок цей видається кожного першого числа, за місяць 
наперед.

Червоноармійським родинам, що лишились на Вкраїні при білих, 
мусить бути задоволено також за весь час перебування білих.

IV. Правом на пайок користуються лишень ті з члевіг. родин 
червоноармійців, котрі перебували на утриманні червоноармійця й 
непрацездатні.

V. Непрацездатними членами родини безумовно визнаються: дру
жина при днтиві до 12 років, діти його до 16 років, брати й сестри, 
що перебували на утриманні, до 16 років, батько, маючий 55 років, і 
мати, що має 50 років.

VI. Всі перераховані в п. V особи, що незадовольняють зазначе
ним в цьому пактівимогам, на випадок їхньої непрацездатності!, встанов
леної окремими лікарськими комісіями при Виконкомах, також кори
стуються правом на пайок.

VII. Видача пайка переводиться місцевими Відділами Праці й 
соц. забезп. через свої п/відділи пенсій і допомог.

Уповноважений Нар. Ком. Праці й Соц. Забезп.
при Всеукрревкомі А. Падерін.

Керуючий справами 1. Данішевський.
Ого.чошепо в .Іавестіях Всеукрревкому од 19 лютого 1920 р., ч. 52.

37. Про націоналізацію Кадіївських кокусо бензольного, ректифікацій
ного та нафталінового заводів, бувш. артил. відомства й Кадіїв- 
ського заводу придаткових продуктів бувш. „Гайнріх Копперс“. 1

1. Кадіївські кокусо-бензольний, ректифікаційний та нафталіно
вий ваводи б. Артилерійського Відомства й Кадіївський завод при
даткових продуктов бувш. „Гайнріх Копперс** в Есені (на Рурі), і все, 
цім заводам приналежпе, як:—будівлі, селища для робочих, засоби, 
живий та мертвий реманент, де б воно не знаходилось, вважається 
власністю РСФРР.

2. Зазначені заводи, що віднині об'єднуються під назвою „Дер
жавні бензольні заводи в Кадіївці" належать до відома Відділу Хе- 
мичної Промисловості! Вищої Ради Народнього Господарства.

3. Організація заводоуправління зазначених об'єднаних заводів 
доручається в терміновім порядкові Земвідділу Донецького Губі>ад- 
наргоспу по згоді з Донецьким Губерніяльним Відділом Всеросійської 
Спілки хсмиків.

4. Заводоуправління в своїй діяльності! керується декретом Рад- 
наркому про націоналізацію промисловості! од 28 червня 1918 р., а 
також иослідуючими роспорядженнями Радянської влади, і жадні
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органи місцевої влади не можуть втручатися в діяльність заводоуп
равління, крім Хемвідділу Донецькові Губрадиаргоспи, Організаційного 
Бюро по відновленню промисловости на Вкраїні та Вищої Ради На
роднього Господарства РОФРР.

5. Вся готівка матер'ялів, напівфабрикатів та готових виробів 
береться на облік Хемвідділом Донецької Раднаргосп'и й відпускається 
лишень по її ордерах.

Голова Організаційного Бюро по відновленню пром.
на Вкраїні Чубарь.

Надзвичайний Уповноважений по постачанню Червоної
Армії і Фльоти Гомбарг.

Уповноважений по відновленню хемичн. промислов.
на Вкраїні Іванов.

Оголошено в „Ізвестіях" Всеукрревкому од 21 лютого 1920 р., ч. 54.

38. Про порядок вжитку Положення про органи обліку й росподілу
робочої сиди-від 25-го травня 1919 року.

Управлівня Уповноваженого Нар. Ком. Праці й Соц. Забезп. при 
Всеукрревкомі пропонує всім Від. Праці та Соц. Забезп. й Біржам 
Праці негайно приступити до організації цих Бірж в п'відділи обліку 
Й росподілу робочої сили при Від. Праці й Соц. Забезп., згідно при
кладеного Положення про від. обліку й росподілу робочої сили од 
25 травня 1919 р. й оголошеного разом з цим отсею інструкцією.

1. Вся праця, покладена Положенням од 25 травня на відділ 
обліку Я росаоділу робочої сили Наркомпраці РСФРР на Вкраїні, по
кладається на відділ обліку й росаоділу робочої сили Управління 
Уповноваженого Наркомпрацсоцзабезу при Всеукрревкомі, який керує 
працею всії п/відділів обліку й росподілу робочої сили на Вкраїні.

І. Взаємовідносини місцевих і районних півідділів обліку й росподілу 
робочої сили з віддмами ІІрацсоцзабезу.

1. Існуючі на місцях Біржі Праці як самостійні органи реорга
нізуються в п/відділи обліку П росаоділу робочої сили, відділів Прац- 
соцзабезу і в своїй діяльности керуються інструкціями, вказівками а 
розселеннями відділу обліку й росподілу робочої сили Управління 
Уповноваженого Наркомпрацсозабезу, але в своїй праці на місцях 
вони підлеглі й перебувають під доглядом місцевих відділів праці, 
дли чого вносять на затвердження колегії місцевих відділів праці, всі 
розроблені колегією п/віддіду постанови; роз’яснеаня й інструкції 
місцевого характеру, не узгляднені законами, постановами й інструк
ціями відповідних центрів.

П р и м і т к а :  Відділи обліку й росподілу робочої сили (Біржі Пралі що 
існують на місцях), де відділів праці немає, перебувають в тих же взаємо
відносинах безпосередньо 8 Виконкомом Ради або органом, що його 
ваміняе.
2. Існуючі на місцях колегії або комітети Бірж Праці перетво

рюються й затверджуються відділами Працсозабезу 4. По до ж—
про від. обліку 0 росаоділу робочої сили од 25 травня! КЕШРОДН3
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II. Взаємовідносини місцевих і районних п! відділів з відділом обліку 
й росподілу робочої сили Управління Уповноваженого Наркомпрац-

соцзабезу при Всеукрревкомі.
1. Місцеві п/відділи негайно переводять в життя всі роспоряд

ження районних п/відділів, а районні—відділу обліку й росподілу 
робочої сили Управл. Уповноваженого Наркомпрацсосабезу при Всеукр
ревкомі.

2. Районні п/відділи обліку й росподілу робочої сили тимчасово 
утворюються в усіх губерніяльних містах і складаються з двох секцій: 
місцевої й чужоміської й працюють під керовництвом одного завідую
чого та його замістника.

П р и м і т к а :  Посада замістника завідуючого припускається в рай
онних п/відділах обліку й росподілу робочої сили.
3. Чужоміська секція обслуговує всі п/відділи обліку й роспо

ділу робочої сили свого району губерні для чого виконує всю роботу, 
зазначену в п.п. а, б, в, г, § 6 Положення про від. обліку й роспо
ділу робочої сили од 25 травня 1919 р.

П р и м і т к а :  В губерніяльних містах, де п/відділи обліку й роспо
ділу робочої сили існують, але чужоміської секції не мається, такі мусять 
бути негайно закладені.
4. Місцева секція виконує всю роботу, зазначену в п.п. „а“, иб“, 

„в4*, „г" § 3 вищезазначеного Положення од 25-го травня 1919 р., 
себ-то виконує всю роботу місцевого п/відділу обліку й росподілу 
робочої сили (Біржі Праці).

П р и м і т к а :  До праці, зазначеної в пункті в § 3, не стають до 
одержання відповідних інструкцій відділу обліку й росподілу робочої сили 
Управління Уповноваженого Наркомпрацсоцзабезу на Вкраїні.
5. Районні п/відділи для обслуговуванню п/відділів свого району 

користуються інструкціями Губ. Відділу Працсозабезу.
П р и м і т к а :  Інструктори, що працюють в цей час при районних 

Біржах Праць, продовжуючи свою роботу, переводяться в Губвідділ Прац
созабезу і на випадок потреби виконують і завдання по району инших 
п/відділів Губвідділів Праці.
6. Місцеві п/відділи подають рівночасно в районні п/відділи об

ліку й росподілу робочої сили і в відділ обліку й росподілу робочої 
сили Управління Уповноваженого Наркомпрацсозабезу при Всеукр
ревкомі періодичні звітні (цифрові) ВІДОМОСТІ! й доповіді про свою 
працю, копії протоколів всіх нарад, постанов і т. и.

7. Районні п/відділи подають до відділу обліку й росподілу ро
бочої сили Управління Уповноваженого Наркомпрацсозабезу при Все
укрревкомі:

а) відомости про діяльність місцевої секції згідно § 6 цеї ін
струкції;

б) про діяльність чужоміської секції, збір періодичних звітних 
(цифрових) відомостей по всіх, що є в районі п/відділах, встановлені 
відомости по заміні, копії протоколів всіх нарад, постанов, роз'яспепь, 
Інструкцій і т. ипш., а також обов'язкові місяшні огляди своєї ДІЯЛЬ
НОСТІ! про хід робот і стан ринку праці в районі.

Після встановлення меж району і їх осередків, останній одержує 
від відділу обліку й,росподілу робочої сили всі вичерпуючі матер‘яли 
й інструкції що до їх діядьности. Крім того відділом обліку й росио-
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ділу робочої сили Управління Уповноваженого при Всеукрревкомі 
будуть видані додаткові інструкції що до діяльности п/відділів та їх 
колегії!.

5'иовноважений Наркомпрацсозабезу при Всеукрревкомі
Ііадерін.

Завідуючий відділом обліку й росподілу робочої сили 
Уаравл. Уповноваж. КТО при Всеукрревкомі Рубінчик.

Керуючий справами Даніїиевський.
Оголошено в .Ізвестіях" ВДВКтаХарк. Губревкому од 22 лютого 1920 р.,ч. 55.

39. Про підвідділи Соціального Забезпечення Відділів Праці й Соціаль
ного Забезпечення місцевих Ревкомів (Виконкомів).

Ст. 1. Утворення підвідділів.
1. Для здійснення соціяльного забезпечення на місцях утво

рюються П/відділи Соціяльного Забезпечення Відділів Праці й Соціяль
ного Забезпечення місцевих Ревкомів (Виконкомів).

2. П/відділн утворюються при повітових та губерн. Відпрацсоц- 
забезах.

П р и м і т к а :  Утворення дрібніших за повітові п/відділів, припуска
ється, згідно положепня про відділи Праці та Соціяльного Забезпечення, 
лишень по одержанню висновку Губвідділу Я обов’язкового затвердження 
в кожному окремому випадкові Уповноваженого Наркомпрацсоцзабезу при 
Ьсеукрревкомі.

Ст. 2. Функції підвідділів.
3. До завдання повітових п/відділів Соціяльного Забезпечення 

(ІІовсоцзабезів) входить здійснення соціяльного забезпечення громадян 
УСРІ* в межах положень і роспоряджень Радянської влади РСФРР.

4. До завдання губерніяльні!! п/відділів (Губсоцзабезів) входить, 
крім функцій повітових п/відділів, також загальний напрямок діяль
ности ІІовсоцзабезів, підпомога, а також роспорядчі дії по організації 
Повсоцзабезів, створення загальних для всіх губерень установ (інва
лідні будинки, кольонії, шкоди фахового навчання й т. инш., комори, 
майстерні і инш.), роз‘яснення сумнівів, суперечок і т. инш., передача 
роспоряджень і постанов центру, догляд за діяльністю ІІовсоцзабезів 
і инші дії по коордінуванню й об'єднанню роботи по соціальному за
безпеченню.

5. Губсоцзабезам надається право переросподілу районів діяльности 
ІІовсоцзабезів за згодою Губревкому й Уповноваженного Народнього 
Комісаріяту Праці та Соціяльного Забезпечення при Всеукрревкомі.

Ст. 3. Керуюча колегія й іі утворення.
6. Для керування практичною роботою для Губсоцзабезів утво

рюється колегія в складі 5 осіб. Всі члени колегії мусять повністю 
працювати в п/відділах Соціяльного Забезпечення.

7. В Повсоцзабезах, де є багато праці, можуть бути утворені 
колегії в складі 3 осіб.

8. Колегії п/відділів Соціяльного Забезпечення вибіраються місце
вими радами (бюро) виробничих професійних спілок І затверджуються 
колегіями відділів Праці Соціяльного Забезпечення місцевих Ревкомів.

9. Завідуючий місцевим п/відділом та його заступник затверд
жуються колегією Відділу Праці й Соціяльного Забезпечення.
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Ю. Повітові П губерніяльні а/відділи розбиваються на такі секції:
а) підпомог та пенсій,
б) відновлення й утілізації неповної праці,
в) охорони материнства й дитинства,
г) контрольно інспекторську,
д) постачання,
е) лікарську (медичної допомоги),
ж) секретаріят.
11. На чолі секцій ставляться відповідальні особи (завідуючі), 

ПО МОЖЛИВОСТІ!, з числа членів колегії.
12. Секція чинить на підставі інструкції центру й постанов 

колегії п/відділу.
Ст. б. Секція підпомог та гіЬнсій.

13. До завдань секцій підпомог та пенсій належать:
а) Встановлення права на соціяльне забезпечення, себ-то—вста- 

новленя дійсності! й ступіню втрати працездатності! й рівня забез- 
печеностп осіб, що одержують соціяльне забезпечення;

б) догляд за непрацездатними робітниками;
в) видача грошових підпомог та пенсій;
г) діловодство по призначенню й видачі всіляких підпомог та пен

сій в межах норм, встановлюемих Центросоцзабезом;
д) розробка правил для осіб, що одержують соціяльне забезпе

чення, а також контроль за їх виконанням і накладання відповідних 
кар на винних в їх порушенні.

14. Відповідно зазначенням в п. 13 завданням, секції поділяються 
на підсекції:

а) по призначенню підпомог та пенсій, з органами:
1. Бюро експертізи,
2. Контрольні комісії,
3. Інформаційно конфліктні робочі комісії.
4. відділок контрольорів—дослідувачів.
б) По видачі підпомог та пенсій, з відділками:
1. Реєстраційно експедиторським,
2. Алфавітним,
3. Особистих рахунків,
4. Дозвільним,
5. Відомостів і чеків,
6. Рахунковим,
7. Особового обліку,
8. Контрольним,
9. Архіву.

П р и м і т к а  1: Для невеликих п/відділів і пунктів 1-ї категорії до
зволяється об'єднувати відділки:

а) 1-ше, 2-ге, 3-тє й 9-те
б) 5-те, 6 те й 7 ме,
в) відділки регістрації й сховання,
г) рахівничо-чекові. -
П р и м і т к а  2: В дуже великих п/відділлах (Харків, Кигв, Одеса 

й ипщ.) припускається підподіл:
1) відділку 4-го (дозвільного)—на столи по окремих видах підпомог 

та пенсій або по групах Гх;
2) відділку 5-го (рахункового)—на столи по підрахунку днів і по 

підрахунку сум;
3) відділку Л-го (відомостей і чеків) — на окремі столи відомостей і 

чеків з тим, що припускається й дальнійший росаоділ на столи по видах.

Ст. 4. Внутрішня організація підвідділів.



4) відділку 8-го (контрольного)—на столи по окремих видах підпомог
і пенсій або по їх групах.
15. Надалі до організації вистарчаючої мережі пунктів по видачі 

підпомог в сільских місцевостях і додаткових роспоряджень Центро- 
соцзабезу зберігаються самостійні відділки пайку, що відають видачою 
підпомог членам родини червоноармійцїв з тим, що облік впдававмих 
підпомог мусить обов'язково вестись в підсекції по видачі підпомог 
та пенсій.

16. В місцевостях, що потерпіли від контр-реводюційних виступів 
або стихійного лиха, утворюються окремі комісії допомоги жертвам 
контр-революції й стихійного лиха з тим, що видача й облік підпомог 
мусять обов'язково вестись в підсекції по видачі підпомог та пенсій.

17. Облік усіх ордерів, що видаються на допомогу натурою, ве
деться у вигляді записів в особистих картках одержувачів секції 
підаомог та пенсій.

Ст. 6. Секція відновлення й використання неповної праці.
19. До завдань секцій відновлення й використання неповної 

праці належать:
а) Уможливлення використання праці інвалідів, що відпочивають 

І видужують, так шляхом відновлення їх працездатности (вилікування 
І т. и.)—які шляхом зміни фаху (перевивчення і т. инш.), а також і 
иншпми методами й засобами, що будуть придатними до вжитку у 
відношенні до окремих осіб і їх груп в залежности від характеру П 
ступня втрати працездатности.

б) вивчення методів і засобів відновлення працездатности й ви
користання неповної праці,

в) влаштовання й утримання установ по допомозі відновленню 
працездатности й використанню зменшеної праці (кольонії, школи, 
інвалідні будинки, майстерні і т. пише) а також допомога установам 
і підприємствам в справі використовування праці інвалідів;

г) полегчення особам зі зменшеною працездатністю умов життя 
й праці;

д) допомога в роботі п/відділів обліку й роспоцілу робочої сили 
в справі обліку й росподілу осіб зі зниженою працездатністю.

19. Відповідно до зазначених в □. 18 завдань, секція поділяється 
на підсекції:

а) навчально-професійну,
б) лікарсько-техничну,
в) трудових колоній та інвалідних будників.

Ст. 7. Секція охорони материнства й дитинства.
20. До завдань секції материнства й дитинства належать:
а) поширення мережі установ по охороні материнства й дитинства;
б) постачання матерів річами споживи й догляду.

Гір і м і т к а :  Персональный облік натуральної підпомоги, що ви
дається, переводиться в особових рахунках секції підпомог і пенсій.
в) аоаулярізація внаття по гігієні вагітности в післяродовий час 

й по догляду за дітьми;
г) пильнування за виконанням вагітними, породіллями й ма

терями, що годують, нарожденців, правил, що видав аа-для них Цеатро- 
соцзабв8.

21. Відповідно до поставлених завдань, секція утворює так по
стійні, як і тимчасові комісії й техничний апарат по веденню біжучого 
діловодства та для керування установами по охороні материнства й 
дитинства.
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Ст. 8. Секція контрольно-інспекційна.
22. До вавдань секції контрольно-інспекційної належать:
а) інспектування роботи органів п/відцілів і допомога в справі 

налагодження їх праці на місцях;
б) облік праці місцевих п/відділів та їх органів;
в) збір і перевірка кошторисної звітности оргавів п/відділів влади, 

що доповнює працю фінансового п/відділу й подання їх до центру.
23 Відповідно з поставленими завданнями секція ділиться на 

підсекції.
а) інспеції,
б) обліково-контрольну та
в) клясіфікаційно-тарифну.

Ст. 9. Секція постачання.
24. Секція постачання утворюється лишень за згодою Колегії 

Відділу Праці з тим, що на випадок злиття секції постачання з госпо
дарським п/відділом відділу,—п/відділу Соціального Забезпечення 
надається право посилати своїх представників до господарського 
п/відділу для стеження за належною витратою матер'ялів, призначених 
для постачання установ п/відділу й за вчасним виконанням нарядів 
п/відділу.

25. На випадок утворення при п/відділі самостійної секції поста
чання— до завдань її належать:

а) заготівля й росподіл річей споживи й догляду між установами 
п/відділу по нарядах або по роскладці відповідних секцій;

б) зберігання всіх матер'ялів і майпа п/відділу;
в) завідування транспортним п/відділом;
г) переведення нових будівель і ремонт існуючих, а також 

переведення ремонту й інвентарю п/відділу та його установ.
26. Відповідно до поставлених завдань секція поділяється на 

підсекції:
а) заготовельно-росподілову,
б) переховання,
в) транспортну,
г) ремонтно техничну.

Ст. 10. Секція лікарськоі допомоги {медична).
До відання секції переходять всі заклади по лікуванню (лікарні, 

шпиталі, амбулаторії і инш.), що перебували під зарядом лікарницьких 
кас і инших страхових робітничих організацій.

В звязку з цім на секцію покладається лікарсько-медичне обслу
говування робітників свого району (згідно норм, що чинили що—до 
лікарницьких кас, надалі до видання окремих в цій спразі інструкцій) 
вже існуючими амбулаторіями, лікарнями і инш., а також органиаація 
нових.

. Секція поділяється на підсекції:
1) адміністративно-господарську,
2) лікарську,
3) постачання,
4) фінансову.

Ст. 11. Секретаріят.
27. Функціями секретаріату є:
а) ведення загального діловодства п/відділу;
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б) складання протоколів засідань колегій, комісій, нарад і т. инш. 
й подання копій їх до Цвнтросоаабезу;

в) зберігання справ п/відділу (архив) за винятком справ забез- 
печувмих. Ці справи зберігаються в секції підпомог та пенсій.

28. На чолі секретаріату стоїть відповідальний секретарь п/відділу.
29. Відповідно покладених завдань секретаріат поділяється на:
а) загальну частину,
б) реєстратуру,
в) експедіцію,
г) архив.

П р и м і т к а :  Експедіція при секретаріяті п/відділів утворюється
лишень тоді, коли п/відділи знаходяться в окремих від відділів Праці й
Соцзабезу помешканнях.

Ст. 12. Взаємовідносини колегій та секцій.
30. Всі роспорядження, зносини і т. инш. секцією переводяться 

в імені! П/відділу Соціяльного Забезпечення (а не секції), виходять за 
підписом відповідального керовника секції (завідуючого) або його 
замісника і завідуючого п/відділом, або його замісгника. Без ціх 
підписів жодне роспорядження секції не вважається за дійсне, не 
підлягає реєстрації й відсилці з п/відділу.

31. Завідуючий секцією має право робити самостійні роспоряд
ження (без окремого затвердження колегією п/відділу) в межах поста
нов центрів, але за підписом завідуючого п/відділом або його заміс
ника й в імени п/відділу (а не секції).

32. Завідуючому п/відділом, а на випадок його зміщення його 
замісникові, надається право затримувати всі роспорядження заві
дуючих секціями. В цім випадкові—питання переноситься на вирішення 
колегії п/відділу.
Ст. 13. Взаємовідношення Новсоцзабезіву Губсоцзабезів та Відділу 
Соцзабезу Управління Уповноваженого Наркомпрацсоцзабезом при

Всеукрревкомі (Укрцентросоцзабезу).
33. Повсоцзабези в усій своїй роботі та напрямкові роботи 

безпосередньо підлягають губсоцзабезам, а губсоцзабези—укрцентр- 
соцзабезу.

34. Повсоцзабези обов'язані негайно переводити в життя всі рос
порядження губсоцзабезів, а губсоцзабези—укрцентрсоцзабезу.

Коли повсоцзабез вважав через щось неможливим виконати 
наказ губсоцзабезу, а губсоцзабез укрцентрсоцзабезу, то, не зупиняючи 
виконання відповідних приписів, повсоцвабезу надається право оска
рження припису губсоцзабеву в укрцентрсоцзабез, а губсоцзабезам— 
припис укрцентрсоцзабезу — уповноваженному Наркомпрацсоцзабезу.

35. Про всі з‘їздц й наради, що окликаються, губсоцзабези зазда
легідь сповіщають укрцентрсоцзабез.

36. Повсоцзабези не пізніше семи день надсилають копії жур
налів засідань колегій п/відділів, в губсоцзабез, а губсоцзабез -в 
укрцентрсоцзабез.

37. Вищій інстанції надається, окрім вагального догляду, направ
лення й керування діяльністю, переводити ревизію, притягати до від
повідально сти, тимчасово усувати в необхідних випадках окремих 
робітників за згодою завідуючого відділом праці 0 соціяльного забез
печення, брати на себе організацію й завідування окремими функціями 
п/відділів з санкцією завідуючого губернськими відділами і уповнова
женого наркомпрацсоцзабезу при Всеукрревкомі по приналежности.
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Ст. 14. Взаємовідношення місцевих Підвідділів з Відділами Праці 0
Соцзабезу.

38. Місцеві п/відділи соціяльного забезпечення чинять на рівних 
8 иншими п/відділами відділів праці підставах, через те саме вопи 
е підлеглими колегії відділів праці а соціяльного забезпечення П зна
ходяться під їх доглядом та керуванням, чому про всі постанови 
колегії негайно доводиться до відома колегії місцевого відділу праці 
П соціяльного забезпечення.

39. Попередньому (перед виконанням) затвердженню колегії! місце
вих відділів працеоцзабезів підлягають:

а) Псі постанови, не узгляднені положеннями, декретами, інструк
ціями, обіжниками, наказами і! постановами керуючих центрів: ЦВК'у, 
Раднаркому, Наркомпрацсоцзабезу, Всеукрревкому.

б) Всі постанови місцевих п відділів соціяльного забезпечення, що 
торкаються инших п/віддідів праці П соціяльного забезпечення.

в) Постанови місцевих п/віддідів по складанню угод та контрак
тів, якими на п/відділи покладаються грошові зобов'язання в сумі, 
для губсоцзабезів—по над 300,000 карб., для повсоцзабезів—15,000 карб.

40. Про всі випадки незатвердження постанов п/відділу. завідуючі 
повітовими відділами праці й соціяльного забезпечення обов'язані не
гайно доводити до відома губерніяльного відділу праці й соціяльного 
забезпечення, а завідуючі губвідділами — до відома Уповноваженого 
Наркомпрацсоцзабезу при Всеукрревкомі.

Уповноважений Наркомпрацсоцзабезу
при Всеукрревкомі А. Падерін.

Керуючий справами Всеукрревкому Данішевський.
Оголошено в „Ізвєстіях" ВЦВК. та Харк. Губрсвкому од 22 лютого 1920 р., ч. 55.

40. Про органи обліку й росподілу робочої сили.
Відділи росподілу робочої сили, що відають згідно § 1 Поло- 

жепня од 1-го листопаду 1918 р., обліком і росподілом робочої сили в 
РСФРР, утворюються на місцях при відділах праці Ради, замісць 
раніш існувавших Бірж Праці під назвою „швідділів обліку В роспо
ділу робочої сили*.

П р и м і т к а :  За місць параграфу 1 вшцезазначеннпго положення: (§ 1.
.3 метою точного обліку й росподілу робочої сили в Російській Федера
тивній Радянській Соціялістичній Республіці утворються відділи росподілу
робочої сили, як органи Народнього Комісаріяту Праці').
2. В селицах і місцевостях, де відділів праці нема, але де умови 

й характер виробництва викликають необхідність існування п/відділу 
обліку й росподілу робочої сили, такий може буде утворений при 
місцевій Раді відповідним районним п/відділом з затвердження відділу 
обліку й росподілу робочої сили Наркомпраці.

3. На місцеві п/відділи покладаються облік і росаоділ робочої 
сили. За для цього п/відділи:

а) реєструють всіх пошукуючих праці безробітних;
б) беруть на облік безробітних, що праці не пошукують, а також 

загалом всіх громадян, що не ведуть громадсько-корисної праці, 
але підлягають трудовій повинности.

в) беруть на облік всіх найманих осіб.
г) реєструють увесь місцевий попит на робочу силу;
д) задовольняють місцевий попит на арацю.
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е) задовольняють чужоміський попит на робочу силу по вимозі 
районного п/відділу облику й росподілу робочої сили;

ж) виконують завдання відділу обліку й росподілу робочої сили 
Нарком праці в галузі переросподілу робочої сили.

4. Управління місцевим п'відділом обліку й росподілу робочої 
сили покладається на затверджену відділом праці колегію із З х осіб, 
обіраємих 2 — місцевою радою професійних спілок, 1 — місцевим 
Раднаргоспом.

5. З метою погодження діяльности місцевих п/відділів однород- 
нпх економичних районів, відділ обліку й росподілу робочої сили 
Наркомпгаці організує районні п/відділи з попереднім затвердженням 
районів Наркомпраці після поради з комісаріятами финансів, внутріш
ніх справ та вищої ради народнього господарства.

6. На районні п/відділи обліку й росподілу робочих сил покладается:
а) практичний обмін лишками попиту й подання праці в межах 

районів на підставі відомостей, які посилаються місцевими швідділами 
данного району;

б) задоволення чужоміського попиту по вимозі відділу обліку 
й росподілу робочої сили Наркомпраці;

г) організація й інспектування місцевих п/відділів обліку й роспо
ділу робочої сили й догляд за їх діяльністю.

7. Управління районним п'відділом покладається на затверджену 
відділом праці колегію з 2 осіб, вибіравмих Радою Народнього Госпо
дарства того губернського міста, де перебуває районний п/відділ та 
Радою професійних спілок.

8. Краєві об'єднання обліку й росподілу робочої сили ліквідуються. 
Порядок і термін їх ліквідації визначаються відділом обліку й роспо
ділу робочої сили Наркомпраці.

9. Відділ ринку праці Наркомпраці переіменовуеться в відділ об
ліку й росподілу робочої сили. До завдань його входять: а) органі
зація, інспектування Всеросійської мережі п/ьідділів обліку й росподілу 
робочої сили, догляд за їх діяльністю; б) практичне здійснення через 
посередництво своїх органів обліку, росподілу й неросподілу у все
російському масштабі так вільної, як і зайнятої в усіх галузях праці 
робочої сили; в) розробка законодавчих предположень по всіх питан
нях обліку й росподілу робочої сили, а також розробка постанов, інструк
цій і положень, що регулюють працю п/відділів Всеросійської мережі, 
розгляд кошторисів і вирішення питань, звязаних з фінансуванням 
п/відділів.

10. Всі місцеві й районні п/відділи обліку й росподілу робочої 
сили утримуються коштом держави.

11. Кошториси на утримання місцевих і районних п/відділів об
ліку й росподілу робочої сили Наркомпраці затверджуються загально- 
встановленою чергою і включаються в кошториси відповідних відділів 
праці.

12. Притягнення працюючих до праці в усіх без винятку під
приємствах і установах, так приватнії, як громадських і державних, 
переводиться лишень через п/відділи обліку й росподілу робочої сили.

П р и м і т к а  1: Це правило прикладається зі збереженням §§ 17, 18,
19 розділу 3 кодексу законів про працю.

П р и м і т к а  2: Порушення цього правила карається згідно § 31
розділу 3 кодексу законів про пре цю.
13. З метою суворої концентрації справи обліку й росподілу 

робочої сили в единому загальнодержавному органі, жадні ипші орга
нізації чи установи, крім передбачених цім положенням органів обліку



й росиоділу робочої сили—центрального при Наркомпраці Й місцевих 
при відділах праці, також головного бюро по росподілу Й обліку 
техничних сил вищої й середньої кваліфікації,—не можуть відати 
справою обліку й росподілу робочої сили.

II р н м і т к а: Порядок і термін ліквідації органів обліку й росподілу
К>6очоі сили при окремих відомствах і злиття їх з загальнодержавним при 

аркомпраці, визначаються відділом обліку П росподілу робочої сили 
Наркомпраці по згоді з зацікавленими установами.

Артикули кодексу закону про працю, на які мається покликання
в § 12.

Ст. 17. Притягнення працюючих до праці по-за відділами росподілу 
робочої сили можливо лише в випадкові притягнення осіб на роботу 
по вибору відповідної Радянської установи або підприємства.

Ст. 18. Виборний порядок прикладається при наданню роботи, що 
вимагає політичного довірря або виїмкового фахового знаття, звязані 
з особистістю закликаемого.

Ст. 19. Особи, що притягаються до праці шляхом вибору, мусять 
по прийняттю зареєструватися в відділі росподілу робочої сили, але 
не підлягають правилам про іспити, встановленням в розділі IV цего 
кодексу.

Ст. ЗІ. Приватні особи, що порушили порядок надавання праці, 
завбаченої колегією відділу росподілу робочої сили, несуть кару 
штрафом не меньше 300 карб, або позбавлення волі на час пе меньш 
одного тижня. Радянські установи й урядові особі за порушення 
зазначенного порядку надання праці відповідають, як за службовий 
злочин.

Голова Ради Народніх Комісарів В. Ульянов (Ленін). 
Керуючий справами Ради Народних Комісарів В. БончгБруевич.

Секретар Л. Фотіева.
Цей наказ підлягає оголошений) в „Ізвєстіях* В.Ц.В.К.

Уповноважений Наркомприцеоцзабезу РСФРР—Падерін.
Оголошено в „Ізвестіях* ВЦВК та Харк. Губревкому від 22 лютого 1920 

року, за ч. 55.

41. Про діяльність колегії підвідділів обліку й росподілу робочої сили.
1. Колегія місцевих і районних п/відділів складається па підставі 

§§ 4 й 7 положення од 25 травня (див. „Ізвестія* ВЦВК од 25 травня 
в ч. 112), з тим, що коли нема місцевого радпаргоспу (в селищах 
або в повітових містах), третій представник також вибіраеться радою 
професійних спілок або органами, іцо заміщають її.

2. Колегія п/відділу висовує зі свого складу або закликає зі сто
рони завідуючого, який затверджується колегією відділу праці. Бажано, 
аби члени колегії районних і великих місцевих п/відділів займали 
посади відповідальних робітників п/відділу—завідуючого, помішника, 
секретаря, інструктора або завідуючого секцією.

3. Засідання колегії відбуваються не менш одного разу па тиж
день і частіше, коли того потрібно і вважаються правоможними при 
ирисутпости всіх 3 членів, але-ж у виключних випадках, про які му
сить бути оговорено в протоколі засідання, вони можуть бути право
можними при присутности лишень 2-х членів, коли 3-й не може 
з'явитись на засідання.
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П р и м і т к а :  На засіданнях колегії мусить бути присутнім завідую
чий п/відділу, коли він не е присутнім як член колегії, «інші співробітники

можуть бути присутшіми по бажанню. Всі вони користуються правом до
радчого голосу.
4. До відання колегії місцевого п/відділу входить вирішення 

питань місцевого значіння, що виникають в діяльности п/відділу,
а саме:

а) Вироблення, в заяежности від місцевих умов, практичних вка
зівок для п відділу ао реєстрації з'явленню й виряженню безробітних, 
коли вони пе йдуть в супереч загальними директивам відділу обліку 
й росподілу робочої сили Управління Уповноваженого Наркомпрацсо- 
забезу при Всеукрревкомі;

б) Контроль над доцільним переведенням черги при виряжанні 
на працю, згідно інструкцій про порядок виряжання на працю:

в) Розгляд скарг і претензій на п'відділ, а також всіх спірних 
питань, що виникають в практичний роботі п'відділу;

г) Притягнення до відповідальности за прийом на роботу без 
п/відділу (згідно § 31 розділу III Кодексу законів про працю);

д) Розгляд і дальнійше подання, по відповіних інстанціях, 
на затвердження штатів, кошторисів і грошових звітностей п/відділу.

Крім того, до відання колегії п/відділів належить також розгляд 
і поширення питань техничного й прінціпового характеру, не узгляд
нених положеннями та інструкціями відповідних центрів. Але-ж всі 
важливі постанови, які приймаються колегією п/відділу згідно § 1 
розділу І Постанови Уповноваженого Наркомпрацсозабезу од 16 лю
того 1920 року, мусять бутп затверджені колегією відділу праці.

5. До відання колегії районних п/відділів, крім зазначеної в § 4 
діяльности, належить також розгляд і затвердження пляну організа
цій ної роботи в районі.

6. Копії протоколів всіх засідань колегії мусять передаватись до 
місцевих п/відділів, одночасно до районних та відділу обліку й рос
поділу робочої сили Наркомпраці, районними—до відділу обліку а 
росподілу робочої сили при Управлінні Уповноваженого.

Завідуючий відділом обліку й росподілу
робочої сиди М. Б. Рубінчик.

Оголошено в „Ізвестіях* ВЦВК та Харківського Губревкому од 22 лютого 
1920 року. ч. 55.

42. Про націонал. Штерівських заводів хемичних продуктів та вибу
хових матерій бувш. Франко Російського Т-ва.

1. ПІтерівські заводи хемичних продуктів та вибухових матерій 
бувш. Франко—Російського Т-ва і все, що заводам цим належить, в 
тому числі будівлі, мешкання для робітників, засоби, живий та мерт
вий інвентар, де б воно не перебувало, вважається власністю РСФРР.

2. Органом Управління вищезазначеними заводами, які віднині 
мусять зватися „Державними Штерівськими заводами вибухових рі- 
човия", е тимчасове заводоуправління, затверджене організаційним 
бюро в складі т. т.: Сгуднпков Сергій Данилович, Навроцький Семен 
Іванович та Генкевич Микола Цавлович, замісником в час відсут
ності! будь—кого з членів тимч. заводоуправління затверджується т. 
Фоссе Едвард Йосипович.

З- Тимчасове заводоуправління в своїй діяльности керується 
декретом Радааркому про націоналізацію промисловости од 28 червня
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1918 р., а також наступними роспорядженнями Радянської влади, і 
жадні органи місцевої влади не можуть втручатися в діяльність за
водоуправління крім Організаційного бюро по відновленню промисло
вості! на Вкраїні при Всеукраїнському Ревкомі (Харків, вулиця 
Лібкнехта, 18—20) та Вищої Ради Народнього Господарства РСФРР.

Голова Організаційнрго бюро по відновленню иром.
на Вкраїні Чубар.

Надзвичайний Уповноважений по постачанню
Червоної армії і фльоти Гомбарг.

Уповноважений по відновленню хемичної промисло
вості! на Вкраїні Іванов.

Оголошено в .Ізвестіях* ВЦВК та Харківського Губревкому од 22 лютого 
1920 р., ч. 55.

43. Про пристосовання декретів, положень, обіжників та інструкцій, 
виданих по Нарком'юсту УСРР з 15 лютого 1919 року.

Згідно постанови Всеукрревкому од 21 січня цього року, всі 
декрети, положення, обіжники й інструкції, видані но Нарком'юсту 
УСРР з 15 лютого минулого року набрали законної сили.

На підставі цього, комісія Юстіції при Всеукрревкомі пропонує 
всім губернським, повітовим Юрвідділам, а також всім судовим і 
слідчим установам республіки прийняти їх до точного керовництва й 
вжитку.

Всі зміни в виданих раніш декретах та положеннях переводяться 
в відповідному законодавчому порядкові через Ком‘юст.

Місцеві органи в усіх випадках неясности діючих законополо
жень мусять звертатися за роз'ясненнями до Комісії Юстиції при 
Всеукрревкомі.

Член Всеукрревкому, Голова Комісії Юстіції Е. Терлецький.
Член Комісії Юстіції, Завідуючий Судово-

Слідчим Відділом Е. Шірвіндт.
Оголошено в .Ізвестіях" ВЦВК та Харківського Губревкому од 24 лютого 

1920 р.. ч. 56. ______

44. Про влиття організаційно-судового й контрольно слідчого п/відділів.
В зміну діючого положення про юрідичні відділи, Комісія Юсті

ції при Всеукрревкомі пропонує всім Юрвідділам злити організаційно- 
судовий та контрольно-слідчий п/відділи в один загальний судово- 
слідчий п/відділ, зберігши повністю їх компетенцію.

Член Всеукрревкому, Голова Комісії Юстиції Е. Терлецький.
Завідуючий Судово-Слідчим Відділом Е. Шірвіндт.

Оголошено в «Ізвестіях" ВЦВК та Харківського Губревкому од 24 лютого 
1920 р., ч. 56.

45. Про порядок притягнення працюючих до праці.
Згідно § 12 Положення про органі обліку Й росподілу робочої 

сили, притягнення працюючих до праці в усіх без винятку установах 
та підприємствах, так приватніх, як і громадських і державних, пере
водиться лишен*» через п/відділи обліку й росподілу робочої сили 
(бувш. Біржа Праці), а через це Управління Уповноваженого Нарком-



працсоцзабезу ври Всеукрревкомі оголошує, що всіляке притягнення 
до праці приватні и робом, через друкування оголошення, також само- 
друкуяання не припустиме.

Громадные та органи друку, що порушили вищезазначений § 12, 
будуть притягнені до відповідальності! згідно § 31, розділу 3, Кодексу 
законів про працю.

Уповноважений Наркомпрацсоцзабезу при Всеукрревкомі
Падерін.

Завідуючий відділом обліку й росподілу робочої
сили при Управлінні Уповноваженого АГ. Б. Рубінчикщ

Керуючий Справами І. Данішевський.
Оголошено и „Ізвестіях- ВЦВК та Харківського Губревкому од 24 лютого 

1920 р., ч. 56.
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46. Про порядок відводу ділянок та їх розробки.

На—далі до організації правильного господарства в лісах України 
пропонується всім земвідділам та ліскомам керуватися таким поряд
ком відведення ділянок та їх розробки:

1. Відведеная ділянок переводиться фахівцями земвідділів так за 
для задоволення потреб в лісі місцевого населення, як і державної 
потреби, а тим, що в першому випадкові по погодженні з Губліскомом, 
а в другому—по вимозі Губленому, кожне відведення зміцнюється 
складанням окремого акту в трьох примірниках за підаисами: лісового 
фахівця, що переводив відведення, представника Губліскому, коли 
він був присутнім при відведенні, представника місцевої лісової адмі
ністрації або охорони та члена місцевого волревкому. Один примірник 
акту передається під росписку волревкому, другий пересилається до 
□одземв дділу, а третій—до Губліскому.

2. При незгоді між особою, що переводила роботу, та представ
ником Губліскому або Волревкому або місцевої адміністрації по питанню 
про можливість відводу тих або инших площ під порубку, в акті 
викладаються ці незгоди, а сам акт в терміновім порядку надси
лається до відповідного повземвідділу для вирішення суперечки за 
тим, що тому дається трьохденний термін для розгляду, протягом 
якого порубка в спірній дільниці не переводиться.

3. Губліском приступав до розробки лісу не инакше, як після 
попереднього відведення ділянок земвідділом. В тому випадкові, коли 
підведення ділянок не буде переведено протягом двохтижвевого 
терміну, Губліскоми роспочпнають порубку без відведення ділянок 
на дільницях, аазначаємих роспоряджеаням лісничого або земвідділу. 
Ніяким організаціям і приватнім особам не дозволяється місцевою 
організацією й охороною, а також волревкомом рубати ліс, коли ними 
не буде пред'явлено посвідчення Губліскому про надане їм право 
рубання лісу в ділянках, відведених по акту.

4. Місцеві волревкоми й лісова адміністрація обов‘язяні стежити 
за ходом лісових розробок, не втручаючись всеж в технику й органі
зацію робот, вони обов‘язані сповіщати належному Земвідділу її Губ
ліскому в міру посування розробки ділянок свої висновки й замітки 
про хибну постановку справи, коли така є, (недбайлива рубка В зва
лювання лісу з залишенням високих пнів, псувапня молодняку, не
економна й негосподарська розробка лісу на сортіменти і инш.).



52

В випадкові замічених иерерубок, що виходять за межі відведених 
площ, місцеві волревкомн О лісова адмінистрація негайно зупиняють 
роботи, що переводились поза площами, зазначенними в акті відводу, 
складаючи про таке правопорушення протокол і спроваджуючи його 
належному Земвідділу або Губліскому.

5. Повзем відділ н за допомогою лісової адміністрації та волревко- 
мів мають постійний доглйд за ходом розробок лісу Губліскомом, 
вони обов‘язані вести облік розробок по площі й два рази иа місяць 
(1—15 числа) подають Губземвідділу відомості! про хід розробок по 
особливо виробленій формі.

При одержанні відомостей про хибну організацію робот або пере
рубок (див. § 4), повземвідділи мусять зробити перевірку таких спо
віщень шляхом командірування на місця лісових фаховців, і в випад
кові підтвердження відомостей про недбайливу й неекономну порубку, 
перерубку і ипш. сповістити про те Губліскому, підняти через на
лежні повітові ревкомн переслідування винуватих.

6. При розробці ділянок коштовний підробочний та будівельний 
матеріал ні в якому разі не повинен розроблятись на паливо.

Голова Земельноі Комісії Всеукрревкому Б. Вікторов.

Заступник Голови Головліскому А. Квятковський.

Оголошено в „Ізвєстїях* ВЦВК та Харк. Губревкому оя 25 лютого 1920 р., ч. 57.

47. Про винагородження за позачергові роботи.

При переведенні декрету Ради Народніх Комісарів од 16/1 1920 р., 
оголошеного в „Ізвестіях Всеукр. Ревкому* од ЗІ'І 1920 р., про ви
плату з 1-го січня винагородження за позачергові роботи незалежно 
од тарифного розряду за дійсно пророблену кількість годин (в одміну 
§ 67 загального нормального положення про тариф), належить керу
ватися ст.ст. 65, 66, прим. 2, та ст. 67, 68, 69 та 70 загального нор
мального положення про тариф робітників та службовців всіх під
приємств, установ та господарств.

§ 65. Як внйняток, позачергова робота припускається в таких 
випадках: а) при переведенні робот, необхідних для відвернення гро
мадського лиха й небезпеки, що загрожують життю людей; б) при 
переведенні громадсько необхідних праць по водостачанню, освітленню, 
каналізації, транспорту, для усунення випадкових і наглих обставин, 
що порушили їх належне функціонування; в) при необхідности 
докінчити роспочату роботу, котра через непередбачену випадкову 
затримку по техничних умовах виробництв не могла бути закінченою 
в нормальний робочий час,—коли припинення цеї роботи може по
тягти за собою псування матер'ялів та машин; г) при переведенні 
тимчасових праць по ремонту й відновленню механнзмів або будівель 
в тих випадках, коли розстрій їх викликає припинення прані значної 
кількості! працюючих, в тих, непередбачених вище випадках, коли 
виробнича спілка знайде позачергові роботи необхідними й неми- 
нуючими.

§ 66. В випадкові непередбаченному п.п. б) та г) 64 позачергова 
робота може бути припущеною лишень за згодою відповідної спілки 
або органу нею на те уповноваженого.
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2 га примітка § 67-го. Для робітників і службовців, оплачусмих 
иошсяшно, погодинна плата визначається поділом місяшної плати на 
200 для тих із осіб, для яких встановлений 8-ми годинний робочий 
день і па 150 для тих, для яких встановлений 6-ти годинний робо
чий день.

$ 68. Робітникам і службовцям, що працюють окремо, за працю 
в позачергові години до їх окремого заробітку, приплачується половина 
тарифної погодинної платні.

§ 69. Праця в позачергові години оплачується робітникові й 
службовцеві лишень в тому випадкові, коли вона переводиться по 
зазначенню осіб, керуючих працею данного робітника або службовця. 
Не підлягають оплаті в позачергові години роботи що переводяться 
по власному бажанню працюючого, без дозволу на те особи, керуючої 
його працею.

§ 70. Праця в вихідні (див. §§ 71, 72, 73) або святкові дні роз
глядається як позачергова.

Уповноважений Наркомпрацсоцзабезу Цадерін.

Голова Бюро В.Ц.Р.П.С. України, Дону, Кубані та Криму Касіор.

Оголошено в ,1зв«стіях' В.Ц.ВК. та Харк. Губрввкому од 25 лютого 
1020 р., ч. 57.

48. Про права й обов'язки завідуючого підвідділом обліку й росподіду
робочої сили.

І) Обов'язком завідуючого п відділу обліку й росподілу робочої 
сили « керування діяльністю, п/відділу, на підставі інструкції й пере
ведення рішення, що приймаются колегією п/відділу. 2) Завідуючий 
ігвідділом безпосередньо веде всі справи п/відділу, несе відповідаль
ність за успіх роботи відділу, віддає роспорядження по всіх галузях 
діяльносте п/відділу, по дорученню колегії є представником в инших 
установах та організаціях, де це викликається практичною необхід
ністю. 3) Готує порядок дня засідання колегії й доклади до порядку 
дпя, приймає участь в засіданнях колегії відділу 8 правом рішаючого 
або дорадчого голосу, згідно § 3 інструкції ч. 1, подає що-денно 
колегії звіт про діяльність відділу. 4) Одержує всю пошту, направлену 
до колегії п/відділу з тим, що по практичних питаннях, які не вима
гають відкладення, завідуючий може приймати самостійні рішення з 
тим, щоби внести їх на затвердження в найближче засідання колегії.
5) Завідуючий стежить за господарством установи, оскільки п/відділ 
перебуває в окремому помешканні од відділу праці, під його відпові
дальністю перебуває весь інвентарь п/відділу, на його обов'язку лежить 
пильнування за триманням установи в санітарних умовах (своєчасна 
чистка помешкання і инш.). 6) Завідуючий є переховувач засобів і 
грошових документів п/відділу, він витрачає засоби в міру потреби 
згідно кошторисе під особистою відповідальністю. 7) Завідуючий е 
відповідальним за своєчасну присилку ввітів писаних та про опера 
ційну діяльність а/відділу до районного п/відділу роспод. робочої сили 
та до відділу обліку й росподілу робочої сили Наркомпраці- 8) Заві
дуючий обов'язаний подавати місяшні звіти до місцевого друку для
оголошення.
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До районних і великих місцевих п/відділів обліку й росподілу 
робочої сиди ві штатом службовців не меньш 15-ти може також бути 
закликаним помішник завідуючого п/відділом згідно кошторису. По- 
мішник завідуючого виконує працю, зазначену завідуючими по згоді 
з ними. Помішник заві;іуючого е замісником завідуючого в повній 
мірі, в випадках офіційної відсутности завідуючого й несе в таких 
випадках ту ж відповідальність, що й завідуючий.

Завідуючий Відділом Обліку й Росподілу Робочої Сили 
Управл. Уповноваж. Наркомпрадсоцзабезу при Всеукрревкомі Рубінчик.

Секретар (підпис).
Оголошено в .Ізвєстіях* * В.Ц.В.К. та Харк. Губревкому од 26 лютого 

1920 р.. ч. 58.

Народній Комісар Юстіції Е. ТЕРЛЕЦЬКИЙ.
Редактор Відділу Публікації Законів НКЮ С. КЛНЛРСЬКИЙ.

Видавництво Народнього Комісаріяту Справ Юридичних У. С. Р. Р. Харків, 1922.

Д. Ц.Харків ч. 200. Т. 1000.
* "Харків, друкарня Вукопспілки Ч. 937.
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Ст. 68. О снабжении сельского населе
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Постанова Центрального Вико
навчого Комітету і Ради Народ

ніх Комісарів.

55. Про утворення при Раднаркомі 
Народнього Комісаріяту Закордонних 

Справ.

З огляду на те, що У. С. Р. Р. 
вступила в переговори з закордонними 
державами, презідія Ц. В. К. і Рад- 
нарком Украіни постановляє:

1. Утворити при Раднаркомові На
родній Комісаріят Закордонних Справ.

2. Доручити обовязки Народнього 
Комісаря Закордонних Справ Голові 
Раднаркому тов. Раковському.

Голова Ц. В. К. Украіни 1Істровський.

За Голову Раднаркому Мпні/игськиї/.

Оголошено в «Вістях» Всеукр. Ц. В< К. 
и Харыс. Губрсвкому а 21 березня 1920 ї».

77.

Наказ Народнього Комісаря про
довольчих справ і Голопродиом-

лівдзаху.

56. Про невтручання в продовольчу 
діяльність і організаційне будування 

кооперативів.

Радянська Влада поклала на коопе
рацію виконання надзвичайно важних 
державних завдань в продовольчій 
ділянці. Кооперація покладена в осно
ву роскладкових органів радянської 
влади і широко притягнена до дер
жавних заготовок. Між тим місцеві ор
гани влади часто не рахуються з дер
жавною ролею кооперації і допускають 
незаконне втручання в ії діяльність в 
виді реквізицій, конфіскат, затриман
ня товарів, а також безпідставних 
репресій з відношенні до кооператив
них діячів. З огляду . на те, що такі 
чинности підривають продовольчу ро- 
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Постановление Центрального Ис
полнительного Комитета и Сове

та Народных Комиссаров,

55. Об образовании при Совнаркоме 
Народного Комиссариата по Иностран

ным Делам.

В виду вступления У. С. С. Р. в 
переговоры с иностранными государ
ствами, президиум Ц. И. К. и Совнар
ком Украины постановляет:

1. Образовать при Совнаркоме На
родный Комиссариат по Иностранным 
Делам.

2. Возложить обязанности Народ
ного Комиссара по Иностранным Де
лам на Председателя Совнаркома тов. 
Раковского.

Председатель Ц. И. К. Украины
Петровский.

За председателя Совнаркома
Ма ну илъск и й.

Распубликовано в «Известиях» В. Ц. И.К. 
и Харьк. Губревкома от 21 марта за V? 77.

Приказ Народного Комиссара по 
Продовольствию и Предолроднои-

югзапа.

56. О невмешательстве в продоволь
ственную деятельность и организаци
онное строительство кооперативов.

Советской властью возложено на 
кооперацию выполнение чрезвычайно 
важных государственных заданий в 
области продовольствия. Кооперация 
положена в основу распределительных 
органов Советской власти и широко 
привлечена к государственным заго
товкам. Между тем местные органы 
власти, часто не считаясь с государ
ственной ролью кооперации, допускают 
незаконное вмешательство в ее дея
тельность в виде реквизиций, конфи
скаций, задержания товаров, а также 
не обоснованных репрессий тю отно
шению к кооперативным деятелям. В 
виду того, что (подобные действия
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загальній політиці Радянської влади в 
відношенні до кооперації наказую:

1. Не допускати втручання в про
довольчу діяльність і організаційне бу
дування кооперативів, припинення 
закриття кооперативних організацій, 
конфіскат, реквізицій товарів і майна, 
лриналежних кооперативам, а також 
инших репресій без попереднього доз
волу кооператулравління, Наркомпроду 
і його місцевих органів.

2. В разі злочинств загального ха
рактеру, заподіяних окремими Коопе
ративними діячами і пильної необхід- 
ности репресій в відношенні до них, 
для здержання і дальшого розсліду 
цих злочинств, такі репресії повинні 
застосовуватись з повідомленням ко- 
оператвідділів продорганів.

3. Задля спрямування діяльности 
Кооперативів згідно з постановами 
Радянської влади, кооператвідділам 
зміцнити догляд за діяльностю коопе
ративів запобігаючи кожному ухилен
ню їхьної діяльности від існуючих 
норм.

4. Нарушения цього наказу потягає 
за собою негайне усунення винних з 
посади і віддання їх під суд Ревтри
буналу.

Народній Комісар Продовольчих 
Справ і Голопродкомпівдзах М. Вла- 
•Нмірое.

Начкооператуправління 3/. Гаврилів.

Оголошено к «Вістах» Всеукр. Ц. В. К. 
і Харьс Губ ревному а 21 березня 19*>0 р. 
№ 77.

Статут Вищої Ради Народнього 
Господарства.

57. Про КоиісІ по організації харчової 
промнеловости на Україні І в Крим!.

Задля плянового відбудування ор~ 
* «анізацій і використування підпри
ємств харчевих виробів на Україні і в

подрывают продовольственную работу 
Советской власти и противоречат 
общей политике Советской власти по 
отношению к кооперации, приказываю:

1. Не допускать вмешательства в 
продовольственную деятельность и ор
ганизационное строительство коопера
тивов, приостановки, закрытия коопе
ративных организаций, конфискаций, 
реквизиций товаров и имущества, при
надлежащих кооперативам, а  также 
других репрессий без предваритель
ного разрешения Кооператуправления 
Наркомпрода и его местных органов.

2. В случае преступлений общего 
характера, совершенных отдельными 
кооперативными деятелями и экстрен
ной необходимости репрессий по от
ношению к ним, для пресечения и 
дальнейшего расследования этих пре
ступлений, таковые репрессии должны 
применяться с уведомлением кооперат- 
отделов продорганов.

3. В целях направления деятель
ности кооперативов согласно постанов
ления Советской власти кооператотде- 
лам усилить надзор за деятельностью 
кооперативов, пресекая всякое укло
нение их деятельности от существу
ющих норм.

4. Нарушение настоящего приказа, 
влечет за собой немедленное устране
ние виновных от должности с преда
нием их Суду Ревтрибунала.

Народный Комиссар по Продоволь
ствию и Предопродкомюгзап М. Вла
димиров.

Начкооперату правления М. Гаврилов.

Ра< иублиновано п «Известиях» В. Ц. И. К. 
н Харьковского Губревкома от 21 марта 
1920 г. за 76 77.

Положение Высшего Совета На
родного Хозяйства.

57. О Комиссии по организации пи
щевой промышленности на Украине 

и в Крыму.

1. В целях планомерного восстано
вления, организации и использования 
предприятий пищевого производства
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Кримі робота і заходи поодиноких за
інтересованих відомств об‘єднюється, 
і тому харчевий відділ. В. Р. Н. Г. і 
Наркомпрод при участи ІД. К. Всерос. 
Союзу Харчевиків створюють комісію 
для одностайного керування харчевою 
промисловостю виробів: цукорниче, мі- 
рошничо-крупяне, консервне (м'ясне, 
рибне), садовинне, яєчне і т. п. лок- 
шинове, сухарно-желятне, овочево-су
шильне, крохмальне, паточне, ковбасне, 
молочне, холоді льне, броварське, квасне, 
і мінеральних вод, кавове, чайне, ци- 
корійне, і їхніх підмін, різниць і со
няшникове.

2. Уся діяльність Комісії відбува
ється під загальним керуванням орга
нізаційного бюра по відбудуванні про- 
мисловости на Україні—Оргбюра.

3. Комісія складається з трьох чле
нів, по одному від а) харчевого відділу
В. Р. Н. Г., б) Наркомпроду і в) Ц. К. 
Всеросійського союзу харчевиків.

Примітка: Кожна організація
може призначити і по одному за
ступникові члена комісії.
4. Членів комісії та їхніх заступни

ків затверджує презідія В. Р. Н. Г. і 
Наркомпрод.

5. Голова Комісії призначується по 
порозумінні В. Р. Н. Г. і Наркомпроду.

6. В завдання комісії входить:
а) допомога організації місцевих ор

ганів, котрі завідують господарським 
зарядом харчевих підприємств, і керу
вання ними аж до формування по
стійних органів господарського заряду 
ними;

б) встановлення черги і речінця пу
шення в рух поодиноких підприємств 
харчевої промисловости або їхніх 
груп в залежности від ступня іх веж
ливости та необхідносте

в) вирішення питань про закриття 
тих або инших підприємств харчевої 
промисловости;

г) розділ сирівця і палива між хар- 
чевими відділами і поодинокими під
приємствами або їхніми групами;

д) розділ основних завдань цент- 
пялкних ооганів і установ, як між

на Украине и в Крыму, работа и ме
роприятия отдельных заинтересован
ных ведомств этой области об'единя- 
ются, для чего Пищевой Отдел В. С. Н. X. 
и Наркомпрод, при участии Ц. К. 
Всеросс. Союза пищевиков образуют 
Комиссию для единого руководства 
пищевой промышленностью производ
ства: кондитерское, мукомольно-кру
пяное, консервное (мясное, рыбное), 
фруктовое, яичное и т. п., макаронное, 
сухарно-галетное, овощно-сушильное, 
крахмальное, патоковое, колбасное, 
молочное, холодильное, пивоваренное, 
квасное и минеральных вод, кофейное, 
чайное, цикорное и их сурогатов, 
бойни, подсолнечное.

2. Вся деятельность Комиссии про
ходит под общим руководством Орга
низационного Бюро по восстановле
нию промышленности на Украине— 
Оргбюро.

3. Комиссия состоит из 3-х членов 
по 1-му от а) пищевого органа В. С. 
Н. X. б) Наркомпрода и в) Ц. К. Все
российского Союза пищевиков.

Примечание: Каждая органи
зация может назначить и по 1-му
заместителю члена Комиссии.
4. Члены Комиссии и их замести

тели утверждаются президиумом В. С. 
Н. X. и Наркомпродом.

5. Председатель Комиссии назна
чается по соглашению В. С. Н. X. и 
Наркомпрода.

6. В задачи Комиссии входит:
а) содействие организации местных 

органов, ведающих хозяйственным уп
равлением пищевых предприятий, и 
руководство ими впредь до формиро
вания постоянных органов хозяйствен
ного управления ими;

б) установление очередей и срока 
пуска в ход отдельных предприятий 
пищевой промышленности или их 
группы в зависимости от степени их 
важности и необходимости;

в) разрешение вопросов о закрытии 
тех или иных предприятий пищевой 
промышленности;

г) распределение сырья и топлива 
между Пищевыми Отделами и отдель
ными предприятиями или грулпами их;

д) распределение основных заданий 
центральных органов и учреждений
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харчевими відділами так і між пооди
нокими підприємствами і їхніми гру
пами;

е) підрахунок готових фабрикатів в 
харчевих підприємствах і здача іх 
згідно вказівкам Наркомпроду;

ж) інструктований в виробницькім і 
адміністративнім відношеннях, а також 
контроля над діяльностю харчевих від
ділів поодиноких підпріємств і їхніх 
груп;

з) передання виключно по рахунках 
харчевих відділів поодиноких підпри
ємств і іх груп;

і) встанова порядку перекинення 
сирівця, палива і інвентаря з одного 
підприємства до иншого;

к) вношення до ОрганизаційногоБю- 
ра по відбудуванні промисловости на 
Україні питань про націоналізацію і 
конфіскату харчевих підприємств, а 
рівнож сирівця, палива і інвентара, 
які у них знаходяться.

7. Комісія являється одиноким ор
ганом В. Р. Н. Г. і Наркомпроду в 
справі керування харчевим вироб
ництвом на Україні і в Кримі.

8. Всі як військові, так и горожансь- 
кі установи, а також громадські ор- 
ганизації харчевого виробництва на 
Україні и в Кримі, а також користу
вання поодинокими підприємствами, 
їхніми помешканнями і інвентарем, 
підлягають вказівкам і керуванню ко
місії, на які можна скаржитись в 
Оргбюрі на Україні.

9. Комісія має право жадати всіх 
необхідних відомостей в области хар- 
чевої промисловости, як від установи, 
так і від поодиноких підприємств.

10. В прифронтовій полосі комісія 
допомагає роботі Опродкомів в справі 
відбудування і організації харчевої 
промисловости, яка при першій мож- 
ливости переходить під заряд орга
нів, підвідомчих комісій. 11

11. Кошти на організаційні потреби 
комісія одержує від Організаційного 
Бюра по відбудуванні промисловости 
на Україні і видаткує їх під його 
безпосередною контролен).

как между Пищевыми Отделами, так 
и между отдельными предприятиями 
или группами;

е) учет готовых фабрикатов в пи
щевых предприятиях и сдача их со
гласно указаниям Наркомпрода;

ж) инструктирование в производ
ственном и административном отно
шениях, а также контроль над деятель
ностью Пищевых Отделов отдельных 
предприятий и их групп;

з) сдача исключительно по сметам 
Пищевых Отделов отдельных предпри
ятий и их групп;

и) установление порядка переброски 
сырья, топлива и инвентаря с одного 
предприятия на другое;

к) представление Организационному 
Бюро по восстановлению промышлен
ности на Украине вопросов о нацио
нализации и конфискации пищевых 
предприятий, а равно сырья, топлива 
и инвентаря, находящихся в них.

7. Комиссия является единственным 
органом В. С. Н. X. и Наркомпрода в 
деле руководства пищевым производ
ством на Украине и в Крыму.

8. Все учреждения, как военные, 
так и гражданские, а также обще
ственные организации пищевого про
изводства на Украине и в Крыму, а 
также использования отдельных пред
приятий, их помещения и инвен
таря, подчиняются указаниям и 
руководству Комиссии, кои могут 
быть обжалованы в Оргбюро на 
Украине.

9. ' Комиссия имеет право требовать 
все необходимые сведения в области 
пищевой промышленности как от 
учреждения, так и от отдельных пред
приятий.

10. В прифронтовой полосе Комис
сия содействует работе Опродкомов в 
деле восстановления и организации 
пищевой промышленности, которая 
при первой возможности переходит в 
ведение органов, подведомственных 
Комиссии.

11. Средства на организационные 
нужды Комиссия получает от Орга
низационного Бюро по восстановле
нию промышленности на Украине и 
расходует их под его непосредствен
ным контролем.
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12. Особи, відряджені головними і 
центральними управліннями харчевої 
промисловости, а також Наркомпро- 
дом для організації відповідних галу
зей харчевої промисловости, посту
пають в роспорядження комісій і пра
цюють по ії вказівках і під безпосе- 
редним ії керуванням.

Голова Презідії Вищої Ради На
роднього Господарства (підпис).

Народній Комісар Продовольчих 
Справ (підпис).

Оголошено в «Вістях* Воеукр. Ц. В. К. 
і Харьк. Губревкому з 2! березня 1920 г. 
-V 77.

Статут Народнього Комісаріяту 
Охорони Здоровля.

58. Про спосіб пристосування декрету 
про націоналізацію аптечних закладів.

В виконанні декрету Ради Народніх 
Комісарів про націонализацію аптеч
них закладів Н. К. О. 3. постановляє:

1. Загальне керування, контроля і 
спрямування діяльности націоналізо
ваних аптек і аптечних підприємств 
Республіки належит до Н. К. О. 3.

2. Безпосередний заряд націоналізо
ваними аптеками, аптечними підпри
ємствами і складами належить до 
губерніяльних, міських і повітових 
Здорвідділів.

3. Завідателів і керовників поодино
ких націоналізованих аптек і аптеч
них складів призначають місцеві Від
діли Охорони Здоровля і вони відпові
дають перед останніми за правильне 
ведення справи.

4. Кошториси складають губер
ніяльні фармацевтні підвідділи і 
після приняття відповідними Відділами 
Охорони Здоровля, . вносять до 
Н. К. О. 3.

12. Лица, командированные главными 
и центральными управлениями пище
вой промышленности, а также Нар- 
компродом, для организации соответ
ствующих отраслей пищевой промыш
ленности, поступают в распоряжение 
Комиссии и работают по ее указа
ниям и под непосредственным ее 
руководством.

Председатель президиума ВСНХ
(подпись).

Народный Комиссар по Продо
вольствию (подпись).

Распубликовано в «Иввестпях* В. Ц.И.К. 
и Харьк. Губревкома от 21 марта 1920 г. 
ва .>* 77.

Положение Народного Комисса
риата Здравоохранения.

58. О порядке применения декрета 
о национализации аптечного дела.

Во исполнение декрета Совета На
родных Комиссаров о национализа
ции аптечного дела Н. К. 3. поста
новляет.

1. Общее руководство контроля и 
направление деятельности национали
зированных аптек и аптечных пред
приятий Республики принадлежит 
Н. К. 3.

2. Непосредственное управление на
ционализированными аптеками, аптеч
ными предприятиями и складами при
надлежит губернским, городским и 
уездным Здравотделам.

3. Заведывающие и управляющие 
отдельными национализированными 
аптеками и аптечными складами на
значаются местными Здравотделами и 
ответственны перед последними за 
правильное ведение дела.

4. Сметы составляются губернскими 
фармацевтическими подотделами и по 
одобрении соответствующими отде
лами Здравоохранения представляются 
в Н. К. 3.
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5. Аж до внесення Губздорами оста- . 5. Впредь до представления Губ-
точно вироблених кошторисів на утри- здравами окончательно разработанных 
мання націоналізованних підприємств § смет на содержание ненационализиро- 
вони удержуються шляхом авансів ' ванных предприятий таковое произ- 
Н. К. О. 3. водится путем авансирования Н. К. 3.

Застнаркомохздору Баранів. Замнаркомздрав Баранов.

Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревкому з 21 березня 1920 р. 

77.

Інструкція Народнього Комісарі
яту Охорони Здоровая.

59. Про переведення на місцях де- 
ярету про націоналізацію аптечних 

закладів.

Для правильного переведення декре
ту про націоналізацію аптечних за
кладів на місцях необхідно здійсню
вати націоналізацію по можливости 
в цілій губернії, для чого необхідно 
належить ознайомити 'повітові фарм- 
підвіди зі всіми одержаними Губздо
рами інструкціями і розпорядженнями.

Приступаючи до націоналізації, тре
ба разом з оголошенням самого де
крету по всіх повітових містах, видати 
постанову про підрахунок товарів.

Після зробленого підрахунку негайно 
приступити до перевозки товарів в 
губерніяльні і повітові склади.

Рівночасно треба приступити до 
переняття аптек в містах, і для цього 
аптеки даного міста розбивається 
на три части і опис переводиться 
рівночасно третьоі части загальної 
кількости аптек в данім місті з таким 
міркуванням, щоб при складанні опису 
в одній аптеці, сусідниі функціонували 
для обслуговування населення.

На час складання в опису кожне 
підприємство повинен бути призна
чений керуючий, під проводом і за 
відповідальністю которого перево
диться опис при ( співучасти служ
бовців.

Для присутности при описові повин
но запрошуватися представників Дер
жавної Контролі, а коли таких не

Распубликовало в «Извест.» В.Ц.И.К 
и Харьк. Губревкома от 21 марта 1920 г. 
за ** 77.

Инструкция Народного Комисса
риата Здравоохранения.

59. О проведении на местах декрета 
Совнаркома о национализации аптеч

ного дела.

Для правильного проведения декре
та о национализации аптечного дела 
на местах необходимо национализа
цию, по возможности, осуществлять 
по всей губернии одновременно, для 
чего необходимо ознакомить уездные 
фармподы со всеми полученными Губ- 
здравами инструкциями и распоряже
ниями.

Приступая к национализации, нуж
но, вместе с опубликованием самого 
декрета во всех уездных городах, 
издать постановления об учете това
ров.

После производства учета, немед
ленно приступить к перевозке товара 
в губернские и уездные склады.

Одновременно нужно приступить к 
принятию аптек в городах, для чего 
аптеки данного города разбиваются 
на три части . и опись производится 
одновременно в третьей части об
щего количества аптек в данном 
городе с таким расчетом, чтобы при 
производстве описи в одной аптеке 
соседние функционировали для обслу
живания населения.

Ко времени производства описи в 
каждое предприятие должен быть на
значен управляющий, под руковод
ством и за ответственностью которого 
производится опись при участии слу
жащих.

Для присутствования при описи долж
ны приглашаться представители Госу
дарственного Контроля, а если таковых
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має, представників Виконкомів (Рев- 
комів).

Опис підприємств складається по 
долученій до цього формі і повинен 
бути підписаний його керовником, 
комітетом службовців і скріплений 
представниками Держконтролі або 
Виконкому, коли вони є присутні.

З ментом розпочаття опису відда
ляються власники (а також іх заступ
ники) і арендарі, алеж вони мають 
право бути присутними при описові 
однак без жадної участи в ньому.

Полишення власників аптек в іх 
аптеках і назначения іх керуючими в 
ніякому разі не допускається.

Тільки після переведення націоналі
зації в містах можна приступити до 
націонализаціі по селах, слободах. Вся 
праця по переведенні націоналізації 
повинна вестись, при помочі місцевого 
губерніяльного союзу служачих аптек 
з запрошенням по його рекомендаціі 
відповідальних робітників.

Заст. Наркочохздору Баранов.

Керфармвідом Зас.іавськшї.

Форма опису підприємств.

Назва підприємства. До кого нале
жало. Докладна адреса. При передачі 
підприємства в заряд фармацевтного 
підвідділу оказалось: 1. Готівка: в касі, 
в банках, на біжучім рахунку, разом 
(кожна сума словами). 2. а) Хемічні 
препарати, б) галенові препарати і 
зілля, в) хірургічні струменти, г) пере- 
вязочні матеріяли (вата, марля, бан
дажі), д) патентовані средства, е) речі 
по догляду хорих (термометри, гор
нятка, посуди, гумові предмети і инші), 
ж) косметика, з) речі домового госпо
дарства і ріжн. 3. Предметы для від
пуску. Рецептурне шкло, корки, папір, 
мішки, нитки, оплатки, капсулки, ін
вентар. 4. Дрібний інвентар. Ваги: 
тарифні, ручні, рецептурні і инші. 
Ріжновага, штанглгви ріжного роду. 
Ступки порцелянові, мідяні. Посуда

нет, то представитель Исполкомов 
(Ревкомов).

Опись предприятий составляется по 
прилагаемой при сем форме и должна 
быть подписана управляющими, коми
тетом служащих и скреплена предста
вителями Госконтроля или Исполкома, 
если таковые присутствуют.

С момента начала описи владельцы 
(а также лица, их заменяющие) и арен
даторы устраняются, но за ними 
остается право присутствовать при 
описи без всякого, однако, участия в 
ней.

Оставление аптековладельцев в при
надлежащих им аптеках и назначе
ние их управляющими ни в коем слу
чае не допускается.

Только после проведения национа
лизации в городах можно приступить 
к национализации в селах, деревнях.

Вся работа по проведению нацио
нализации должна производиться при 
помощи местного губернского союза 
служащих аптек с приглашением по 
его рекомендации ответственных ра
ботников.

Замнаркомздрав Баранов.

Завфармотдом Заславский.

Форма описи предприятий.

Название предприятия. Кому при
надлежало. Подробный адрес. При пе
редаче предприятия в ведение фарма
цевтического подотдела оказалось:
1. Наличные суммы: в кассе, в банках, 
на текущем счету, всего (каждая сум
ма прописью). 2. Товары: а) химиче
ские препараты, б) галеновые препа
раты и травы, в) хирургические ин
струменты, г) перевязочные материалы 
(вата, марля, бинты), д) патентован
ные средства, е) предметы по уходу 
за больными (термометры, кружки, 
судна, резиновые предметы и проч.), 
ж) косметики, з) предметы домашнего 
хозяйства и разн. 3. Предметы для 
отпуска. Рецептурное стекло. Пробки, 
бумага, мешки, нитки, облатки, кап
сули. Инвентарь. 4. Мелкий инвентарь. 
Весы: тарифные, ручные, рецептурные
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ріжного роду. Інфундирки, сита, пігул- 
кові, облаткові і инші машинки. Шпа- 
делі, ножі, ножниці. Чорнильні при
бори, книги і помічні річи. 5. Апара
ти. Інфундирні, перегонні куби. При
бори і ріжні мікроскопи, машинки, 
праси, газові, керосинові машинки. 6. 
Білизна, халати, рушники, рядна, на
волочки. 7. Обстанова: шафи, прилав
ки, конторки, лямпи, дзеркала, столи, 
стілці, ліжка, матраци, подушки по
кривала.

Підписи: Керуючий. Члени аптечного 
комітету. Представник Держконтролі 
або Губвинконкому.

При назві предметів треба вказу
вати іх вагу, розмір. При важенні 
предметів необхідно, обов'язково за- 
значувати на кожнім штанглазі його 
чисту вагу.

Для інвентаря, апаратів, машин і 
інш. треба давати більше докладні 
описання.

Описи складається в трьох примір
никах: один лишається при аптеці, 
другий вручується бувшому власни
кові, третій передається фармацевт- 
ному підвідділові.

Оголошено в «Вістях» Всеук. Ц.В.К. 
Харьк. Губревкому 8 21 береввя 1920 р. 
/4 77.

Постанова Ради Української 
армії праці.

60. Про спосіб покликання військових 
частин для переведення робіт І ви
конання завдань по відбудуванні го- 

сподарьского життя України.
Відповідно до наказу армії Півд- 

західного фронту К? 156 встановити 
нижчеподаний порядок покликання 
військових частин для передання праць 
і виконання завдань по відбудуванні 
господарьского життя на теріторії 
українського трудового фронту: 1

1. Усі домагання покликання війсь
кових частин для виконання завдань 
загальнодержавного значіння, котрі 
вимагають як застосування воєнноі

и пр. Разновес. Штанглазы всякого 
рода. Ступки фарфоровые, медные. 
Посуда всякого рода. Инфундирки. 
Сита. Пилюльные, облаточные и проч. 
машинки. Шпаделя, ножи, ножницы. 
Чернильные приборы, книги и пособия.
5. Аппараты. Инфундирные, перегон
ные кубы. Приборы и разные микро
скопы, машинки, прессы, горелки газо
вые, керосиновые. 6. Белье: халаты, 
полотенца, простыни, наволочки. 7. 
Обстановка: шкафы, стойки, конторки, 
лампы, зеркала, столы, стулья, кро
вати, матрацы, подушки, одеяла.

Подписи: Управляющий. Члены ап
течного комитета. Представитель Гос
контроля или Губисполкома.
• При наименовании предметов нужно 
указывать их вес, размер. При взве
шивании предметов необходимо обя
зательно отмечать на каждом штан- 
глазе его чистый вес.

Для инвентаря, аппаратов, машин и 
проч. нужно давать более подробное 
описание.

Описи составляются в трех экзем
плярах: один остается при аптеке, 
другой вручается бывшему владельцу, 
третий передается в фармацевтиче
ский подотдел.

Распубликовано в «Иввестпях»В.1І.И.К. 
н Харькове*. Губревкома от 21 марта 1920 г. 
ва Л 77.

Постановление Совета Укртруд- 
армии.

60. 0 порядке вызова воинсних ча
стей для производства работ и вы
полнения задач по восстановлению 

хозяйственной жизни Украины.
В соответствии с приказом армии 

Юґо-западного фронта К» 156 уста
новить нижеследующий порядок вы
зова воинских частей для производ
ства работ и выполнения задач по 
восстановлению хозяйственной жизни 
на территории украинского трудового 
фронта:

1. Все требования на вызов воин
ских частей для выполнения заданий 
общегосударственного значения,, тре
бующих как применения', военной тех-

І  '  .  I



— 72

техніки і знання так і взагалі масо
вого використання військової трудовоі 
сили, місцеві господарсько-промислові 
органи повинні заявляти службово 
через відповідних своіх представників, 
які входять в склад Укррадармпраці 
і не инакше як з захованням нижче- 
слідуючих правил:

а) заяви на покликання військових 
частин для використання по призна
ченню повинні буди адресовані На
чальникові штабу украінськоі арміі 
праці (скорочена адреса: Наштаукрарм- 
прац).

В заявах повинно бути вказано:
б) для виконання яких робіт і зав

дань потрібні військові частини.
в) місце робіт або район діяльно- 

сти, точне вказання населеного пунк
ту, губ., повіт, волость і т. д. і най- 
6лища станція або пристань),

г) телеграфічний, телефонічний і 
поштовий зв'язок.

д) кількість потрібних робітничих 
рук або озброєної сили,

е) кількість праці,
ж) на йкий протяг часу вимагається 

військової сили,
з) якоі спеціяльности військових ча

стин бажається,
и) місцеві кватирні і санітарні умо- 

вини розташування військових частин 
докладно: помешкання, кухня, парня, 
ступінь придатности для негайного 
розташування або потрібний ремонт, 
в останньому разі, хто цю направу 
буде робити і в якім речинці гадається 
покінчити,—

к) чи є на місци необхідні струмен- 
ти, як ні, то запотребовання таких 
(кількість і назва),

л) вказання точної адреси, куди по
винна бути спрямована частина (мі
сто, улиця, № дому, № телефону),

м) в чиє розпорядження повинна 
йти військова частина (назва установи, 
уряд, призвище особи),

н) чи припускається спільна праця 
військових частин з вільно найманими 
робітниками, як що так, то умовини 
утримання послідлих (пайка, оплата 
праці),

ники и знаний, так и вообще массо
вого использования воинской трудовой 
силы, должны быть заявляемы мест
ными хозяйственно-промышленными 
органами в порядке подчиненности че
рез соответствующих своих предста
вителей, входящих в состав Укрсов- 
трударма, и не иначе, как с соблю
дением нижеследующих правил:

а) заявления на вызов воинских ча
стей для использования по назначе
нию должны быть адресованы на имя 
начальника штаба украинской трудо
вой армии (сокращенный адр. Нашта- 
укртрударм.).

В заявлениях должно быть указано:
б) для исполнения каких работ или 

задания требуются воинские части,
в) место работ или район действий 

(точное указание населенного пункта, 
губ., уезд., волость и т. д. и ближай
шая станция или пристань).

г) наличие телеграфной, телефонной 
и почтовой связи;

д) количество потребных рабочих 
рук или вооруженной силы,

е) количество работы,
ж) на какой срок требуется воин

ская сила,
з) какой специальности воинские 

силы желательны,
и) местные квартирные и санитар

ные условия размещения воинских 
частей (подробно: жилье, кухня, бани, 
степень пригодности для немедленного 
размещения или потребный ремонт: в 
последнем случае, кто этот ремонт 
будет производить и в какой срок 
предположено его окончание).

к) имеются ли на месте необходимые 
инструменты; если нет, то потреб
ность в таковых (количество и наи
менование),

л) указание точного адреса, куда 
должна быть направлена часть (город, 
улица, К? дома и № телефона),

м) в чье распоряжение должна сле
довать воинская часть (наименование 
учреждения, должность и фамилия 
лица),

н) предположена ли совместная ра
бота воинских частей с вольнонаем
ными рабочими: в утвердительном 
случае—условия содержания последних 
(паек, оплата труда).
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о) хто є відповідальною особою за 
виконання усієі роботи в цілости,

п) до заяви повинна бути додана 
інформаційна записка про загальний 
плян робіт, ремінець виконання, а та
кож ступінь речинцевости самоі вимо
ги військоюі робочої сили (надзвичай
но, спішно або чергово).

2. Всі домагання військової робочої 
били для виконання недовгочасних, 
малочисленних і не маючих загально
державного значіння робіт, місцеві 
органи повинні направляти до началь
ників гарнізонів по приналежности, 
при чому після відібрання названих 
домагань начальник гарнізону виконує 
»х нарядами від відповідних—військо
вих частин в міру дійсної потреби 
і відповідности зараз готового складу 
гарнізону, вільного від виконування 
бойових завдань.

Голова Укррадармпраці 3'. Сталін.

Секретар Прешповскиїї.

Огохошемо в «Вістях» Вовукр. Ц.В.Б. 
Хврьк. ГуОревкому 8 28 бервввя 1920 р. 
* 78.

Постанова Уповноваженого Нар- 
комтрудсозабезу Народного Комі
саріяту Освіти І Південного Бюра 

В, Ц. Р. П. С.

61. Про організацію комісій по усу
ненні малолітніх з робіт.

$$ 1. В цілях грунтовного вирішення 
питання про соціяльне забезпечення 
малолітніх, підлягаючих усуненню з 
роботи (в першу чергу до 14-ти ро
ків і дійсного відкриття ім доступу 
до освіти в губерніяльних і повітових 
центрах повинні бути негайно утво
рені комисіі, зложені з:

1) інспектора праці;
2) представника місцевого відділу 

Народньоі Освіти;

о) кто является ответственным ли
цом за исполнение всей работы в 
целом,

п) к заявлению должна быть при
ложена информационная записка об 
общем плане работ, сроке выполне
ния, а также степени срочности са
мого требования на воинскую рабочую 
силу (экстренно, спешно или оче
редная).

2. Все требования на воинскую ра
бочую силу для выполнения кратко
временных, малочисленных и не имею
щих общегосударственного значения 
работ должны направляться местными 
органами начальникам гарнизонов по 
принадлежности, при чем по получении 
упомянутых требований, начальник 
гарнизона выполняет таковые наря
дами от соответствующих воинских 
частей в мере действительной надоб
ности и соответствия наличного со
става гарнизона, свободного от вы
полнения боевых задач.

Председ. Укрсовтрударма И. Сталии.

Секретарь Ьрезаное скиїї.

Распубликовано в «Невест.* В.Ц.И.К. ■ 
Харьк. Губревкома от 23 марта 1920 г., 
ва № 78.

Постановление Уполномоченного 
Наркомтрудсобеза Народного 
Комиссариата Просвещения и 

Южного Бюро В Ц.С.П.С.

61. Об организации комиссий по 
снятию малолетних с работ.

§ 1, В целях коренного разрешения 
вопроса о социальном обеспечении 
малолетних, подлежащих снятию с 
работ (в первую очередь до 14-ти 
лет), и действительного открытия им 
доступа к образованию, в губернских 
и уездных центрах должны быть не
медленно созданы комиссии, состав
ленные из;

1) инспектора труда;
2) представителя местного отдела 

народного образования;



3) представника -місцевого відділу 
Т рудсозабезу;

4) представника місцевого об'єд
нання професійних союзів, а там, де 
при тих об'єднаннях є комісіі охо
рони праціі, то від цих комісій;

5) представника місцевої організації 
комуністичного союзу робітничої мо
лоді України. - .

§ 2. Обов'язок скликання та орга
нізації комісії складається на місце
вого інспектора праці, а на випадок 
його неприсутносте на підвідділи 
охорони праці. В усій своїй діяльно- 
сти комісія спирається на місцеві 
професійні союзи. Комісія має, яко 
техничний апарат, постійний секре- 
таріят. Усі рішення комісії обов'яз
кові для всіх представлених в ній 
организацій і можуть бути оскаржені 
тільки перед відповідними комісіями 
вищої інстанції.

§ З. В обсяг компетенції КОМІСІЙ 
по усуненні малолітних входить по- 
гождення діяльности всіх заінтересо
ваних комісаріятів по питаннях:

а) усунений малолітних з робіт:
6) соціяльного забезпечения їх, а в 

випадкові необхідности також сім'ї;
в) роз'мішення їх по школах;
г) догляд за дійсним і правильним 

переведенням цих заходів в життя;

^ § 4. Виконання цих завдань вимагає 
попереднього з'ясовання матеріяльного 
становиска малолітнього, який має 
бути усунений з роботи, та його 
сім'ї.

Воно повинно вияснити бюджет 
сім'ї або малолітнього і складові його 
частини.

В залежности від цього повинні 
бути означені норми соціяльного за
безпечення малолітнього, а в випад
ках, де це буде необхідно, і його 
сем'ї.

§ 5. При означуванні норм забез
печення належить керуватись слідую
чими загальними правилами:

1. Коли малолітний живе на сто- 
роні виключно на свої кошти, то 
підлягає забезпеченню в такій мірі, 
в якій сам себе утримує.

3) представителя местного отдела 
Трудсобеса;

4) представителя местного об'еди- 
нения профессиональных союзов, а 
там, где при этих об'единениях суще
ствуют комиссии по охране труда, 
то от этих комиссий;

5) представителя местной органи
зации коммунистического союза ра
бочей молодежи Украины.

§ 2. Созыв и организация комиссии 
возлагается на местного инспектора 
труда, а в случае его отсутствия—на 
подотделы охраны труда. Во всей своей 
деятельности комиссия опирается на 
местные профессиональные союзы. Ко
миссия имеет в качестве технического 
аппарата постоянный секретариат. 
Все решения комиссии обязательны 
для всех представленных в ней орга
низаций и могут быть обжалованы 
ТОЛЬКО В соответствующие -КОМИССИИ 
высшей инстанции.

§ 3. В круг компетенции комиссии 
по снятию малолетних входит согла
сование деятельности всех заинтере
сованных комиссариатов по вопросам:

а) снятия малолетних с работ;
6) социального обеспечения их, а в 

случае необходимости и семей;
в) размещения их по школам;
г) надзор за фактичним и пра

вильным проведением всех этих меро
приятий в жизнь.

§ 4. Выполнение этих задач требует 
предварительного выяснения матери
ального положения малолетнего, сни
маемого с работы, и его семьи.

Оно должно выяснить бюджет семьи 
или малолетнего, и составные части 
его.

В зависимости от этого должны 
быть определены нормы социального 
обеспечения малолетнего, а в случаях, 
где это будет необходимо, и для его 
семьи.

§ 5. При определении норм обеспе
чения следует руководиться следую
щими общими положениями:

1. Если малолетний живет на сто
роне исключительно на свои средства, 
то подлежит обеспечению в той мере, 
в какой сам себя содержит.



2. Коли мешкає в сім'ї, то:

а) коли дохід на одного їдця без 
заробітку малолітнього перевисшає 
або рівний прожитковому мінімумові, 
забезпеченню не підлягає;

б) коли дохід на їдця без заробітку 
малолітнього нижчий від прожиткового 
мінімуму, то малолітній підлягає за
безпеченню в тій мірі його заробітку, 
яка доводить дохід сім'ї до прожитко
вого мінімуму, однак не більше фак
тичної суми його давнішого заробітку. 
Подавану в натурі поміч належить 
відрахувати від видаваної допомоги.

Примітка: дохід на одного їдця 
без заробітку малолітніх означу
ється таким способом: загальний 
дохід сім'ї, мінус заробіток мало
літніх, поділений на 'кількість чле
нів в сім'ї.
Прожитковий мінімум означується 

мінімумом заробітної платні даної 
місцевости. В даний момент для Харь
кова 1600 карб., а для останніх місце
востей України згідно з тарифовими 
поясами оголошеними в Вістях Все- 
укрревкому з 19 лютого 1920 р. 
№ 51. (Збір Зак. і Росп. Всеукр. Рев- 
ком. № 3 ст. 34). По з'ясованні ма- 
теріяльного становища сім'ї,. дохід 
якої є нижчий від прожиткового мі
німуму, належить негайно відсилати 
до відповідних органів тих позбавле* 
них заробітку членів сім'ї, котрі мають 
право на державне забезпечення від
ділів Трудсозабезу.

§ 6. Основні види. соціяльного за
безпечення малолітніх:

•

1. Забезпечення поживою;

2. Бели живе І о --
а) если доход на одного едока без 

заработка малолетнего превышает или 
равен прожиточному минимуму, обес
печению не подлежит;

б) если доход на едока без зара
ботка малолетнего ниже прожиточного 
минимума, то малолетний подлежит 
обеспечению в той мере его заработка, 
которая доводит доход семьи до про
житочного минимума, но не больше 
фактической суммы его прежнего за- 
раб^ка; помощь, оказываемая нату
рой, подлежит вычету из даваемого 
пособия.

Примечание. Доход на одного 
едока без заработка малолетних 
определяется следующим образом: 
общий доход семьи минус зарабо
ток малолетних, деленный на коли
чество человек в семье. •& •
Прожиточный минимум определяется 

минимумом заработной платы этой 
местности. В данный момент для Харь
кова 1600 руб., а для остальных 
местностей Украины, согласно тариф
ным поясам, опубликованным в Изве
стиях Всеукрревкома от 19 февраля 
1920 года за № 51 (Собр. Узак. и 
Расп. Всеукр. Рев. Ком. К? 3, ст. 34). 
По выяснении материального положе
ния семьи, доход которой ниже про
житочного минимума, следует неме
дленно направлять в соответственные 
органы тех лишенных заработка чле
нов семьи, которые имеют право на 
государственное обеспечение отделов 
Трудсобеса'.

^ § 6. Основные виды социального 
обеспечения малолетних:

1. Обеспечение пищей.

2. Забезпечення одіжю, обуттям, 2. Обеспечение одеждой, обувью и
білизною: бельем.

3. Мешкання в інтернаті. 3. Помещение в интернате.
Ці основні види соціяльного забез- • Эти основные виды социального 

печення в той сам час складено і обеспечения в то же время составлены 
розложено по зростаючому ступневі и расположены по возрастающей сте- 
в залежности від ступня запотребу- пени, в зависимости от степени нуж- 
вання, т. є. в разі меншого запотре- даемости, т. е. в случае меньшей 
бування належить забезпечити тільки нуждаемости следует обеспечивать
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поживою, в разі більшого запотребу- 
вання поживою, одіжю, обуттям, 
білизною і т. п.

Примітка 1. Ступінь запотре- 
бування повинен означуватись на 
основі даних досліду переводженого 
вище вказаним способом.

Примітка 2. Забезпечення до
помогою для науки повинно здій- 
снуватись незалежно від запотре- 
бування.

^ ■ § 7 .  Усуваються з робіт малолітні 
тільки по вьіясненні можливости до
статочного матеріяльного їх забезпе
чення і негайного розміщення їх в 
школах-клюбах підлітків, в шкільних 
майстернях, діточих домах трудової 
комуни.

§ 8. В першу чергу малолітні усу
шаются від роботи в дрібній домовій 

промисловости, від особливо шкідли
вих праць в більшій > фабрично-завод
ській промисловости.

§ 9. Не спиняючи біжучої роботи, 
розміщення по школах, необхідно 
встановити зпочатку кількість мало- 
літних, вияснити кількість шкіл в 
данім районі і в якому ступневі 
існуючі школи можуть задовольнити, 
новий контінгент учнів.

При цьому треба керуватись тим, 
що на одного вчителя повинно при
падати від 25—35 учнів.

§ 10. В разі недостачі шкіл нале
жить: 1) вияснивши, яка кількість 
шкіл потрібна, речинцево відкривати 
нові школи, при чому комісії для мало
літніх ставлять означений речинец, до 
якого ці школи повинні бути відкриті. 
В випадкові неможливости в цей ре- 
чинець відкрити школи, Відділ Народ
ньої Освіти обов'язаний докладно 
вказати і докладно мотивувати всі 
обставин, що роблять відкриття шкіл 
до вказаного речинця неможливим, і 
вводити дві зміни навчання.

В виїмкових випадках, вимагаючих 
збільшення вище вказаної норми (один 
вчитель на 25—35 учнів) місцевий 
Відділ Народньої Освіти може її збіль
шити лише, за згодою Губерніяльного 
Відділу Народньої Освіти, після доклад-

только пищей, в случае большей ну
ждаемости пищей, одеждой, обувью и 
бельем и т. д.

Примечание /. Степень нуждае
мости должна определяться на осно
вании данных обследований, совер
шаемых путем, указанным выше.

Примечание 2. Обеспечение учеб
ными пособиями должно осуще
ствляться независимо от нужда
емости.
§ 7. Снятие с работ малолетних 

производится лишь по выяснении воз
можности достаточности материаль
ного их обеспечения и немедленного 
размещения их по школам-клубам под
ростков, учебным мастерским, детским 
домам трудовой коммуны.

§ 8. В первую голову малолетние сни
маются с работ в мелкой кустарной 
промышленности, с особовредных ра
бот в крупной фабрично-заводской про
мышленности.

§ 9. Не останавливая текущей ра
боты размещения по школам, необхо
димо установить предварительно коли
чество малолетних, выяснить количе
ство школ в данном районе и в какой 
степени существующие школы могут 
удовлетворить новый контингент уча
щихся.

При этом нужно руководствоваться 
тем, что на одного преподавателя 
должно приходиться от 25—35 уча
щихся.

§ 10. В случае недостатка школ 
следует: 1) выяснив, в каком количе
стве школ имеется нужда, срочно 
открывать новые школы, при чем 
Комиссии по малолетним фиксируют 
определенный срок, к которому эти 
школы должны быть открыты. В слу
чае невозможности в этот срок от
крыть школы, Отдел Народного Обра
зования обязан подробно указать и 
подробно мотивировать все обстоя
тельства, делающие открытие школ 
в указанный срок невозможным, и 
вводить две смены обучения.

В исключительных обстоятельствах, 
требующих увеличения указанной вы
ше нормы (один преподаватель на 
25—35 учащихся). Местной Отдел 
Народного Образования может таковую 
увеличить лишь с согласия Губерн-
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ного умотивування цілковитої немож- 
ливости відкрити нові школи.

§11. Соціяльне забезпечення здій
снюється Наркомосом і Наркомтруд- 
созабезом. З коштів Наркомросу: со
ціяльне виховання учнів в Единій Тру
довій Школі, гарячі сніданки, обуття, 
одіж, книжки і помічні прилади для 
навчання.

З коштів Наркомтрусозабезу на 
соціяльне забезпечення нездатних до 
праці і потрібуючих членів, сім'ї мало
літнього по відповідних статтях Нар- 
комтрудсозабезу: § 3. Охорона мате
ринства і дитинства. § 5. Забезпечення 
вдів, старих і інвалідів. § 8. Помічь 
військовим калікам. § 12. Допомоги 
поодиноким особам, котрі попали в 
нужду і є нездатні до праці. § 13. 
Пайкове постачання (червоноармійска 
пайка).

З коштів Наркомпраці робиться ви
датки згідно з декретом Раднаркому 
«Статут про соціяльне забезпечення 
працюючих Р. С. Ф. Р. Р. з 31 жов
тня 1918 р.».

§ 12. Вся робота, котру повинна 
зробити комисія, розділюється між її 
учасниками таким робом:

а) Точний підрахунок всіх підляга
ючих усуненню з робіт малолітних і 
переведення обсліду аїатеріяльного ста
новища накладається на Відтрудсоза- 
беза, професійні союзи і союзи молоді.

б) Розміщення по школах на міс
цеві відділи Народньої Освіти і союзи 
молоді.

в) соціяльне забезпечення на міс
цеві Відділи Народньої Освіти і місцеві 
Отрудсозабези разом с професійними 
союзами.

§ 13. У випадку успішного закін
чення своїх праць, комісії можуть по
ширити свою діяльність на усунення 
від робіт і з окремих особливо шкід
ливих праць, закликаючи в цих випад
ках теж місцевого санітарного інспек-

ского Отдела Народного Образования, 
представляя туда подробную мотиви
ровку совершенной невозможности 
открыть новые школы.

§ 11. Социальное обеспечение осу
ществляется Наркомпросом и Нарком- 
трудсобесом.

Из средств Наркомпроса: социаль
ное воспитание учащихся в Единой 
Трудовой Школе, горячие завтраки, 
обувь, одежда, учебники и учебные 
пособия. Из средств Наркомтрудсобеза 
на социальное обеспечение нетрудоспо
собных и нуждающихся членов семьи 
малолетних и самого малолетнего по 
соответствующим статьям сметы Нар- 
комтрудсобеса: § 3. Охрана материн
ства и младенчества. § 5. Обеспечение 
вдов, стариков и инвалидов. § 8. По
мощь увечным воинам. § 12. Пособия 
отдельным лицам, впавшим в нужду 
и нетрудоспособность. § 13. Пайковое 
довольствие (красноармейский паек).

Из средств Наркомтруда расходы 
производятся согласно декрету Сов
наркома «Положение о социальном 
обеспечении трудящихся Р. С. Ф. С. Р. 
от 31 сентября 1918 года.

§ 12. Вся работа, которая должна 
быть произведена Комиссией, распре
деляется между ее участниками сле
дующим образом:

а) Точный учет всех подлежащих 
снятию с работ малолетних и произ
водство обследования материального 
положения ложится на Отрудсобезы, 
профессиональные союзы и союзы 
молодежи.

б) Размещение по школам — на 
местные Отделы Народного Образова
ния и союзы молодежи.

в) Социальное обеспечение—на мест
ные Отделы Народного Образования и 
местные Отрудсобезы совместно с 
профессиональными союзами.

§ 13. В случае успешного окончания 
свЪих работ, Комиссии могут распро
странять свои функции на снятие с 
работ малолетних от 14 до 16 лет в 
наиболее вредных производствах и на 
отдельных особо вредных работах.



тора або санітарного лікаря по вка
зівках місцевого підвідділу Охорони 
праці і відділу Трудсозабезу.

§ 14. Повітові комісії по усуненні 
малодітних оббвязані кожного місяця 
давати докладні звіти з ходу своєї 
праці губерніяльним комісіям, а губер
ніяльні контрольним комісіям по усу
ненні малолітніх. Присилка звітів ко
місії не звільняє місцеві органи всіх 
комісаріятів від післання в свій час 
звітів своїм центральним органам по 
встановленій формі.

Уповноважений Наркомтрудсозабезу 
Р. С. Ф. Р. Р. при Укрраднаркомі
Нове ріп.

Народній Комісар Освіти У. С. Р. Р.
Гринько.

Голова Південного Бюра ВЦРГІС
/,’ічсіор.

Секретар Охорони Праці
Черн наський.

Оголошено в «Вістях» Всеукр. Ц. В. К. 
і Хярьк. Губіювкому з 23 березня 1920 р. 
•V 73.

Статут Уповноваженого Нарнои- 
трудсозабезу.

62. Про умови з осередження кількох 
посад в одній особі.

В ціли розвиття декрету про умови 
3‘осередження, оголошеного в «Вістях» 
Ц. В. К. з 18 вересня 1919 № 207. 
Управління Уповноваженого Н.К.Т.С.З. 
на Україні пропонує точне виповнення 
слідуючого статуту. 1

1. 3‘осередження допускается: а) 
коли до виконання якої небудь означе
ної праці або завдання потрібні особи 
з рідкими спецїяльними знаннями, які 
вже заняті роботою в других устано
вах або підприємствах, б) у випадку 
відсутности зареєстрованих в підвід
ділах підрахунку і розподілу робочої

привлекая в этих случаях и местного 
санитарного инспектора или санитар
ного врача по указанию местного 
Подотдела Охраны Труда и Отдела 
Трудсобеса.

§ 14. Уездные комиссии по снятию 
малолетних обязуются ежемесячно да
вать детальные отчеты о ходе своих 
работ в губернские комиссии, а губерн
ские—контрольной комиссии по сня
тию малолетних. Присылка отчетов 
комиссии не освобождает местные 
органы всех комиссариатов от свое
временных сообщений отчетов в свои 
центральные органы по установленной 
форме.

Уполномоченный Наркомтрудсобеза 
Р. С. Ф. С. Р. при Укрсовнаркоме 
Падерин.

Народный Комиссар Просвещения 
Гринько.

Председатель Южного Бюро ВЦСПС.
В. /иісспор.

Секретарь Охраны Труда
Черн янский.

Распубл. в «Изв.» В. Ц. И. К. и Харь
ковского Губревкома от 23 марта ви .V. 76.

*

Положение Уполномоченного Нар- 
номтрудсобеза.

62. 0 порядке совместительста не
скольких должностей.

В развитие декрета о порядке сов
местительства, опубликованного в 
«Извест.» В. Ц. И. К. от 18-го сен
тября пр. года за № 207, Управление 
Уполномоченного Н. К. Т. С. на Укра
ине предлагает к неуклонному выпол
нению следующие положения.

1. Совместительство допускается: а) 
когда для исполнения какой-либо опре
деленной работы или задания требу
ются лица с редкими специальными 
знаниями, кои уже заняты работою в 
других учреждениях или предприятиях;
б) в случае отсутствия зарегистрирован
ных в подотделах учета и рас пределе-
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сили і в бюрах підрахунку і росподілу 
техничних сил відповідаючих даній ро
боті кваліфікованих робітників.

2. У вказаних в ст. 1 випадках з‘осє- 
редження посад допускается або в 
одній і тій самій установі або підпри
ємстві, або в двох, але не більше вчи- 
сляючи в то число і установу або під
приємство, де особа, обнимаюча кілька 
посад, одержує свою основну платню.

3. При 3‘осередженні посад, покли
кання робітника повинно переводити
ся за дозволом центральної керуючої 
колегії даної установи або підприєм
ства.

4. Особи, зосереджуючі посади, одер
жують нагороди місячно або денно в 
розмірі не вище 50% основної платні.

5. Коли основна платня і нагорода 
за сполучення посад разом переви
щують 35 ступінь, то видавання до
даткової нагороди підлягає затвер
дженню колегії уповноваженого Народ
нього Комісаріяту Праці і Созабезу.

6. Всі випадки сполучення урядів 
так нововиникаючі як і старі повинні 
бути в трьохдневному терміні доведені 
до відома тарифово-нормуючого відділу 
Уповноваженого Комісаріяту Праці і 
Созабезу на Україні через місцеві від
діли праці з представленням таких 
відомостей: а) ім'я, по батькові і приз- 
више сполучаючого посади, б) освіта:
1) загальна і 2) спеціяльна г) научні 
праці і спеціяльні роботи (виконані 
проекти, будови і т. и.), д) службовий 
стаж, е) характер робіт, доручених 
даній особі по місцеві основної і по 
місцеві додаткової служби, ж) розмір 
платні основної і додаткової, з) з якої 
установи або підприємства запрошено 
дану особу і посвідчення, що до вико
нування даної праці установа не одер
жала відповідних співробітників ані 
від підвідділу підрахунку і розподілу 
робочої сили ані з бюра підрахунку і 
розподілу технічних сил, к) посвід
чення, шо покликання переводиться за 
згодою центральної керуючої колегії 
установи або підприємства, л) посвід
чення про дозвіл для даної особи на 
сполучення посад від установи або під-

ния рабочей силы и бюро по учету и 
распределению технических сил соот
ветствующих данной работе квалифи
цированных работников.

2. В указанных в ст. 1 случаях 
совмещать должности либо в одном и 
том же учреждении или предприятии, 
либо в двух, но не более, считая в 
том числе и учреждения или предприя
тия, где совмещающее лицо получает 
свой основной оклад.

3. Приглашение работника при со
вместительстве должно производиться 
с разрешения центральной руководя
щей коллегии данного учреждения или 
предприятия.

4. Лица, совмещающие должности, по
лучают вознаграждение помесячно или 
поденно в размере не выше 50°/о 
основного оклада.

5. Если основной оклад и вознагра
ждение по совместительству в сумме 
превышает 35 разряд, то выдача допол
нительного вознаграждения подлежит 
утверждению коллегии Уполномочен
ного Народного Комиссариата Труда 
и Собеза.

6. Все случаи совместительства как 
вновь возникающие, так и старые 
должны быть в трехдневный, срок, до
ведены до сведения тарифнонормиро
вочного отдела Уполномоченного Народ
ного Комиссариата Труда и Собеза на 
Украине через местные Отделы Труда 
с представлением следующих сведений:
а) имя, отчество и фамилия совмести
теля, 6) возраст, в) образование—1) 
общее и 2) специальное, г) ученые 
труды и специальные работы (выпол
ненные проекты сооружения и т. и.),
д) служебный стаж, е) характер работ, 
поручаемых данному лицу по месту 
основной и по месту дополнительной 
службы, ж) размер вознаграждения: 
основной и дополнительный, з) из ка
кого учреждения или предприятия 
приглашается данное лицо, и) удосто
верение, что для исполнения данной 
работы учреждение не получило соот- 
вествующих сотрудников ни от под
отдела учета и распределения рабочей " 
силы, ни от бюро по учету и распре
делению технических сил, к) удосто
верение, что приглашение производится
с согласия центральной руководящей
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приємства, в якім вона одержує основ
ну платню.

7. Відомости шо до п.п. и, к, л, по
винні бути внесені в формі оригіналь
них посвідчень підлеглих установ.

8. Заяви, які не відповідають всім 
вказаним в п. 6) умовам не розглядати
муться по сути, а що по випадків 
3‘осередження посад, вказаних в тих 
заявах, запротестується.

9. Місцеві відділи Трудсозабезу про
понують установам виправити всі не- 
згідности з поданими правилами, зістав
ляючи на це тижневий речинець, 
протягом якого заінтересовані установи 
повідомлять відділи про зроблені по
правки.

10. В випадках невиконання вказі
вок відділу Трудсозабезу керуючі особи 
або колегії віддаються під суд Ревтри
буналу з метою притягненя до відпо- 
відальности як за важкий службовий 
злочин.

Уповноважений Наркомтрудсозабезу 
Надерім.

Оголошено в «Вістях» Всеукр. Ц. В. К. 
і Харьк. Губревкому 23 березня 1920 г. 
№ 78.

Тимчасова постанова Уповнова
женого Наркомтрудсозабезу.

63. Про заборону відмовлятись від 
праці, пропонованої відділами підра

хунку і розподілу робітничих сил.

Згідно з книгою законів про працю 
(§ І.розд. 1) і статутом про органи 
підрахунку і розподілу робочої сили з 
25 травня 1919 р. (§ 3) Уповноваже
ний Наркомтрудсозабезу Р. С. Ф. Р. Р. 
при Раднаркомі У. С. Р. Р. постановляє: 1

1. Всі здатні до праці горожани 
У. С. Р. Р. від16 до 50 років не мають 
права відмовлятись від пропонованої 
ім підвідділом підрахунку і розподілу

коллегии учреждения или предприятия,
л) удостоверение о согласии на сов
местительство данного лица от учре
ждения или предприятия, где он полу
чает основной оклад.

7. Сведения по п.п. и, к, л должны 
быть представлены в виде подлинных 
удостоверений подлежащих учре
ждений.

8. Заявления, которые не отвечают 
всем указанным в п. 6 условиям, рассмат
риваться по существу не будут, а 
случаи совместительста, указанные в 
этих заявлениях, будут опротестовы
ваться.

9. Местные отделы Трудсобеза пред
лагают учреждениям исправить все 
несоответствия против изложенных 
правил, представляя на это недельный 
срок, в течение которого заинтересо
ванные учреждения уведомляют отделы 
о сделанных исправлениях.

10. В случаях невыполнения указа
ний отдела Трудсобеза руководящие 
лица или коллегии предаются суду 
Ревтрибунала для привлечения к от
ветственности, как за тяжкое слу
жебное преступление.

Уполномоченный Наркомтрудсобеса 
Падерин.

Распубликовано в «Извсот.» В. Ц.И.К. н 
Харьк. Губревкома, от 23 марта 1920 г. 
аа .V 78.

Временное постановление Упол
номоченного Наркомтрудсобеса.

63. О воспрещении отказываться от 
работ, предлагаемых подотделами 
учета и распределения рабочей силы.

Согласно кодексу законов о труде 
(§ 1 разд. 1) и положения об органах 
учета и распределения рабочей силы 
от 25 мая 1919 г. (§ 3) Уполномочен
ный Наркомтрудсобеза Р. С. Ф. С. Р. 
при Совнаркоме У. С. С. Р. постанов
ляет:

1. Все трудоспособные граждане 
У. С. С. Р. от 10 до 50 летне имеют 
права отказываться от предлагаемых им 
подотделом учета и распределения или
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або його агентами праці, коли умови 
цеї праці не відхиляються від норм 
встановлених тарифою відповідного
професійного союзу.

Примітки. Безробітні не мають 
права відмовлятись від тимчасової 
роботи. Коли тимчасова робота про
довжується не більше 2-х тижнів, 
то безробітний не тратить своєї 
черги в підвідділі підрахунків і роз
поділу робочої сили (бувш. Біржі 
Праці).
2. При недостачі робітників одної 

або другої професії, а також чорно
робів підвідділові підрахунку і розпо
ділу робочої сили і його агентам на
дається право за згодою місцевої ко
місії по переведенні трудової повинности 
а де ії немає, за згодою місцевого 
відділу праці, посилати замісць вима
ганих робітників, безробітних инших 
професій, наГіблище відповідаючих ха
рактерові тих праць, в котрих недо- 
стає робочих рук.

Примітки. Праця післаних на ро
боту по своїй спеціяльности опла
чується по ставках цеї роботи, яку 
вони виконують.
3. При домаганні робітників в инші 

міСцевости, реєстровані і підраховані 
підвідділом підрахунку і розподілу ро
бочої сили і його агентами, не мають 
права відмовлятись від переношення, 
коли заходять умови: а) найму згідно 
з § 1 цеї постанови; б) переношення 
згідно з § 1, 4, 5, б постанови Рад- 
наркому Р. С. Ф. Р. Р. з 17 жовтня 
1919 року, про спосіб переношення 
осіб, посиланих на роботу .відділами 
праці місцевих раддепів і, §§ 118— 
127 розділу XI загального нормального 
статуту з 2-го травня 1919 року про 
тарифи робітників і службовців всіх 
підпріємств, установ і господарств Р.
С. Ф. Р. Р.

При чому в першу чергу підлягають 
переношенню безсімейні,в другу сімейні.

4. На особи, винні в нарушенні ста
тей 1, 2, 3 цеї постанови, накладається 
кару в адміністративнім порядкові аж 
до передання в карні трудові частини 
і під арешт на час до 2-х тижнів по 
постанові місцевих комітетів по пере
веденні трудової повинности, а в міс-

его агентами работ, если условии этих 
работ не уклоняются от норм, уста
новленных тарифом соответствующего 
профессионального союза.

Примечание. Безработные не 
имеют права отказываться от вре
менной работы. Если временная ра
бота продолжается больше 2-х не
дель, то безработный не теряет 
своей очереди в подотделе учета и 
распределения рабочей силы (бывщ. 
Бирже Труда).
2. При недостатке рабочих той или 

другой профессии, а также чернора
бочих подотделу учета и распределе
ния рабочей силы и его агентам пре
доставляется право с согласия местной 
комиссии по проведению трудовой 
повинности, а где их нет с согласия 
местного отдела труда, посылать вместо 
требуемых рабочих безработных дру
гих профессий, ближе всего подходя
щих к характеру тех работ, в которых 
является недостаток рабочих рук.

П/тлгсУОние. Труд посланных на 
работу по своей специальности опла
чивается по ставкам той работы, 
которая ими выполняется.
3. При требовании рабочих в другие 

местности, зарегистрированные к взя
тые на учет подотделом учета и распре
деления рабочей силы и его агентами 
не имеют права отказываться от пере
движения при наличии условий: а) 
найма согласно § 1 настоящего поста
новления, б) передвижения согласно 
§§1,4, 5, 6 постановления Совнаркома 
РСФСР от 17 октября 1919 года о поряд
ке передвижения лиц, направляемых на 
работу отделами труда местных сов^- 
депов и §§ 118—127 раздела XI общего 
нормального положения от 2-го мая 
1919 года о тарифе рабочих и служа
щих всех предприятий, учреждений 
и хозяйств РСФСР.

При чем в первую очередь"подлежат
передвижению одинокие, во вторую----------
семейные.

4. Лица, виновные в нарушении 
статей 1, 2, 3 настоящего постанов
ления, подвергаются наказанию в адми
нистративном порядке, вплоть до пе
редачи в штрафные трудовые части и 
ареста на срок до двух недель по 
постановлению местных комитетов цр
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цях, де вони ще не зорганізовані, по 
постанові колегії місцевого відділу 
Трудсозабезу.

Примітки. Безробітні, одержуючі 
допомогу по причині безробіття, під
лягають вищевказаним карам і тра
тять допомогу на час до 3-х місяців.

Уповноважений Наркомтрудсозабезу 
ІІадс ріп.

Голова Півд. Бюра В. Ц. Р. П. С.
Кассіор.

Оголошено в «Вістях* Всеукр. Ц. В. К. 
і Харьк. Губрсвкому з 23 березня 1920 Л? 78.

Обіжник Народнього Комісаріяту 
Здоровля.

64. Про спосіб запобігання внутр- 
шпитальним зараженням.

Внутршпитальні зараження в ліч- 
ничих закладах приняли значні роз
міри, супроти чого мають Губвідздори 
доконечно поробіти заходи до спи
нення цього недопустимого явища. Ці 
заходи повинні бути звернені пере
довсім до установлення в лічничих 
закладах розпорядження, котре дає 
змогу відповідальному медичному пер
соналові відвернути можливість внутр- 
щпитальних занедужань, а також до 
догляду за докладним виповненням 
цього розпорядження з боку головних 
лікарів лічничих закладів.

До першого роду заходів треба від
нести:

1) Ізольовання хорих на пошесні 
хвороби по родах інфекцій з окремим 
персоналом для кожної.

2) Обов'язкове виділення обсервацій
них кімнат для хворих з невиясненою 
при принятті інфекцією.

3) Постачання лічничим закладам 
справно ділаючих дезінфеційних і дез
інсекційних приладдів.

4) Постачання лічничим закладам 
відповідної кількосте води.

проведению трудовой повинности, а в 
местах, где они еще не организованы, 
по постановлению коллегии местного 
отдела Трудсобеза,

Примечание. Безработные, полу
чающие пособие от безработицы, 
кроме вышеуказанных наказаний, 
лишаются пособия на срок до 3-х 
месяцев.

Уполномоченный Наркомтрудсобеза
Падерин.

Председатель Южногр Бюро ВЦСПС
Кассиор.

Распубликовано в «Извест.» В. Ц. И. К. и 
Харьк. Губревкома, от 23 марта 1920 г. 
за Л- 78.

Цирнуляр Народного Комиссариа
та Здравоохранения.

64. О мерах предупреждения внутри- 
госпитальных заражений.

Внутригоспитальные заражения в 
лечебных заведениях приняли значи
тельные размеры, в виду чего Губот- 
здравам необходимо принять меры к 
прекращению этого недопустимого 
явления. Меры эти должны быть на
правлены прежде всего к установлению 
в лечебных заведениях распорядка, 
дающего возможность ответственному 
медицинскому персоналу предотвра
тить возможность внутригоспитальных 
заболеваний, а затем к наблюдению 
за точным выполнением этого распо
рядка со стороны главных врачей 
лечебных заведений.

К первого рода мерам должно 
отнести:

1 Изолирование больных заразными 
болезнями по родам инфекций с осо
бым персоналом для каждой.

2. Обязательное выделение обсерва
ционных палат для больных с невы
ясненною при приеме инфекцией.

3. Снабжение лечебных заведений 
правильно действующими дезинфекци
онными и дезинсекционными установ
ками.

4. Снабжение лечебных заведений
достаточным количеством воды. •
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5) Знарядження лічничих закладів 
ваннами, достаточне як для очищення 
прибуваючих хорих, так і при дальшім 
перебуванні їх в лічничім закладові.

6) Постачання лічничим закладам 
потрібної кількости білизни і мила і 
правильне функціоновання обслугуючих 
їх пральнів.

7) Відповідна кількість середнього і 
нижчого медперсоналу, докладно ін
структованого шлахом внутрішнього 
розпорядку про свої обов‘язки.

Задля осягнення перелічених умов 
конечно спрямувати всю енергію го
ловних лікарів лічничих закладів, 
накласти на них відповідальність за 
невиконання їх, коли є до цього 
можливість, а з боку Здорвідділів 
звертати більшу увагу на внутршпи- 
тальні зараження, для чого Здорвідділи 
належить правильно повідомлювати 
про число їх, медперсоналу і др., хорих 
окремо (зоб'ясненням головних лікарів 
о причинах їх в завідуваних ними 
лічничих закладах).

Про перешкоди, котрі Губздорвідділи 
зустрічають при переведенні оцього 
обіжника, належить повідомлювати 
Наркомздор, також і про число захо- 
рівшого персоналу шпитальногоокремо.

Заст. Наркомздору Кост.

Керовник-Санітарно-Єпідем.
Відділу Соболів.

Оголошено в «Вістях» Воеутср. Ц.В.К. і 
Харьк. Губ ревкому в два 23 беревая 1920 рощу 
М 78.

Постанова Рада Народніх Комі
сарів Р.С.Ф.Р.Р.

К>. Про обмеження користування 
телеграфов.

Рада Народніх Комісарів, в цілях 
звільнення телеграфічної сіти Респуб
ліки від депеш, котрі не мають окремо- 
термінового характеру і забезпечення 
дійсно терміновим повідомленням ко-

5. Оборудование лечебных заведений 
ваннами, достаточное как для очистки 
поступающих больных, так и при 
дальнейшем пребывании их в лечеб
ном заведении.

6. Снабжение лечебных заведений 
достаточным количеством белья и мыла 
и правильное функционирование пра- 
чешных заведений, обслуживающих их.

7. Достаточное количество среднего 
и низшего персонала, детально инст
руктированного путем правил вну
треннего распорядка о своих обязан
ностях.

К достижению перечисленных усло
вий необходимо направить всю энергию 
главных врачей лечебных заведений, 
возложить на них ответственность за 
невыполнение их, если к тому имеется 
возможность, а со стороны Здравот
делов усилить внимание за внутриго- 
спитальными заражениями, для чего 
Здравотделы должны быть регулярно 
осведомляемы о числе их, медперсонала 
и др. больных отдельно (с об’ясне- 
нием главных врачей о причинах их 
в заведуемых ими лечебных заведе
ниях).

О препятствиях, встречаемых Губ- 
здравотделами для проведения настоя
щего циркуляра, надлежит осведомлять 
Наркомздрав, также и о числе забо
левшего персонала, отдельно госпи
тального.

Замнаркомздрава Кост.

Заведующий Санитарно-Эпидем.
Отделом Соболей.

Раопубя. в «Иэвестчях* В.Ц.И.К. ■ 
Харьк. Губревкома от 23 марта 1920 года 
аа № 78.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

65. Об ограничении пользования 
телеграфов.

Совет Народных Комиссаров, в 
целях разгрузки телеграфной сети 
Республики от депеш, не имеющих 
особо срочного характера, и обеспе
чения за действительно срочными
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нечної для них скорости телеграфичної 
передачі постановляє:

1. Наказати всім керманичам ра
дянських установ пильно слідити за 
тим, шоб підлеглі їм органи і урядові 
особи користувалисьтелеграфом лишень 
в випадках дійсно термінових зносин.

Рівночасно з'обовязати керманичів 
радянських установ пильно наглядати 
за короткостю телеграфичних пере
давань, рішучо не допускаючи пере
повнення телеграм подробицями, котрі 
можна передати поштою, а також за 
тим, шоб кількість адрес обмежено 
дійсною потребою. Всім установам 
забороняється посилати до одної і цеї 
самої установи телеграми з кількома 
адресами.

2. Доручити Народньому Комісарові 
Пошти і Телеграфу утворити осібну 
комісію з участю державноі контролі 
в цілях систематичної провірки депеш, 
шо переходять через телеграф, з тим, 
шоб винних в зловживанні телеграфу 
негайно віддавати під судчерез Народній 
Комісаріят Юстиції.

Вказаній комісії надати право звер
тати подавцям тих телеграм, котрі по 
свойому змістові можуть бути від
правлені поштою.

3. Телеграми, котрі мають кілька 
адрес, належить подавати до теле
графічної установи в кількости при
мірників, рівній числові адрес.

4. Дозволити телєграфичним устано
вам Республіки телеграми адресовані 
в копіях, передавати адресатам в виді 
телефонограм, посилаючи оригінал те
леграм лише першому адресатові.

Голова Ради Народніх Комісарів 
Л. Ульянов (Ленін).

За Народнього Комісара Пошти 
і Телеграфу Любович.

Кер. Справ Р.Н.К. В.Ьонч-Брусвнч.
Секретар Р.Н.К. Фотісва.

Ця постанова підлєгае оголошенню 
в «Вістях» В.Ц.В.К. і Харьк. Губревкому 
Уповноважений Наркомпоштеля Дьяків.

Оголошено в «ВістяХ> Всеукр. Ц.В.К. і 
Харьк. Губревкому 8 23 беревия 1920 р. Лі 78.

сообщениями необходимой для них 
быстроты телеграфной передачи, по
становляет:

1. Предписать всем руководителям 
советских учреждений строго следить 
за тем, чтобы подведомственные им 
органы и должностные лица пользо
вались телеграфом лишь в случаях 
действительной срочности сношений.

Одновременно обязать руководите
лей советских учреждений строго 
наблюдать за краткостью телеграфных 
сообщений, решительно не допуская 
загромождения телеграмм деталями и 
частностями, могущими быть передан
ными почтой, а также за тем, чтобы 
количество адресов было ограничено 
действительной потребностью. Всем 
учреждениям запрещается посылать 
в одно и то же учреждение теле
граммы с несколькими адресами.

2. Поручить Народному Комиссару 
Почт и Телеграфов образовать особую 
комиссию с участием государственного 
контроля в целях систематической про
верки проходящих через телеграф 
депеш, с тем, чтобы виновных в зло
употреблении телеграфом немедленно 
предавать суду, через. Народный Ко
миссариат Юстиции.

Указанной комиссии предоставить 
право возвращения подателям тех 
телеграмм, которые по своему содер
жанию могут быть отправлены почтой.

3. Телеграммы, имеющие несколько 
адресов, должны подаваться в теле
графное учреждение в количестве 
экземпляров, равном числу адресов.

4. Разрешить телеграфным учре
ждениям Республики телеграммы, адре
сованные в копиях, сообщать адресатам 
в виде телефонограмм, посылая ориги
нал телеграмм лишь первому адресату.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

За Народного Комиссара почт и 
телеграфов Любович.

Управдел С. Н. К. В. Воич-Вруевич. 
Секретарь С.Н.К. Фотисва.

Настоящее постановление подлежит 
опубл. в «Известиях» В.Ц.И.К. и Харьк. 
Губревкома. Упол. Наркомпочт. Дьяков.

Распубликовано в «Изввст.* В Ц.И.К. ■ 
Харьк. Губремома, от 23 марта за /і 78.
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06ов‘Я8Яова Постанова Уповно
важеного Нарномтрудсозабезу.

І
66. Про спосіб одержання утримання 
особами, аідрядженими на курси 

Інспекторів праці.

Уповноважений Наркомтрудсозабезу 
Р.С.Ф.Р.Р. при Раднаркомові У.С.Р.Р. 
доводить до відома всіх підприємств і 
фабрично-заводських комітетів, що 
особи, відряджені на курси інспекторів 
праці, організовані відділом охорони 
праці, Уповноваженим Наркомтрудсо- 
забезу і підвідділом охорони праці 
Отрудсозабезу одержують за цілий 
час перебування |на курсах від під
приємств через свій фабрично-заводсь
кий комітет ріжницю між утриманням 
на курсах і заборітком одержуваним 
ними від підприємства.

Уповноважений Наркомтрудсозабезу 
(підпис).

Керуючий справами (підпис).

Зав.відділом охорони праці (підпис).

Оголошено в «Біотах» Всвужр. Ц.В.К. і 
Каму Губ ревкому 8 23 берею 1920 рову 
М 78.

Поетами Упоено валеного Кар-
■овараці.

67. Про оплачування праці членам 
міжвідомчих комісій, консультантів І 

експертів. 1

1. Заняття в комісіях оплачуються 
тоді, коми вони міжвідомчі ц. т. скла
даються з учасників відряджених окре
мими комісаріятами або иншими цілком 
самостійними установами, або коли 
комісії утворені окремими постановами 
Раднаркому.

Комісії довше треваючі, котрі мають 
власні розрахунки, оплачують учас
ників зі своїх власних сум, а учасників

Постановление Уполномоченного 
Наркомтрудсобеса.

66. 0 порядне получения содержания 
лицами, командированными на курсы 

инспекторов труда.

Уполномоченный Наркомтрудсобеса 
Р.С.Ф.С.Р. при Совнаркоме У.С.С.Р. 
доводит до сведения всех предприятий 
и фабрично-заводских комитетов, что 
лица, командированные на курсы ин
спекторов труда, организованные от
делом охраны труда. Уполномоченным 
Наркомтрудсобеса и подотделом охраны 
труда Отрудсобеса, получают за все 
время пребывания на курсах от пред
приятий через свой фабрично-заводской 
комитет разницу между содержанием 
на курсах и заработком, получаемым 
ими в предприятии.

Уполномоченный Наркомтрудсобеса 
(подпись).

Управляющий делами (подпись).

Зав. отделом охраны труда (подпись).

Рас публиковано в «Иавест.» В Ц.И.К. и 
Харыс. Губревжома, о» 23 марта ва 78.

Постамовлешв Уполномоченного 
Нарномтрудсобеза.

67. Об оплате труда членам между
ведомственных комиссий, консуль

тантов и экспертов.

Занятия в комиссиях оплачиваются 
тогда, когда они междуведомственны, 
т. е. состоят из участников, делеги
рованных отдельными комиссариатами 
или другими совершенно самостоятель
ными учреждениями или если созваны 
особыми постановлениями Совнаркома.

Комиссии длительного характера, 
имеющие собственные сметы, оплачи
вают участников из ИМЄЮЩИХСЯ у НИХ
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усяких инших комісій оплачують уста
нови, котрі їх делегують.

Примітка. Комісії, зложені з пред
ставників цього самого відомства, 
хоч великих або користуючихся 
автономією, не побирають оплати.

2. Праця в засіданнях оплачується 
пожетонно 50 карб, за годину, однак 
не вище 150 карб, за засідання, під 
умовою скликання засідань не в часі 
звичайних праць.

Примітка. Засідання і скликувані 
в часі звичайної бюрової праці, опла
чуються лише в тому випадкові, 
коли вони мають завдання більшого 
організаційного характеру, укла
дають нові для установ питання, 
котрі еще неуправильнені і підля
гають внесенню на затвердження 
Раднаркому.
3. Експертів і консультантів прикли

каних на засідання, щоб дати який 
небудь висновок не вимагаючий під
готовчих праць, оплачуєтся І1/* разів 
вище норм, установлених в § 2.

4. Секретарів комісій, а також ек
спертів, коли вони підготовлюють 
доклади, вимагаючі попереднього ви
робу, оплачується подвійно до зга
даного в § 2.

5. На випадок, коли засідання не 
відбулось по причині неявки потрібного 
числа учасників, прибувші складають 
відповідний протокол і кожному з них 
виплачується по 50 карб.

Уповноважений Наркомпраці
Паде ріп.

Голова Півдбюра В.Ц.Р.П.С. Ііассіор.

Оголошено в «Вістях» Воеукр. Ц.В.К. і 
Хврьк. Губреввому 23 берб8ня 1920 г. і* 78.

сумм, участники же комиссий разного 
характера оплачиваются ведомствами, 
их делегировавшими.

Примечание. Комиссии, состав
ленные из представителей одного и 
того же ведомства, хотя и крупных 
или пользующихся автономией, оп
лате не подлежат. *
2. Работа в заседаниях оплачивается 

пожетонно 50 руб. в час, но не выше 
150 р. за заседание, при условии 
созыва заседаний не во время обыч
ных занятий.

Примечание. Заседания, созывае
мые в обычное конторской работы 
время, оплачиваются лишь в том 
случае, если они имеют задания 
крупного организационного харак
тера, разрабатывают новые для 
ведомства вопросы, еще не регла
ментированные и подлежащие вне
сению на утверждение Совнаркома.
3. Эксперты и консультанты, при

глашенные на заседание для дачи 
какого-либо заключения, не требую
щего подготовительных работ, опла
чиваются в 11/* раза выше против 
норм, установленных в § 2.

4. Секретари комиссий, а также 
эксперты, если они подготовляют 
доклады, требующие предварительной 
разработки, оплачиваются вдвое про
тив указанного в § 2.

5. В случае, если заседание не со
стоялось, вследствие неявки должного 
числа участников, прибывшие состав
ляют соответственный протокол, и они 
оплачиваются в размере 50 р. каждый.

Уполномоченный Наркомтруда
Падерин.

Председатель Южбюро ВЦСПС Іїассиор.

Расптбл. в «Иввестиях» В. Ц. И. К. и 
Харьк. Губревкома от 28 марта 1920 г. Л 78.



Постанем Презідіі Всеукраїнсь
кого ц.в.К.

68. Про постачання сільському насе
ленню газет.

Запропонувати Всевидатові поста
чати сільському населенню газети в 
залежности від кількости людности (з 
таким рахунком, щоб кожний насе
лений пункт одержував газету, щоб 
на означене число населення прихо
дила означена кількість газет) не 
менше 1-7 газети на кожних 100-200 
мешканців. З метою збільшення кіль
кости друкованих примірників газет 
негайно скоротити розмір їх, а також 
зменшити кількість видаваних на 
Україні періодичних видань. Весь папер, 
придатний до друку, і котрий можна 
використати для цієї мети, належить 
розділяти виключно по нарядах Все- 
видату через Поліграфичні відділи 
Раднаргоспу.

Голова Презідіі Всеукраїнського 
Ц. В. К. Петровський.

Члени Презідіі: Ермощепко,
Шумський.

Секретар Презідіі: Синмин.
Огояошево в «Біотах» Воеужр. Ц.В.К. і 

Харыс. Губровко«у 25 боровая 1920 р, & 80.

Постановление Президиума Все- 
украинского Ц.И.Н.

68. 0 снабжении сельского населения 
газетами.

Предложить Всеиздату производить 
снабжение газетами сельского насе
ления в зависимости от количества 
населения (с таким расчетом, чтобы 
каждый населенный пункт получал 
газету и на определенное число насе
ления приходилось определенное число 
газет), не менее 1-й газеты на каждые 
100—120 жителей. В целях увеличе
ния количества печатающихся номеров 
газет, немедленно сократить размеры 
их, а также уменьшить количество 
издающихся на Украине периодических 
изданий. Вся бумага, годная для печати 
и могущая быть использованной для 
этой цели, должна распределяться 
исключительно по нарядам Всеиздата 
через Полиграфические отделы Сов
нархоза.

Председатель Президиума Всеукраин- 
ского Цика Петровский.

Члены Президиума: Ермоленко,
Шумский.

Секретарь Президиума Синявим.
Раопублвковяно в «Иадеот.» В.Ц И.К. и 

Харь*. Губревяома, от 25 марта ва № 80.
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345 (47.71) «1920» (003) = 91.7

З М І С Т :

Ст. 69. Про обов'язкове постачання 
худоби для потреб держави (статут).

Ст. 70. Про спосіб обов'язкового поста
чання і роскладкн худоби (статут).

Ст. 71. Про відкриття чинности Най
вищого Кассаційного Суду (наказ).

Ст. 72. Про призначення тов. Манцева 
Начцупнадявичком (постанова).

Ст. 73. Про нову таксу оплаты кор- 
ресионденціі (постанова).

Ст. 74. Про створення Центральної Ко- 
.миеіі для розсліджоння звірств заподі
яних білогвардійцями (постанова).

Ст. 75. Про заборону самостійних заго
товок і вивозу продуктів з Украіни (наказ).

Ст. 76. Про центральну Комісію для 
виборів до гад при ІІрезідіі Всеукраїнсь
кого Ц. В. К. (статут).

Ст. 77.* Про затвердження тов. Яков
лева Головою Цонтральноі Комісіі для 
виборів до Рад (постанова). 

ф Ст. 78. Про нагороду за надобов'язкову 
працю (постанова).

Ст. 79. Про відповідальність за не- 
правну участь в виборах (обіжник).

Ст. 80. Про установлення Головного 
Управління Радянської Робітничо-Селян
сько» Міліції «постанова).

Ст. 81. Про відання червоноармійцям 
права вступити на службу до міліціі 
(постанова).

Ст. 82. Про умови вступления червоно- 
армійців на службу до міліціі (інструкція).

Ст. 83. Про збірку прядива (постанова). 
ЧСт. 84. Іі^о спосіб застосування . дек

рету про землю (обіжник).
Ст. 85. Про державні зразкові госпо

дарства (статут).
Ст. 86. Про постачання робітникам і 

службовцям ненормованих продуктів (по
станова).

Ст. 87. Про заготовку ненормованих про
дуктів робітничими організаціями (наказ).

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Ст. 69. Об обязательной поставке скота 
для нужд государства (положенно).

Ст. 70. О порядке обязательной по
ставки и разверстки скота (положенно),

, Ст. 71. Об открытии действий Верхов
ного Кассационного Суда (приказ).

Ст. 72. О назначении тов. Манцева 
Начцупчрезкомом (постановление).

Ст. 73. О новой таксе оплаты коррес
понденции (постановление).

Ст. 74. Об образовании Центральной Ко
миссии по расследованию зверств, учи
ненных белогвардейцами (постановление).

Ст. 75. О воспрещении самостоятель
ных заготовок и вывоза продуктов из 
Украины (приказ).

Ст. 76. О Центральной Комиссии по вы
борам в Советы при Президиуме Всвукра- 
инского Ц. И. К. (положение).

Ст. 77. Об утверждении тов. Яковлева 
Председателем Центральной Комиссии по 
выборам в Советы »постановление).

Ст. 78. О вознаграждении за сверх
урочные работы (постановление).

Ст. 79. Об ответственности за незакон
ное участие в выборах (циркуляр).

Ст. 80. Об учреждении Главного Упра
вления Советской Рабоче-Крестьянской 
Милиции (постановление).

Ст. 81. О предоставлении красноармей
цам права отступления на службу в м и 
лицию (постановление).

Ст. 82. О порядке поступления красно
армейцев на службу в милицию (ин
струкция).

Ст. 83. О сборе пеньки (постановление).
Ст. 84. О порядке применения декрета- 

о земЯ5“(Ціфкуляр).
Ст. 85- О государственных показатель

ных хосайствах (положение).
Ст. вв. О снабжении рабочих и служа

щих ненормированными продуктами (по
становление).

Ст. 87. О заготовке ненормированных 
продуктов рабочими организациями (при
каз)-----  ■

Ст. 88. Постанова Народнього Коміса-ев . СтЛв8. Постановление Народного Ко
рі *ту Продовольчих Справ. миссариата по Продовольствию.
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Статути Народньог# Комісаріяту 
Продовольчих Справ.

Положения Народного Комисса
риата Продовольствия.

69. Про обов'язкове постачання ху
доби для потреб держави.

69. Об обязательной поставке скота 
для нужд государства.

Наркомпрод України постановив:
1. Перевести на просторі усеї 

України обов'язкове постачання ху
доби шляхом роскладки по встанов
лених твердих цінах.

2. Обов'язкове постачання худоби 
напинається від дня оголошення цього 
і мусить бути цілковито виконане до 
1-го червня біжучого 1920 року.

3. Обов'язковому постачанню під
лягає велика рогата худоба, вівці і 
свині.

Наркомпрод Украины постановил:
1. Произвести на протяжении всей 

Украины обязательную поставку скота 
путем разверстки по установленным 
твердым ценам.

2. Обязательная поставка скота 
начинается со дня опубликования сего 
и должна быть полностью выполнена 
к 1-му августа текущего 1920 г.

3. Обязательной поставке подлежит 
крупный рогатый скот, овцы и свиньи.

4. В біжучому 1920 році належить 
постачити до 1-го серпня половину 
річної норми ц. т. 5% великоі ро
гатої худоби, 15% овець і 15% сви
ней у відношенні до загальної кіль- 
кости худоби з початку 1920 року.

4. В текущем 1920 году должна 
быть поставлена к 1-му августа поло
вина годовой нормы, т. е. 5% круп
ного рогатого скота, 15% овец и 15°|0 
свиней по отношению к общему ко
личеству скота в начале 1920 г.

5. Обов'язкове постачання худоби 
по разкладці між поодинокими губер
ніями розділяється нижчеслідуючим 
робом:

*
Налепл» постачати

Назва губерній !|й§| І =
5 б

Число голов

Волинська . 
Катеринослав 
Київська . . 
Подільська . 
Полтавська. 
Харьківська 
Чорнпгівсьжа 
Донецька. . 
Миколаївська.

10 і| Південна . .
11 і Одеська. . .
12 Т Павлогр. повіт .
13 Олександр, иові-

3578. 5219 
12989, 46623 
33953і 97430 
9176, 47036 

38399 133533 
31050 107698 
21255 169509

8626
19302
12632
19302
4318
4313

81082
38277

156659
38277
15341
15541

Разом. . . . 902425

14532
50163

109148
52772

108956
104924
138332
33442
50517
46223
56517
16721
16721

799977

6. Тверді ціни на худобу і м'ясні
----- - ПОСТЯ-

5. Обязательная поставка скота, по 
разверстке между отдельными губер
ниями распределяется нижеследую
щим образом.

Дмем был пост»

і
о І Наманив губерний
*.» ® ’

1 I Волынская . . .
2 Екаторинославск 

Киевская . . 
-Подольская. 
Полтавская. 
Харьковская

і Черниговская 
■ Донецкая. .

1 , « 
'|3 3 ваX

ІІ-: - 1
в
б

Число голов

о і диіюишл. .
9 I Николаевская

10 Южная . . .
11 Одесская .
12 п----
18

Павлоград, уезд, і 
Александр, уезд.і

3578
12939
33953
9176

38399
31050
21255
8626

10302
12332
19302
4313
4313

••

5219
46623
97430
47036і

183533
1076931
169509
31082
88277'

153659
38277
15341
15541

14532
50163

109148
52772

103956
104924
188382
83442
56517
46228
56517
16721
16721

Итого .... Ц218838 902425 799977

6. Твердые цены на скот и мясные 
поодукты пои обязательной поставке
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чанні установлюються на Украіні ось устанавливаются на Украине следу- 
так: ющие:

НАЗВА ПРОДУКТІВ

валяна рогата худоба.

Від 8—15 пудів. . .
Вишо 15 пудів дода

ється по 2 карб, на 
кожний пуд. . . .

Дрібка рогата худоба.
а) вівці не нижче се

реднього підготу
вання з овчиною 
придатною на пів- 
кожушки...............

0) з овчинами непри
датними на півко- 
жушки...................

С ■ В N І.

Жив», годовані від
8—4 п...............................

Вище 4 пудів дода
ється по 18 карб, 
на кожний пуд. .

Свині не годовані ріж- 
ноі ваги .....

Мясо баранячо 1 п..
М'ясо волом.

Від 8*/, до в пудів
1 сорт ...................

Від 8* , до в и у дів
2 сорт ......................

Вище в пудів дода
ється по 4 карб, на 
кожний п у д . . . .

Сими.
1. Годованих свиней 

без голови і ніг. 
від 8—4 . .
» 4—5 ■ •
> 5—в • • 

Нище в пуд. • .

НАЗВАНИЕ

ПРОДУКТОВ

180 140 150

Ируяиый рогатим смог.
От 8—15 пулов. . . 130

158 168 180

Свыше 15 пуд. наба- ! 
вляется 2 руб. на | 
каждый пуд. . . . і

Мамій рогатий еяот. ‘І
а) Овцы не ниже 

средней упитан
ности с овчиной, 
пригодной для по
лушубков ..............

б) 0 овчинами, не
156

1 142 153 164
пригодными для 

полушубков. . . . 142

255 274 296

С 1 И Н Ь N.
Свиньи живые, корм

леные от 3—4 п.. 255

268 287 311

Свыше 4 п. наба
вляется по 18 руб. 
на каждый пуд. . 

Свиньи некормле
ные разного веса.. 

Мясо баранье 1 п. .
268

226 251 279 226

249 270 800

Мясо говляье.

От 3‘/? До 6 пудов 
1 сор..................... 243

231 256 290
От 8'/, до 6 пудов

2 со:*.................... 231

і

943 386 429

Свыше 6 пуд. наба
вляется по 4 р. на 
каждый пуд. . . .

1. Кормленых сви
ней без головы и 
ног от 3—4 п. . . ^ 348зв5 405 450 * • 4-5 * . . 365883 425 478 * 5—8 » . . 383402 44в 502 Свыше 6 пуд. . . 402

140

168

159

274

287
251

270
2вв

150

38в
405
425
446

180

164

206

311
279

300
290

429
450
478
502
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НАЗВА ПРОДУКТІВ

2. Годованих свиней 
з ногами і головою, 

від 3—4 пуд.. . .
> 4—5 пуд.. . .
» 5—б пуд. . . 

Вище 6 пуд. . . .
Негодовали х свиней 

усякоі ваги без го
лови і ніг 1 пуд..

Негодованих свиней 
усяжоі ваги з голо
вою і ні гамі і 1 п..

Соломина.
Волова (без росолу до

в н к и н е н н я ) . . . .
Волова з росолом не 

вище 10%..............
Свиняча (без росолу 

до внкинення) . .
Свиняча з росолом не 

вище 10%..............
Бараняча (без росолу 

до википання). . .
Бараняча з росолом 

не вище 10%. . .
С а л о .

Сапо волове сире, доб
ре до ідження . .

Сало топлене до каші.
* сиро не добре до
ідження, однак, до
бре до перетопки 
для техпнчних ці
лей .........................

Сало техннчне . . .
> баранячо сире, 
добре до ідження..

Сало топлене до каші. 
» сире не добре 
до ідження, однак, 
добре на перетопку 
для техничных ці
лей. . .... .................

Сало технично . . .
* свиняче сире,не 
добре до ідження, 
але добре на пере
топку для технич
ных потреб ....

838 374 416
348 394 428
358 396 441
ЗЄ9 408 454

355 392 437

344 381 424

268 297 880
241 276 297
402 445 495
362 400 445

255 282 813
280 254 282

347 881 416
510 561 612

148 163 178
450 495 540
347 331 416
510 561 612

148 163 178
450 495 540

175 193 210

—
Р а П о н ы

НАЗВАНИЕ 

ПРОДУКТОВ і

щ

1

1

1

"т«

2. Кормленых сви
ней с ІЮГ. н ГОЛОВ. , 
ОТ 3—4 пуд. . . .

—

338 374 416
» 4—5 * * ... 348 384 428

* 5—6 > ...
Свыше 6 пуд. . . .

358 396 441
369 408 454

Некормленых спи
ной всякого восабез 
головы и ног 1 п. 355 392 437

Некормленых свиней 
всякого веса с голо
вой її ногами 1 п. 844 881 424

Говяжья без рассола 
на выброску . . . 268 297 830

С рассолом но свыше 1 
10%....................... 241 276 297
Свиная без рассола 

на выброску . . . 402 445 495
Свиная с рассолом 

не свыше 10%.. . 862 400 445
Баранья без рассола 

на выброску . . . 255 282 313
Баранья с рассолом 

не свыше 10% . . 280 254 282
С к л о .

Сало говяжье сырое, 
годное в пищу . . 847 381 416

Сало то ал. кашное. 510 561 612
Сало сырое негодное 

в пищу, но годное 
в перетопку для 
технических це
лей ..................... ... 148 163 178

Сало техническое. . 1 450 495 540
» баранье сырое, 

годное в пищу . . 847 381 416
Сало топл. кашное . 510 561 612
Сало сырое негод

ное в пищу, но 
годное в перетопку 
для технических 
целей..................... 148 163 178

Сало техническое. . 450 495 540
Сало свиное сырое і 

негодное в пищу, ! 
но годное в пере- і топку для техни- ' 
ческнх падобност. 1 175 193 210
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а й о и и

НАЗВА ПРОДУКТІВ ■ &

Р а й о н ы

НАЗВАНИЕ

ПРОДУКТОВ

1
і ділі в ирб. Тверды* цевы

Сало топлене до каші. .1• 842 926 1010 Саяо топл. кашное . 1 842 926 1010
* техничие. . . . 532 585 638 Сало техническое . . |. 532 585 088

Шинка задня: окр. Окорока задние: обр.
сира............... 421 487 518 сырые................ 421 487 518

Шинка солена за Окорока соленые за
1 пуд................. 468 497 551 1 пуд.................. 468 497 551

Шинка бужаиа. . . 527 584 648 Окорока хопч. за 1 п. 527 584 648
Лопатка вироблена як Лопатка, выделана

шинка і грудинка: как окорок и гру
480сирі за 1 пуд. . . 380 482 480 динка: сырые за 1 п. 390 432

Лопатка солена за Лопатка соленая за
1 пуд.................. 429 475 528 1 пуд. . . . . 429 475 528

Лопатка бужана за Лопатка * копченая *
1 пуд.................. 515 570 634 за 1 пуд . . . . . . 515 ,570 634

Сало, шпик 1 сало акут- Сало, шпик и еало сдор-
укине. иое.

Сире за 1 пуд.. . . 609 676 751 Сырое за 1 пуд. . . 609 676 751
Солоне за 1 дуд , . 659 700 800 Соленое за 1 пуд. . 659 700 800
Голова за 1 иуд . . 250 275 300 Голова » > > . . 250 275 300
Нош за 1 пуд. .. . 175 192 210 Ноги * » - * . . 175 192 210

Буиаилиа.

Ковбаса московська
за 1 пуд ............. 674 741 809 Колбаса московская 

за 1 пуд .............. 674 741 809

Варено. Вареные:

Ковбаса чайна за 1 п. і431 474 517 Колбаоа чайная за 1 п.431 474 517
Сальцесон за 1 пуд. ! Б09 560 611 Сальтисон............ ; 509 560 611

Наркомпрод М. Владимиров. Народный Комиссар 
по Продовольствию М. Владимиров.

Начальник Управи заготовок 
і Розподілу Штерн.

Начальник Управления Заготовок 
и Распределения Штерн. •

Начальник Заготоселя Громов.

Оголошено в «Вістях» Всеукр. Ц. В. К. 
Харьк. Губревкому з 2в березня 1920 р. 

24 81.

Начальник Заготоселя Громов.

Распубликовало в <Извост.> В. Ц. И. К. 
и Харьк. Губревкома от 26 марта 1920 г. 
за № 81.
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70. Про спосіб обов'язкового поста
чання і розкладки худоби.

1. Обов'зкове річне постачання худоби 
через населення району або повіту 
на м'ясо,' на загальнодержавні потреби 
шляхом виконання нарядів на м'ясо 
визначується в розмірі відносно до 
всеї худоби не менше ніж 10% вели
кої рогатої худоби, 30% овець і сви
ней від дійсної кількости.

Примітка 1-а. В біжу чім 1920 ро
ці треба постачити до 1-го серпня 
половину річної норми, ц. т. 5% 
більшої рогатої худоби, 15% овецс 
і 15% свиней у відношенні до за
гальної кількости худоби на початку 
1920 р.

Примітка 2-а. Дійсна кількість 
худоби на початку 1920 року ви
значується ось таким способом: 
береться дійсну кількість худоби в 
1916 р. і вираховується з неї 
убуток худоби за 1917, 1918 і 
1919 р.р., до чиселі які осталися, 
додається прибуток з молодняка за 
ціж три роки, беручи на увагу, шо 
приплоду зіставалося в господарстві 
щорічно:

від коров . . ^ . . . 30%
» овець . . , . . . 50%
» свиней . ... 80%

у відношенні до загальної кількости 
голов в череді.
Одержане число буде дійсно кіль- 

костю худоби на початку 1920 р.
2. При обов'язковому постачанні ху

доби виконується розкладка цєїж на 
губернії, повіти і волости.

При цьому береться під увагу:
а) дійсна кількість, худоби кожної 

місцевости в даному часі і забезпе
чення населення худобою;

б) місцеві сілсько-господарські і ско
тарські умовини;

в) вплив епізоотії;
г) потребу робочої сили звірят і 

инші обставини.
З метою розподілу худоби, потріб

ної для потреб держави, на губернії 
і повіти, необхідно виходити передо
всім з численности худоби і напряму 
скотарства, котрий найліпшим спосо
бом характеризується процентним 
складом череди по літах і постачі в

70. 0 порядне обязательной поставим 
и разверстки енота.

1. Обязательная годовая поставка 
скота населением района или уезда 
на мясо, на общегосударственные 
нужды путем выполнения нарядов на 
мясо определяется в размере в отно
шении ко всему скоту не менее 10% 
крупного рогатого скота, 30% овец 
и свиней от наличного количества.

Примечание 1-е. В текущем 1920 
году должна быть поставлена к 1-му 
августа половина годовой нормы, 
т. е. 5% крупного рогатого скота, 
15% овец и 15% свиней по отно
шению к общему количеству скота 
в начале 1920 г.

Примечание 2-е. Наличность скота 
к началу 1920 года определяется 
следующим образом: берется налич
ность скота в 1916 г. и вычиты
вается из нее убыль скота за 1917, 
18 и 19 г.г., к оставшимся числам 
придается прибыль от молодняка за 
эти же три года, принимая во вни
мание, что приплода оставалось в 
хозяйстве ежегодно:

от коров......................30%
» овец........................50%
» свиней....................80%

по отношению к общему количеству 
голов в стаде.
Полученное число и будет налич

ность скота к началу 1920 г.
2. При обязательной поставке скота 

делается разверстка его • по губер
ниям, уездам и волостям. При этом 
принимается во внимание:

а) наличность скота каждой мест
ности в настоящее время и обеспе
ченность населения скотом;

б) местные сельско-хозяйственные 
и скотоводческие условия;

в) влияние эпизоотии;
г) потребность животной рабочей 

силы и прочие обстоятельства.
Для распределения скота, потреб

ного для государства, между губер
ниями и уездами необходимо исходить 
прежде всего из численности скота, 
и направления скотоводчества, харак
теризующегося ближайшим образом 
процентным составом стада по воз-
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означений час, в поодиноких губер
ніях.

3. Худобу і м'ясні продукти уряд 
приймає по твердих цінах загально
державного нормування.

4. Підлягаючу обов'язковому поста
чанню худобу передається урядові на 
місцях в означений ча<;, на означених 
пунктах згідно з окремими правилами, 
точно означуючими технику і поря
док усеї роботи по прийманні худоби.

5. В біжучім 1920 році обов'язкове 
постачання худоби для потреб дер
жави виносить для прикладу, поло
вину річної норми і повинно бути 
виконане вповні до 1-го серпня; при 
чому час постачання худоби повинен 
стосуватися до цього або иншого рос- 
кладу полевих робіт, так н. пр. в бе
резні і першій половині квітня може 
бути постачено 40% худоби з загаль
ного числа підлягаючого роскладці; в 
другій половині квітня і на протязі 
травня, які то місяці найбільше за- 
няті весняними полевими роботами, 
можна постачити 20%, а останні 40% 
в слідуючих 2 місяцях—в червневі і 
липневі.

6. Велика рогата молочна худоба в 
віці вище трьох літ виділяється в 
розмірі 10%, робочі воли в віці теж 
трьох літ в 15% і надромонтний мо
лодник в віці від 1 до 3 років. Кіль
кість надремонтного молоднику уста
новляється слідуючим способом: вилу
чається розмір молоднику, потрібного 
для поповнення череди, вибраковуючи 
10% молочної худоби, 15% волів і 
до одержаного числа додається 3% 
кількости дорослої худоби на ріжні 
випадкові убутки. Одержане таким 
шляхом число відраховується від за
гальної кількости молоднику від 1 до* 
З років і одержана ріжниця означить 
надремонтний молодиик, підлягаючий 
постачанню.

7. Підлягаючі постачанню 30% дріб
ної худоби, овець і свиней, установ
ляється зі складу стада в осени, ц. т. 
при обов'язковім підрахунку в складі 
цього стада цілого приросту в біжу-
чім році.

расту и по ставке в определенный 
срок по отдельным губерниям,

3. Скот и мясные продукты прини
маются правительством по устано
вленным твердым ценам общегосудар
ственной нормировки.

4. Подлежащий обязательной по
ставке скот сдается правительству на 
местах в определенное время, на 
определенных пунктах, согласно 
особых правил, точно определяющих 
технику и порядок всей работы по 
приемке скота.

5. В текущем 1920 году обязатель
ная поставка скота для нужд госу
дарства определяется, примерно, в 
размере полугодовой нормы и должна 
быть выполнена полностью к 1-му 
августа: при чем время поставки скота 
должно быть сообразовано с той или 
иной схемностью полевых работ; так, 
например, в марте и первой половине 
апреля может быть поставлено 40% 
скота от общего числа, подлежащего 
разверстке; во второй половине апреля 
и в течение мая месяца, как наибо
лее занятых весенними полевыми ра
ботами, возможно поставить 20%. а 
остальные 40% в следующие два ме
сяца—июнь и июль.

6. Крупный рогатый молочный скот, 
в возрасте выше трех лет, отчуждается 
в размере 10%, рабочие волы тоже 
в возрасте 3 лет в 15% и сверхре
монтный молодняк в возрасте от 1 года 
до 3 лет. Количество сверхремонтного 
молодняка устанавливается следующим 
образом: исключается размер моло
дняка, потребного для восстановления 
стада за выбраковкой 10% молочного 
скота, 15% волов и к полученному 
числу придается 3% от количества 
взрослого скота на разные случайные 
отходы. Полученное таким путем 
число вычитывается из общего коли
чества молодняка от 1 года до 3 лет, 
и полученная разность определит 
сверхремонтный молодняк, подлежащий 
поставке.

7. Подлежащие поставке 30% мел
кого скота, овец и свиней, устанавли
ваются от состава стада в осеннее 
время, т. е. при обязательном учете 
в составе этого стада всего приплода
е таїмішлії
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8. При постачанні худоби допу
скається добровільна заміна великої 
рогатої худоби дрібною: вівцями і 
свиньми; вівцями пуд за пуд живої 
ваги; свиньми */* ПУДУ за ПУД живої 
ваги великої рогатої худоби, причому 
в заміну йдуть вівці і свині не підля
гаючі обов'язковому постачанню.

9. Приняттю на рахунок-роскладки 
не підлягають: а) молодник в віці 
менше півтора року, б) худоба ваги 
менше 8 пудів, в) худоба всіх родів 
в 2-ім періоді вагітности, а також 
протягом 3 місяців після породін;
г) расові бугаї, рахуючи два бугаї на 
сорок коров, одного злучного і одного 
ремонтного в молодшім віці д) расові 
бугаї, які находяться на злучних 
пунктах і обслугують селянські стада 
увільняються від обов'язкової доставки,
е) расова худоба, передана місцевому 
населенню з метою поліпшення по
роди, також не підлягає реквізиції.

10. Всі культурні господарства, 
рівно як господарства, маючі одну ко
рову, увільняються від постачання 
худоби.

Примітка. Громадяне, котрі вхо
дять в сільсько-господарські артілі 
по постачанні молочних продуктів 
для Губпродкомів і Повпродкомів, а 
мають на це посвідчення, звіль
няються від постачання лише в 
тому випадкові, коли число коров 
не перевищує п'яти і коли вони 
дійсно постачають молочні продукти.

Особи, маючі такі посвідчення, по
винні зареєструватися в Повпрод- 
комі,—при чому Уповноваженому 
Губпродкому належить суворо вияс
нити справжність даних охоронних 
документів. 11

11. Мешканці міст, як також про
мислових великих центрів, котрі мають 
молочні корови, звільняються ВІД 
обов'язкового постачання коров на 
мясо на звичайних засадах.

8. При поставке скота допускается 
добровольная замена крупного рога
того скота мелким: овцами и свиньями; 
овцами пуд за пуд живым весом, и 
свиньями */* пуда за пуд живого веса 
крупного скота, при чем взамен идут 
овцы и свиньи, нс подлежащие обяза
тельной поставке.

9. Приемке в счет разверстки не под
лежат: а) молодняк в возрасте меньше 
полутора года, б) животные весом 
меньше 8 пудов, в) животные всех 
видов во 2-м периоде беременности, 
а также в течение 3-х месяцев после 
родов, г) племенные производители 
быки по расчету два быка на сорок 
коров, одного случного и одного ре
монтного младшего возраста, д) пле
менные производители, находящиеся 
на случных пунктах и обслуживающие 
крестьянские стада, от обязательной 
поставки освобождаются, е) племен
ные животные, переданные для улуч
шения скота местному населению, 
также не подлежат реквизиции.

10. Все культурные хозяйства, равно 
как хозяйства, имеющие одну корову, 
от поставки скота освобождаются.

Примечание. Граждане, входящие 
в сельско-хозяйственные артели по 
поставке молочных продуктов для 
Губпродкомов и Упродкомов, имею
щие на то удостоверение, осво
бождаются от поставки только в 
том случае, если число коров не 
превышает пяти и если они дей
ствительно выполняют поставку 
молочных продуктов.

Лица, имеющие такие удостове
рения, должны зарегистрироваться 
в Упродкоме, при чем уполномочен
ному Губпродкома надлежит строго 
выяснить действительность данных 
охранных грамот.

11. Жители городов, равно про
мышленных крупных центров, имею
щие молочных коров, освобождаются 
от обязательной поставки коров на 
мясо на обычных основаниях.
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Мешканці приміських, як також про
мислових і иншіх густо заселених рай
онів також звільняються від обов'яз
кового постачання худоби на м'ясо 
для потреб армії і населення, коли 
власники коров представлять відповідні 
посвідчення на постачання продоволь
ства населенню цих центрів.

Примітка. Означення заселених 
центрів підлеглих нормам цієї 
статті і установлення меж них рай
онів зоставляються відповідним гу
берніяльним Радам Народнього Го
сподарства в порозумінні з губер- 
ніяльними продовольчими коміте
тами, губземвідділами і повземвід- 
ділами.

12. Всі господарства, які знаходяться 
по за вказаним в ст. 7 районом і 
мають 5 штук дорослої худоби від 
2 років, або менше і доставляють 
молоко в міста і заселені центри в 
кількости пересічно не менше 50 ві
дер річно на дійну корову, так само
стійно кожне, як і через молочні 
товариства і артілі і другі державні 
організації, звільняються від обов'яз
кового постачання худоби для потреб 
армії і населення на загальних заса
дах.

13. Всі инші господарства, маючі
2—3—4 і т. и. коров, підпадають 
обов'язковому постачанню худоби 
(начинаючи від найбільшої кількости 
штук), при чому за засаду повинно 
бути принято родинне становище 
власника худоби і кількість орної 
землі так: на 5 членів родини поли- 
шується одна корова, на сім чл. дві 
корови, 9 чл. три корови, на 12 до 
15 чл. родини полишається 4 корови.

14. Виконання* роскладки і поста
чання худоби по нарядах Опродком- 
півдзаху накладається на губерніяльні 
продовольчі організації, котрі, в свою 
чергу, переводять цілий плян заготовки 
через повітові продовольчі комісії. До 
виконання на місцях всіх праць по 

і доставі худоби, губерніяльні продкоми 
Г розсилають своїх уповноважених по

всіх повітах ГУ/Ьтиії Г..------

Жители пригородных, равно про
мышленных густо населенных районов 
также освобождаются от обязательной 
поставки скота на мясо для нужд 
армии и населения, если владельцы 
коров представят соответствующие 
удостоверения на продовольствие на
селения этих центров.

Примечание: Определение насе
ленных центров, подлежащих дей
ствию этой статьи, и установление 
границ этих районов предоставляется 
соответствующим губернским Сове
там Народного Хозяйства по согла
шению с губернскими продоволь
ственными комитетами, губземотде- 
лами и уземотделами.

12. Все хозяйства, находящиеся вне 
указанного в ст. 7 района, имеющие 5 
голов взрослого скота от 2 лет или 
менее и поставляющие молоко в го
рода и населенные центры, в количе
стве в среднем не менее 50 ведер в 
год на дойную корову, как самостоя
тельно каждое, так и через молочные 
товарищества и артели, и государ
ственные организации освобождаются 
от обязательной поставки скота для 
нужд армии и населения на общих 
основаниях.

13. Все остальные хозяйства, имею
щие 2—3—4 и т. д. короЪ, подвергаются 
обязательной поставке скота (начиная 
с наибольшего количества голов), при 
чем, в основание должно быть принято 
семейное положение владельцев скота 
и количество пахотной земли, так: 
на 5 человек семьи оставляется одна 
корова, на 7 чел.—2 коровы, на 
$ чел.—3 коровы, на 12—15 человек 
семьи оставляются 4 коровы.

М4. Осуществление разверстки и 
поставки скота по нарядам Опродком- 
югзапа возлагается на губернские 
продовольственные организации, ко
торые, в свою очередь, проводят весь 
план заготовки через уездные продо
вольственные комитеты. Для выполне
ния всех работ по доставке скота на 
местах губернские продовол. КОМИТСТЫ
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дрібні інструкції і правила ию до 
техники, приймання, здачі, утримання, 
відставки, транспорту, забивання, 
способу заплати за худобу і т. инш.

Заступник Народнього Комісара 
Продовольчих Справ Калманович.

Начальник Управління Заготовок 
і Росподілу Штерн.

Начальник Заготоселя Громів.
Оголошено в .Вістях- Всеукр. Ц. В. К. 

і Харьк. Губревкому з 26 березня 1920 р. №81.

Наша Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

71. Про відкриття мнимости Найви
щого Касаційного Суду.

В виконанні декрету Раднаркому, 
оголошеного в «Вістях» Всеукр. Ц. В. 
К. Р. з 15 квітня 1919 року, в складі На
роднього Комісаріяту Юстиції утво
рити Найвищий Касаційний Суд для 
розгляду скарг на присуди Револю
ційних Трибуналів У. С. Р. Р.

Народній Комісар Юстиції
Е. ТерлецькнИ.

Член Колегії керуючий Судово-Слідчим 
відділом Е. Ширвіндт.

Оголошено в .Вістях- Всеукр. Ц. В. К. 
і Харьк. Губревк. с 26 березня 1920 р. № 81.

Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

72. Про призначення тов. Манцева 
Начцупнадзвичкои УяраТни.

Тов. Манцев В. 1. призначуетея 
начальником Центрального Управління

всем уездам губернии, снабдив их 
подробными инструкциями и прави
лами по технике, приемке, сдаче, 
содержанию, отправке, транспорти
рованию, убою, способу оплаты скота 
и т. я.

Заместитель Народного Комиссара 
по Продовольствию Кажчанович.

Начальник Управления Заготовок и 
Распределения Штерн.

Начальник Заготоселя Громов. /
Распубликовано в .Извост.- В. Ц. И. К. 

я Харьк. Губ ров ком а от 26 марта 1920 г. 
за № 81.

Пряна* Народного Комиссариата 
Юстиции. 4

71. Об открытии действий Верхов
ного Кассационного Суда.

Во исполнение декрета Совнаркома, 
опубликован, в «Известиях» ВУЦИКС, 
от і£го апреля 1919 года, в со
ставе Народного Комиссариата Юсти
ции образовать Верховный Кассаци
онный Суд для рассмотрения жалоб 
на приговоры Революционных Трибу
налов У. С. С. Р.

Народный Комиссар Юстиции
Евг. ТсрлецкшХ.

Член Коллегии, заведующий Судебно- 
Следственным Отделом Е. ШирвинОт.

Рагпубх в „Имеет.- В. Ц. И. К. и Харьк. 
Губревкома от 26 марта 191» г. за № 81.

Постановление Совета Народ
ных Комиссаров.

72. О назначении тов. Манцева Нач- 
цупчрезконом Украины.

Назначается Начальником Централь
ного Управления Чрезвычайных Комис-
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Надзвичайно! Комісії України по бо
ротьбі з контр-революцією, спекуля
цією і службовими переступствами.

Голова Ради Народніх Комісарів
Раковський.

Керуючий справами Захаров.

Оголошено в .Вістях- В. Ц. В. К. і 
Х&рьх. Губревк. з 27 березня 1920 р. № 82.

Постанова Колегії Нарношю-
ШТ6ЛЯ.

73. Про нову таксу оплат кореспон
денцій.

Постановою колегії Наркомпоштеля 
з 20 січня с. р. установлюється слі
дуюча нова такса оплати кореспон
денцій в столицях Москві і Петрограді 
з 10 березня, губерніяльних пунктах 
з 20 березня, инших місцях—з мен
том одержання цього роспорядження.

Перше: Місцеві і позамісцеві банде
ролі—пятьдесять коп. від лоту, при 
найменшій оплаті по одному карбо
ванцеві від посилки.

Друге: Звичайні листи до 15 грамів 
і карточки—безплатно, але вище 15 
грамів та рекомендовані листи по 
пять карб, за 15 або частину 15 гра
мів.

Третє: Оплата за рекомендування— 
п'ять карб., посилка всякого роду ре
комендовано їкарточки—десять карбо
ванців.

Четверте: Документи зізнано! вар
тості!—вагова оплата п'ять карбован
ців, за 15 або частину 15 грамів, за 
обезпечення по 2 карбованці за сотню 
або частину сотні карб, зізнаної вар- 
тости, мінімум десять карб, від по
силки.

П'яте: Перекази—два карбованці за 
кожну сотню або частину сотні карб, 
мінімум десять карб, за переказ, а 
за телеграфічний переказ кромі цього 
еще оплата за тридцятисловну теле
граму.

Шесте: Посилка—вагова оплата від 
фунта до 500 верст три карб., до

сий Украины по борьбе с контр-рево- 
люцией, спекуляцией и преступлениями 
по должности тов. Манцев В. И.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский.

Управляющий делами Совнаркома
Захаров.

Распубл. в „Изввст.- В. Ц.И. К. и Харь к' 
Губревкома от 27 марта 1920 г. га № 82.

Постановление Коллегии Нар- 
аомочтеля.

73. О новой тансе оплаты корреспон
денции.

Постановлением Коллегии Нарком- 
почтеля от 20 января с. г/ устана
вливается следующая новая такса опла
ты корреспонденции в столицах: 
Москва, Петроград с 10 марта, губерн
ских пунктах—20 марта, в прочих 
местах—с момента получения насто
ящего распоряжения.

Переое.Местные и иногородние бан
дероли—пятьдесят коп. с лота, при 
наименьшей плате по одному рублю 
с отправления.

Второе. Простые письма до 15 грам
мов и карточки бесплатно, но свыше 
15 граммов, равно заказные письма, 
до пяти руб. за 15 или часть 15 
граммов. *

Третье. Сбор за заказ пять руб., 
отправление всякого рода заказной 
карточки десять рублей.

Четвертое. Письма об'явленной 
ценности—-весовой сбор пять рублей, 
за 15 или часть 15 граммов и страхо
вой по два рубля за сто или часть 
ста руб., обложенной ценности мини
мум десять руб. отправление.

Пятое. Переводы два рубля за каж
дые сто или часть ста руб., минимум 
десять руб. перевод; за телеграфный 
перевод, сверх того, еще пдату за три
дцатисловную телеграмму.

Шестое. Посылка—весовой сбор с 
фунта до 500 верст—три руб., до
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1000 верст п'ять карб., вище 1000 
верст додается по два карбованці від 
фунта за кожну слідуючу 1000 і ча
стину 1000 верст в межах одної гу
бернії по три рублі за фунт. Посилки 
книжок, насіння, п'ятьдесять коп. за 
фунт до 500 верст і в межах одної 
губернії по одному карбованцеві від 
фунта, до 1000 верст і вище 1000 
верст додається по 50 коп. за кожну 
слідуючу тисячу або частину 1000 вер.

Червоноармійські посилки, незалеж
но від віддалі,—по два карбованці 
п'ятьдесять коп. за фунт. Оплата за 
обезпечення посилки як вартісні письма.

Сьоме: Наложена післяплата десять 
карбованців за сумму до 250 карб., 
вище 250 карб, по чотири карб, за 
кожну слідуючу сотню або часть сотні 
карбованців.

Восьме: Достава до дому вартісних 
документів і переказів по десять карбо
ванців за кожну сотню або часть 
сотні карбованців зізнаної вартости 
або суми переказу.

Дев'яте: Повідомлення про отри
мання, звичайне п'ять карбованців, 
рекомендоване десять карбованців.

Десяте: Заяви, пошукування, зворо
ти, зміни адреси і посилки, десять 
карбованців від посилки.

Одинадцяте: Передплатні скринки 
від 1 січня цього року, за рік в сто
лицях 200 карбованців, губерніяльних 
містах і конторах 1 і 2 кляси 100 
карб., а инших місцевостях 50 карб.

Дванадцяте: За передержання по
силок по два карбованці за добу від 
посилки вище двох днів для гуртових 
і 4-ох днів для поодиноких посилок 
від дня доручення другої оповістки, яку 
посилається в чотири дні після першої.

Тринадцяте: За пересилку періодич
них видань незалежно від речинців 
передплати, випущення відань і ваги 
кожнього примірнйка видань по де
сять копійок за кожен поданий на 
пошту примірник видання.

Уповноважений Наркомпоштеля при 
Раднаркомові У. С. Р. Р. Дяков.

Оголошено в .Вістях” В. Ц. В. К. і Харь
ковом Губрсвкомуз 27 березня 1920 р. № 82.

1000 верст—пять руб., свыше 1000 
верст добавляется по два рубля с 
фунта за каждую последующую 1000 
и часть 1000 верст в пределах одной 
губернии по три руб. за фунт. По
сылки с книгами, семенами—пятьдесят 
коп. с фунта до 500 верст и в пре
делах одной губернии по одному руб. 
с фунта, до 1000 верст и свыше 1000 
верст добавляется по 50 коп. за каж
дую последующую тысячу или часть 
1000 верст.

Красноармейские посылки, незави
симо от расстояния,—по два рубля 
пятьдесять коп. с фунта. Страховой 
сбор посылки, как ценные письма.

Седьмое. Наложенный платеж десять 
рублей за сумму до 250 р., свыше 
250 р., по четыре руб. за каждые 
последующие сто или часть ста рубл.

Восьмое. Доставка на дом ценных 
писем и переводов по десяти рублей 
за каждые сто или часть ста рублей 
об'явленной ценности или суммы пе
ревода.

Девятое. Уведомление о получении: 
простое пять рублей, заказное десять 
руб.

Десятое. Заявление, разыскание, 
возвращение, изменение адреса и до
сылка десять рублей за отправление.

Одиннадцатое. Абонементные ящики 
с 1-го января сего года за год: в сто
лицах 200 руб., губернских городах 
и конторах 1 и 2 класса 100 руб. и 
прочих местностях 50 рублей.

Двенадцатое. За хранение посылок 
по два рубля за сутки с посылки 
сверх двух дней для партионных и 
4-х дней для одиночных посылок со 
дня вручения вторичной повестки, по
сылаемой через четыре дня после первой.

Тринадцатое. За пересылку пери
одических изданий независимо от сро
ков подписки, выхода изданий и веса 
каждого экземпляра изданий по де
сять копеек за каждый сдаваемый на 
почту экземпляр издания.

Уполномоченный
Наркомпочтеля Дьякон.

Ряепубл. в „Извест.* В. Ц. И. К. и Хармс.
Губревкома от 27 марта 1920 г. за Ле 82.
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Постанова Народнього Коміса
ріяту ЮСТИЦІЇ.

74. Про створення Центральної Ко
місії для розслідження звірств запо

діяних білогвардійцями.

З метою найбільше повного опра
цювання слідчого матеріялу дотично 
звірств, заподіяних білогвардійцями в 
межах У. С. Р. Р., Народній Коміса
ріят Юстиції постановляє:

1. Створити При Наркомюстові 
Центральну Комісію по розслідженні 
звірств, заподіяних білогвардійцями.

2. Склад комісії означити з голови 
представника Народнього Комісаріяту 
Юстіції тов. Канарського і членів: 
представників від Ц. В. К., Ц. К. К. 
П. У. і Ц. К. борбістів.

Цю постанову вводиться в життя 
телеграфічно.

Народній Комісар Юстиції
Е. Тсрлсцькпй.

Секретар Комісії Руденко.
Оголошено б .Вістях" В. Ц. В. К. і Харьк. 

Губревкому а 21 березня 1920 р. .\і 82

Наказ Нарномпроду Р.С.Ф. Р. Р.
І Нарномпроду У. С. Р. Р.

75. Про заборону самостійних загото
вок І вивозу продуктів з України.

Деякі продоргани, ріжні військові і 
залізним» організації, а також коопе
ративи, посилають на Україну своїх 
представників для закупна продуктів, 
часом навіть закуповують їх без ві
дома Наркомпроду Р. С. Ф. Р. Р. І 
Наркомпроду У. С. Р. Р. Цим повідо
млюється, що без попередних наря
дів Наркомпроду Р. С. Ф. Р. Р. і без 
дозволу на підставі тих нарядів Нар
компроду У. С. Р. Р. жаден вивіз 
продуктів з України недопустимий, і 
самостійна заготовка заборонена всім 
без виїмку. Установи і особи, яки 
видають подібні дозволи і відряжують
'*вї« рмягтппщініп на Україну, по-

Постановление Народного Комис
сариата Юстиции. .

74. Об образовании Центральной Ко
миссии по расследованию зверств, 

учененных белогвардейцами.

В целях наиболее полной разработ
ки следственного материала по звер
ствам, учиненными белогвардейцами в 
пределах У. С. С. Р. Народный Ко
миссариат Юстиции постановляет:

1) Образовать при Наркомюсте Цен
тральную Комиссию по расследованию 
зверств, учиненных белогвардейцами.

2) Состав Комиссии определить из 
представителя Народного Комиссари
ата Юстиции тов. Канарского и чле
нов: представителей от Ц. И. К., 
Ц. К. К. П. У. и Ц. К. борьбистов. -

Настоящее постановление вводится 
в действие по телеграфу.

Народный Комиссар Юстиции
Е. Тсрлсцкии.

Секретарь Коллегии Руденко.
Распубл. в „Извест." В. Ц. И. К. и Харьк. 

Губревкома от 27 марта 1920 г. за Л» 82.

Приказ Наркомпрода Р. С. Ф. С. Р. 
и Наркомпрода У. С. С. Р.

75. О воспрещении самостоятельных 
заготовок и вывоза продуктов из Укра

ины.

Некоторые продорганы, различные 
военные и железнодорожные органи
зации, а также кооперативы, посыла
ют на Украину своих представителей 
для закупки продуктов, иногда даже 
закупают их без ведома Наркомпрода 
Р. С. Ф. С. Р. и Наркомпрода У. С.
С. Р. Настоящим об‘является, что 
без предварительных нарядов Нарком
прода Р. С. Ф. С. Р. и без разреше
ния, на основании этих нарядов, Нар
компрода У. С. С. Р. никакой вывоз 
продуктов из Украины недопустим, 
и самостоятельная заготовка запре
щена всем без исключения. УчреЖДе-
миа и пиип шііаіа. і



тягнеться перед суд. Особи, винні в 
самостійній заготовці будуть арешто
вані, а продукти реквізовані.

Застнаркомпрод Р. С. Ф. Р. Р.
П. Брюханов.

Наркомпрод У. С Р. Р.
• Владимиров.

Оголошено в „Вістях- В. Ц. В. К. і Харьк. 
Губревкому з 28 березня 1920 р. № 83.

Статут Всеукраінсьного Цент
рального Виконавчого Комітету.

76. Про Центральну Комісію для ви
борів до Рад при Презідії Всеукраїн

ського Ц. В. К. (Ценвиборком).

1. Для організації і керування По 
всіх місцевостях виборами до Рад Ро
бітничих, Селянських і Червоноармій- 
ських депутатів на території У. С. 
Р. Р., а також для організації виборів 
і технічного приготовления ІУ-го Все
українського 3‘їзду Рад, при Презідії 
Всеукраїнського Н. В. К. А. установ
люється Центральна Комісія для ви
борів до Рад (Ценвиборком).

2. Голову і членів Комісії затверджує 
Презідія Всеукраїнського Ц. В. К.

3. Для доцільности і організування 
праці Комісія розділює свої функції 
по слідуючих секціях: а) адміністра
тивно-юридичній, б) агітаційній, в) ста
тистичній і г) господарській.

4. Керування працею секцій дору
чається членам комісії.

5. Функції комісії означується 
окремим статутом.

За голову Всеукраїнського Ц. В. К.
Шумеький.

Секретар Презідії Сепяаін.
Оголош. в „Вістях” В. Ц. В. К. і Харьк.

Губревкому з 28 березня 1920 р. № 83.

решения и командирующие своих пред
ставителей на Украину, будут привле
каться к суду. Лица, виновные в само
стоятельной заготовке, будут аресто
вываться, а продукты реквизироваться.

Замнаркомпрод Р. С. Ф, С. Р.
Я. Брюханов.

Наркомпрод У. С. С. Р. Владимиров.

Распубл. в „Извеет.- В. Ц. И. К. н Харьк. 
Губревкома от 28 марта 1920 г. за 83.

Положение Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Ко

митета.

76. О Центральной Комиссии по вы
борам в Советы при Президиуме Все- 
уираинсного Ц. И. К. (Ценвыборном).

1. Для организации и руководства 
повсеместными выборами в Советы 
Рабочих, Крестьянских и Красноар
мейских депутатов на территории 
У. С. С. Р., а также для организации 
выборов и технической подготовки 
1У-го Всеукраинского Сезда Советов 
при Президиуме Всеукраинского ЦИКА 
учреждается Центральная Комиссия 
по выборам в Советы (Ценвыборком).

2. Председатель и члены Комиссии 
утверждаются Президиумом Всеукра
инского Ц. И. К.

3. Для целесообразности и органи
зованности работы Комиссия распре
деляет свои функции по- следующим 
секциям: а) административно-юриди
ческой, б) агитационной, в) статисти
ческой и г) хозяйственной.

4. Руководство работой секций 
поручается членам Комиссии.

5. Функции Комиссии определяются 
особым положением.

За председателя В. Ц. И. К.
Шумений.

Секретарь Президиума Сенявин.
Распубл. в .Извоет.- В.Ц. И. К. и Харьк.

Губревкоыа от 28 марта 1920 г. за ^ 83.
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Постанова Презідіі Всеукраїнсь
кого Ц. В. К.

77. Про затвердження тов. Яковлева 
годовою Центральної НоиісВ для ви

борів до Рад.

Головою Контрольної Комісії для 
виборів до Рад при Презідії Всеукра
їнського Ц. В. К. (Ценвиборком) за
тверджується тов. Яковлев.

За голову Всеукраїнського Ц. В. К. 
Шумський.

Секретар Презідії Сенявін.
Оголош. в „Вістях** В. Ц. В. К. і 'Харьк. 

Губ ревкому з 28 березня 1920 р. № 83.

Устав Уповноваженого Нарком- 
лраці Р. С. Ф. Р. Р.

78. Про нагороду за надобов‘язкову 
працю.

В доповненні до пояснення Уповно
важеного Наркомпраці Р. С. Ф. Р. Р. 
при Раднаркомові У. С. Р. Р., оголо
шеного в «Вістях» Ц. В. К. України 
з 25 лютого 1920 р., цим оповіщу- 
ється:

1. Заплату за надобов‘язкові години 
видається всім робітникам і службов
цям незалежно від ступня, в тих ви
падках, коли в підпріємствах або 
установах в наслідок надзвичайних 
умов введено підвищений робочий 
день проти норм кодексу праці і тари- 
фових постанов.

2. При частинних надобов'язкових 
працях заплата видається незалежно 
від ступня, лише цим робітникам і 
службовцям, яких робота виконується 
по призначенні осіб, керуючих під- 
пріємством, установою або його частю. 3

3. Право призначувати роботи в 
установах мають, в стосунку до ке
руючих відділами і піддвідділами, від
повідні колегії вповні; в стосунку до ин
ших службовців відповідні члени ко
легії по представленню керуючих.

Постановление Президиума Все- 
украинского Ц. И. К.

77. Об утверждении т. Яковлева пред
седателем Центральной Комиссии по 

выборам в Советы.

Председателем Центральной Комис
сии по выборам в Советы при Прези
диуме Всеукраинского Ц. Х\. К. (Цен- 
выборкож) утверждается т. Яковлев.

За Председателя Всеукраинского 
Ц. И. К. Шумский.

Секретарь Президиума Сенявин.
Распубл. в „Извест.- В. Ц. И. К. и Харьв. 

Губревкома от 28 марта 1920 г. за № 83.

Положение Уполномоченного Нар- 
номтруда Р. С. Ф. С. Р.

78. О вознаграждении за сверхуроч
ные работы.

В дополнение к раз‘яснению Упол
номоченного Наркомтруда Р. С. Ф. С. Р. 
при Совнаркоме УССР, опубликован
ному в «Известиях» Ц. И. К. Украины 
от 25 февраля 1920 г., настоящим 
об‘является:

1. Оплата за сверхурочные часы 
производится всем рабочим и служа
щим независимо от разряда в тех 
случаях, когда в предприятиях или 
учреждениях в силу чрезвычайных 
условий, установлен повышенный 
против норм кодекса труда и тариф
ных положений, рабочий день.

2. При частичных сверхурочных 
работах оплата производится, неза
висимо от разряда, лишь тем рабо
чим и служащим, работа коих про
изводилась по назначению лиц, руко
водящих предприятием, учреждением 
или частью его.

3. Правом назначения работ в
учреждениях пользуются по отноше
нию к заведующим отделами и под
отделами соответствующие коллегии 
в целом. По отношению к прочим 
служащим соответствующие члены кол
легии ПО ППРПГТ9В»ооиіл —.....
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Відповідальні політичні робітники, 
члени колегії і відповідальні профро- 
бітники, яким заплата видається по 
спеціяльних тарифах відповідальних 
робітників, не одержують нагороди за 
недобов'язкові роботи.

Засідання не можна уважати як на- 
добов'язкові роботи і з винятком ви
падків предвиджених постановою Упов
новаженого Наркомпраці Р. С. Ф. Р. Р. 
оголошеною в «Вістях» Ц. В. К. Укра
їни з 23 березня № 78 (Збірн. Зак. 
Росп. Роб.-Сел. уряду України № 4, 
ст. 67), не підлягають оплаті.

Оплата за надобов'язкові праці ви
дається за окремими документами під
писаними керовниками підпріємств і 
установ.

За Уповноваженого Наркомпраці 
Р. С. Ф. Р. Р. при Раднаркомові У. 
С. Р. Р. (підпис).

Застголпівдбюра (підпис).
Оголога. в .Вістях- В. Ц. В. К. і Харьк. 

Губревкому з 28 березня 1920 р. X 83.

Обіжник Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

79. Про відповідальність за неправну 
участь в виборах.

Народній Комісар Юстиції в зв'яз
ку з виборами до Рад звернувся до 
всіх завідателів юридичних відділів 
губерніяльних ревкомів з ось таким 
обіжником:

Всеукраїнський Виконавчий Комітет 
в доповненні до інструкції для вибо
рів до Рад з 14 березня ц. р. («Вісти» 
В.Ц.В.К. К« 72) постановив, що особи, 
які є позбавлені виборчих прав або 
іх не мають, відповідають карно за 
участь в виборах, та коли війдуть до 
Рад. Відповідно до такоі постанови 
вишоі в Республиці урядової інстітуції 
і беручи під увагу пильні потреби 
даного моменту, Народній Комісаріят 
Юстиції пропонує вам негайно поро
бити заходи, щоб: 1,) справи про 
вказані злочини в терміновим поряд-

Ответственные политические работ
ники, члены коллегии и ответствен
ные профработники, оплата которых 
производится по специаль
ным тарифам ответственных работ
ников, вознаграждения за сверхуроч
ные не получают.

Заседания не могут^рассматриваться 
как сверхурочные работы и оплате, 
за исключением случаев, предусмотрен
ных постановлением Уполномоченного 
Наркомтруда Р. С. Ф. С. Р., іраспуб- 
ликованного в «Известиях» Ц. И. К. 
Украины от 23 марта № 78 (Собр. 
Уз. и Расп.-Раб. Кр. Пра-ва Украины, 
К; 4, ст. 67), не подлежат.

Оплата сверхурочных производится 
по особым ведомостям, снабженным 
подписями руководителей предприя
тий и учреждений.

За Уполномоч. Наркомтруда Р. С. 
Ф. С. Р. при Совнаркоме У. С. С. Р. 
(подпись).

Зампредюжбюро (подпись).
Распубл. в «Извест,* В.Ц. И. К. п Харьк. 

Губревкома от 28 марта 1920 г. за № 83.

Циркуляр Народного Комиссари
ата Юстиции.

79. Об ответственности за незакон
ное участие в выборах.

Народный Комиссар Юстиции в свя
зи с выборами в Советы обратился 
ко всем заведующим юридическими 
отделами губернских ревкомов со сле
дующим циркуляром:

Всеукраинский Исполнительный Ко
митет в дополнение инструкции по 
выборам в Советы от 14 марта сего 
года («Известия В.Ц.И.К.» № 72) уста
новил для лиц, лишенных избиратель
ных прав, или таковых не имеющих, 
уголовную ответственность за участие 
в выборах, и за проникновение в Со
веты. В соответствии с таковым поста
новлением высшего в Республике пра
вительственного учреждения принимая 
во внимание настоятельные потреб
ности данного момента, Народный 
Комиссариат Юстиции предлагает вам
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кові було розглядано в Революційних 
Трибуналах, а де останніх немає, в 
народніх Судах при участи шести 
народніх засідателів; 2) про час і місце 
розглядання цих справ відповідно до 
іхньоі величезноі суспільної ваги, ого
лошувано в газетах і роблено инші 
заходи задля повідомлення людности 
про згадані процеси.

Народній Комісар Юстиції
ТерлецькиШ.

Член Колегії, завід. Судово-Слідчого 
Відділу Руденко

Огояошеио в «Вістях» В.Ц.В.К. і Харьк. 
Губревкому з 28 березня 1920 р. М 83.

Постанова Народнього Коміса
ріяту Внугрішних Справ.

80. Про створення Головного Управ
ління Радянської Робітничо-Селянської 

Міліції.

Для керування всього роду міліціями 
на Украіні як: загальною, залізничою, 
річною, морською і карно-слідчою, при 
Народньому Комісаріят! Внутрішних 
Справ утворюється яко відділ Головне 
Управління Радянскоі Робітничо-Селян- 
ськоі Міліції (Головміліція). Начальни
ком Головного Управління Р. Р. С. 
Міліції призначується т. Чайковський 
Олександер Мартинович.

Штати Головного Управління Міліції 
затверджую.

Народній Комісар Внутрішних Справ 
X. РпкоеськиЛ.
Керуючий справами Н.К.В.С. Верташ.

Огологасво в „Вістях* В.Ц.В.К. і Харьк.
Губ ревкому з ЗО березвя 1920 р. *в 84.

немедленно озаботиться принятием мер 
к тому, чтобы: 1) дела об указанных 
преступлениях в срочном порядке рас
сматривались в Революционных Три
буналах, а где последних не имеется, 
в Народных Судах с участием шести 
народных заседателей; 2) о времени и 
месте рассмотрения этих дел в со
ответствии с громадным общественным 
значением их, производились публи
кации в газетах и принимались иные 
меры оповещения населения об упомя
нутых процессах.

Народный Комиссар Юстиции
Терлецкий

Член Коллегии, завед. Судебно- 
Следственным Отделом Руденко.

Распубл. в „Известиях- В.Ц.И.К. и Харьк. 
Губревкома от 28 марта 1920 г. за № 83.

Постановление Народного Комис
сариата внутренних Дел.

80. Об учреждении Главного Упра
вления Советской Раб.-Кр. Милиции.

Для руководства всеми видами ми
лиции на Украине, как то: общей, 
железнодорожной, речной, морской и 
уголовнорозыскной, при Народном Ко
миссариате Внутренних Дел учреж
дается, как отдел, Главное Управление 
Советской Рабоче-Крестьянской Мили
ции (Главмилиция), Начальником Глав
ного Управления Совета Р.-К. Милиции 
назначается т. Чайковский Александр 
Мартынович.

Штаты Главного Управления Мили
ции утверждаю.
Народный Комиссар Внутренних Дел

X. Ракоескии.

Управ, делами Н.К.В.Д. Верташ.
Распубл. в „Известиях- В.Ц.И.К. ■ Харьк.

Губревкома от 80 марта 1920 г. за № 84.
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Постанова Ради Робітничо - 
Селянської Оборони. ,

81. Про відання червоноармійцям права 
вступати на службу до міліції.

З метою поповнення робітничо- 
селянської охорони (міліції) відповід
ним кадром співробітників Рада Робіт
ничо-Селянської Оборони постановила:

1) Дати право вступати на службу 
до міліції червоноармійцям, уродженим 
в 1891 р. і раніш, які брали участь в 
боях і яких евакуовано з дієвоі армії 
в лічничі заклади або котрі одержали 
відпустку по причині поранень і хво- 
ріб.

2) Спосіб вступления красноармій- 
ців в ряди міліції встановити згідно з 
інструкцією випрацьованою Всерос- 
головштабом по порозумінні з Голов- 
міліцією.

Голова Ради Робітничо-Селянськоі 
Оборони Ііл. Ульянов (Ленін).

Секретар Фотісва.
Москва, Кремль, 13 лютого 1920 р.

Прим. Рсд. Наведена постанова 
оголошена в «Вістях» Ц.В.К. України 
на підставі розпорядженя Уповно
важеного Головміліції при Всеукр- 
ревкомові.
Оголошено в „Вістях" В.Ц.В.К. і Харьк.- 

Губревкому з 31 березня 1920 р. № 85.

Інструкція Ради Робітничо-Селян
ської Оборони.

82. Про вступления червоноармійців 
на службу в міліцію на основі поста
нови Радоборони з 13-го лютого 

1920 р. 1

1) Вступити на службу до міліції 
може кожен письменний червоноар- 
мієць, котрий має не менше 28 років, 
перебув не менше 6-ти місяців на 
фронті і в наслідок поранення або 
хвороби євакуований з дієвоі армії в 
тил в лічний заклад, к^дри видужую-

Постановление Совета Рабоче- 
Крестьянской Обороны.

81.0 предоставлении красноармейцам 
права поступления на службу в ми

лицию.

В целях пополнения рабоче-крестьян
ской охраны (милиции) надлежащим 
кадром сотрудников Совет Рабоче- 
Крестьянской Обороны постановил:

1) Предоставить право поступать 
на службу в милицию красноармейцам, 
родившимся в 1891 г. и ранее, уча
ствовавшим в боях и эвакуированным 
из действующих армий в лечебные 
заведения или получившим отпуска за 
ранениями и болезнями.

2) Порядок поступления красноар
мейцев в ряды милиции установить 
согласно инструкции, выработанной 
Всероглавштабом по соглашению с 
Главмилицией.

Председатель,Совета Рабоче-Кресть
янской Обороны Вл. Ульянов (Ленин).

Секретарь Фотисвп.
Москва, Кремль, 13 февраля 1920 г.

Прим. ред. Настоящее постанов
ление оглашено в «Изв.» Ц. И. К.

Украины по распоряжению Уполно
моченного Главмилиции при Всеукр-
ревкоме.

Раопубл. в „Изв." В.Ц.И.К. н Харьк. Губ- 
ревкома от 31 марта 1920 г. за Л? 85.

Инструкция Совета Рабоче-Нре- 
стьянсной Обороны.

82. О поступлении на службу в ми
лицию красноармейцев, на основании 
постановления Совобороны от 13-го 

февраля 1920 г.

1) Поступить на службу в милицию 
может каждый красноармеец, грамот
ный, имеющий не менее 28-ми лет от 
роду, пробывший не менее 6-ти меся
цев на фронте, и вследствие ранения 
или болезни, эвакуированный из дей
ствующей армии в тыл в лечебное
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чих, тилові частини, а такоже той, що 
одержав відпустку для порятування 
здоровля.

2) Бажаючий вступати на службу 
до міліції червоноармієць звертається 
безпосередно особисто, в випадкові не- 
можливости письменно, в найблище 
управління міліції з заявою про при- 
няття на службу.

Примітка 1. Приймання перево
диться виключно міськими і повіто
вими управліннями загальної міліції 
і районними управліннями річної і 
залізничоі міліції.
3) Управління міліції що не мають 

права приймання, негайно пересила
ють ці заяви відповідним вищим інстан
ціям які це право мають.

4) При заяві червоноармієць пред- 
кладає посьвідчуючі його право доку
менти (про вік, побут на фронті не 
менше 6-ти місяців, про поранення і 
хворобу) і власноручно заповнює в 
2-х примірниках ось таку анкету:

А Н К Е Т А

для червоноармійця. бажаючого піти 
на службу в міліцію.

1. Призвище.
2. Імя і по батькові.
3. Постійне місце мешкання.
4. Вік.
5. Давнійше звання.
0. Чим родичі (селяни, міщани, або 

дворяни і т. и.)
7. Чи письменний.
8. Чи потягано його до суду.
9. Де був в дні лютовоі революції.

10. Де був в дні жовтневої рево
люції.

11. Яку участь брав в перевороті.
%

12. Від якого часу служить в Чер
воній армії.

13. Якоі частини (полк, сотня).
14. Кільки разів брав участь в боях.
15. Чи має поранення (кілько і рід 

поранення).
16. Чи служить в Червоній армії по 

мобілізації, чи добровільно.

заведение, кадры выздоравливающих, 
тыловые части, а также находящиеся 
в отпусках для поправления здоровья.

2) Желающие поступить на службу 
в милицию красноармейцы обращаются 
непосредственно лично в случае не
возможности—письменно, в ближай
шее управление милиции с заявлением 
о приеме на службу.

Примечание 1. Прием произ
водится исключительно городскими 
и уездными управлениями общей 
милиции и районными управлениями 
речной и ж.-д. милиции.
3) Не имеющие права приема упра

вления милиции немедленно препрово
ждают эти заявления соответствую
щим высшим инстанциям, этим правом 
обладающим.

4) При заявлении красноармеец 
представляет удостоверяющие его право 
документы (о возрасте, пребывании 
на фронте не менее шести месяцев, о 
ранении или болезни) и собственно
ручно заполняет в двух экземплярах 
следующую анкету:

А Н К Е Т А :

для красноармейца, желающего посту
пить на службу в милицию.

1. Фамилия.
2. Имя и отчество.
3. Постоянное местожительство.
4. Возраст.
5. Прежнее звание.
6. Кто родители (крестьяне, мещане 

или дворяне и т. д.).
7. Грамотный ли.
8. Привлекался ли к суду.
9. Где находился в дни февральской 

революции.
10. Где находился в дни октябрь

ской революции.
11. Какое участие принимал в пе

ревороте.
12. С какого времени служит в 

Красной армии.
13. Какой части (полк, рота).
14. Сколько раз участвовал в боях.
15. Имеет ли ранения (сколько и 

род ранения).
16. Служит ли в Красной армии 

по мобилизации или добровольно.
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17. Партійність (ком., анарх., макси- 
ш., співчув. або безпарт.).

18. Чи був членом других партій 
перед вступлениям до теперішньої і 
від якого часу.

19. Куди хоче вступити на службу, 
в річну, залізн. або загальну міліцію.

20. Які додаткові відомости про себе 
може подати.

Дня . . місяця. . .19 року.
Підпис даючого про себе відомости.
Висновок начальника міліціі.
5) Коли заява бажаючого вступити 

до міліціі червоноармійця докладно 
посвідчена, одна з анкет з письмом 
відповідних органів міліціі, що мають 
на це право, посилається в найблище 
повітове місто, в війскомат; останній 
негайно розпоряджує, щоб його зара
хувати до міліціі, доносить про це в 
губвійськомат і втягає до окремого 
реєстру.

6) Коли вступивший до міліціі чер- 
воноармієць звільняється або відходить, 
по причині власного бажання, то такий 
передається до найблищого військомату 
з метою зарахованя на військову 
службу, коли його ровесники в тім 
часі служать.

7) Губвійськомати кожно-місячно 
представляють відомости окрвійсько- 
матам, а останні Всеросголовштабові 
про число червоноармійців, зарахова
них до міліціі.

8) Управління міліціі, що переводить 
приняття, кожного місяця представляє 
відомости Головміліціі про число при- 
нятих до міліціі і відходячих з міліціі 
червоноармійців. Головміліція що три 
місяці загальні відомости про число 
червоноармійців, що знаходяться в ря
дах міліціі, представляє Всеросголов
штабові.

9) Приняті до міліціі на службу чер- 
воноармійці підлягають виключно роз
поділові Головміліціі.

10) Обіймаючи посаду, червоноар- 
мієць обов‘язанний представити на 
місци своєі служби посвідчення і ар
матурні списки від військової частини. 
При відході він одержує такі від 
Управління міліціі, в якій служив.

17. Партийность (ком., анарх., макси
малист, сочувств. или беспарт.).

18. Состоял ли членом др. партий 
до вступления в настоящую, с какого 
времени.

19. Куда желает поступить на 
службу, в речи., ж. д. или общую ми
лицию.

20. Какие имеет сведенйя добавочно 
о себе сообщить.

. . число . . . .  месяц 19 г.
Подпись дающего о себе сведения.
Заключение начальника милиции.
5) Если заявление красноармейца, 

желающего поступить в милицию, удо
стоверяется, одна из анкет при отно
шении соответствующих органов ми
лиции, имеющих на то право, напра
вляется в ближайший уездный город, в 
военкомат; последний немедленно де
лает распоряжение о зачислении его 
за милицией, сообщает об этом в губ- 
военкомат и вносит в особый список.

6) В случае увоаьнения или ухода 
по собственному желанию поступив
шего в милицию красноармейца, тако
вой передается в ближайший военко
мат для зачисления на военную службу, 
если сверстники его по возрасту бу
дут в то время состоять на таковой.

7) Губвоенкоматы ежемесячно пред
ставляют сведения окрвоенкоматам, а 
последние Всероглавштабу о числе за
численных в милицию красноармейцев.

8) Управление милиции, производя
щее прием, ежемесячно представляет 
сведения Главмилиции о числе прини
маемых в милицию и выбывающих из 
милиции красноармейцев. Главмилиция 
каждые три месяца общие сведения о 
числе красноармейцев, находящихся в 
рядах милиции, представляет Всеро
главштабу.

9. Принятые на службу в милицию 
красноармейцы подлежат исключитель
ному распределению Главмилиции.

10. При поступлении красноармеец 
обязан представить по месту своей 
службы аттестаты и арматурные спи
ски от воинской части. Выбывая, он 
снабжается таковыми же из управле
ния милиции, в коей он служил.
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41. Всі передані в міліцію червоно- 
армійці виключаються зі списків частин 
і зі всіх родів довольства, а вступаюсь 
на всі роди довольства міліції'.

Голова Ради Робітничо - Селянської 
Оборони Пл. Ульянов (Ленін).

Секретар Ради Робітничо - Селянсь
кої Оборони II. Фотіева.

Москва, Кремль, 13 лютого 1920 р.
Прим. РеО. Вище наведена інст

рукція помішена в «Вістях» Ц. В.К. 
України на основі розпорядження 
Уповноваженого • Головміліціі при 
Всеукрревкомові.

Оголошено и .Вістях- В.Ц.В.К. і Харьк. 
ГуЛроикому з 31 бсреиня 1920 р. Л; 85.

Постанова Раді Народніх Комі
сарів Р. С. Ф. Р. Р.

83. Про збірну прядива. 3 4

З метою поліпшення збору прядива 
встановлюються ось такі правила:

1) Збірку прядива переводить Управа 
текстильних підприємств та іі місцеві 
органи (Прядивбюро) вкуп із Губрад- 
наргоспом.

2. Піддяглу збірці кількість прядив’я
них матеріялів розкладає між районами 
збірки прядива головна Управа тек
стильних підприємств; призначену на 
кожний район кількість прядив’яних 
матеріялів розкладає між повітами, 
волостями і сільськими громадами Губ- 
раднаргосп.

3. Про переведення розкладки пря
дива доносять Губраднаргоспи відпо
відним Губпродкомам, котрі повинні 
негайно постаратися, щоб для пере
ведення товарообміну було забезпе
чено необхідний товаровий фонд в 
місцях безпосередньої збірки прядива.

4. В міру впливу прядива на прий
омні пункти, останні за передане 
згідно з розкладкою прядиво видають 
відповідному сільському колективові 
поверх встановленої твердоі ціни, пре-

11. Все переданные в милицию крас
ноармейцы исключаются из списков 
частей и со всех видов довольствия и 
поступают на все виды довольствия 
милиции.

Председатель Совета Рабоче-Кресть
янской Обороны Вл. Ульянов (Лепин).

Секретарь Совета Рабоче-Крестьян
ской Обороны Л. Фотиева.

Москва, Кремль, 13 февраля 1920 г
Прим. Ред. Настоящая инструкция 

оглашена в «Известиях» Ц. И. К. 
Украины по распоряжению Уполно
моченного Главмилиции при Всеукр- 
ревкоме.
Распуб. в „Извест.- В. Ц. И. К. н Харь- 

ковск. Губі>свкома от 31 марта 1920 г. за 
№ 85.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Р. С. Ф. С. Р.

83. О сборе пеньни.

В целях улучшения сбора пеньки 
устанавливаются нижеследующие пра
вила:

1. Сборка пеньки производится 
правлением текстильных предприятий 
и его местными органами (Пенькобюро) 
совместно с Губсовнархозами.

1. Подлежащее сбору количество 
пеньковых материалов разверстывается 
Главным Правлением текстильных пред
приятий между районами сборки 
пеньки; назначенное на каждый район 
количество пеньковых материалов раз
верстывается между уездами, воло
стями и сельскими обществами Губ
совнархозами.

3. О проведенной разверстке пеньки 
сообщается Губсовнархозами в соот
ветствующие Губпродкомы, которые
должны немедленно озаботиться обес
печением для проведения товарообмена 
необходимого товарного фонда в ме
стах непосредственной сборки пеньки.

4. За сданную по разверстке пеньку 
сверх установленной твердой цены, по 
мере поступления пеньки на приемоч
ные пункты, последними выдается со
ответствующему сельскому коллективу
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шйю льняними «бо бавовняними ткани
нами, мислячи один аршин тканими 
за кожний зданий пуд прядива.

Примітка. Премія видається тіль- 
•ч ки в тих випадках, коли здане пря

диво відповідає у мови нам, котрі вста
новлені сортаментом та закріплені 
презідією В. Р. Н. Г.
5. Необхідна для видачі премії, згідно 

з розкладкою прядива, кількість ману
фактури відпускається Головтекстилем 
зі своїх фабрик і складів в рос поря- 
димість свого відділу прядива зі спе
ціяльного фонду, розмір якого визна- 
чуєтся комісією використування ВРНГ.

6. Сільським колективам, яки вико
нали роскладку вповні і в означені 
строки, товар, видаваний шляхом то
варообміну (гляди § 3), видається в 
подвійній нормі.

7. Граничні ціни на прядиво, ого
лошені в № 266 «Экономической 
Жизни», з 27 листопада 1919 р. 
збільшуються від дня оголошення цієї 
постанови на 200 проц.

8. Призначене по розкладці до здачі 
прядиво повинно бути доставлене на 
прийомний пункт не пізніше першого 
червня с. р.; не здане до цього тер
міну прядиво підлягаз конфіскаті, котру 
переводять реквізиційні загони Губ- 
продкомів.

9. Забов'язати Наркома заграничноі 
(зовнішноі) Торговли разом з Нарко
мом Військових Справ поробити за
ходи проти контрабандного вивозу 
прядива за кордони.

10. За нарушения та перешкоджу- 
вання переводити в життя цю поста
нову, винних потягнеться до судової 
відловідальности.

Голова Ради Народних
Комісарів В. Ульянов (Ленин). 

Керуючий справами В. Бонн-Бруевич.
Секретар Фотиева. 

Москва, 9 березня 1920 р.
Прим. ред. Наведена постанова 

поміщена в «Вістях» Ц. В. К. Ук
раїни на основі розпорядження Упов
новаженого Організаційного Бюра 
для відбудування промисловости на 
Україні.
Оголошено в .Вістях- В. Ц. В. К. І Харьк. 

Губревкому а ЗІ березня 1920 р. № 86

премия льняными или хлопчатобумаж
ными тканями, из расчета один аршин 
ткани за каждый сданный пуд пеньки.

Примечание. Премия выдается 
только в тех случаях, когда сданная 
пенька соответствует условиям, уста
новленным сортаментом, ^вержден- 
ным Президиумом ВСНХ.
5. Необходимое для выдачи премии 

согласно разверстки пеньки количе
ство мануфактуры отпускается немед
ленно Главтекстилем со своих фабрик 
и складов в распоряжение своего пень
кового отдела, из специального фонда, 
размер коего определяется комиссией 
использования ВСНХ.

6. Сельским коллективам, выполнив
шим разверстку полностью и в уста
новленные сроки, товар, выдаваемый 
в порядке товарообмена (см. § 3), вы
дается по двойной норме.

7. Предельные цены на пеньку, 
опубликованные в № 266 «Экономи
ческой Жизни», от 27-го ноября 1919 г., 
увеличиваются со дня опубликования 
настоящего постановления на 200 проц.

8. Назначенная по разверстке к 
сдаче пенька должна быть доставлена 
на приемочные пункты не позднее 
первого июня с. г. Не сданная к этому 
сроку пенька подлежит конфискации, 
которая производится реквизицион
ными отрядами Губпродкомов.

9. Обязать Нарком Внешней Тор
говли совместно с Наркомом по Воен
ным Делам принять меры против кон
трабандного вывоза пеньки за границу.

10. За нарушение и противодей
ствие в проведении в жизнь настоя
щего постановления, виновные при
влекаются к судебной ответственности.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 

Управляющий Делами В. Бонч-Бруевич.
Секретарь Фотиева. 

Москва, 9 марта 1920 г.
Прим. Ре/). Настоящее постано

вление оглашено в «Извест.» Ц. И. К. 
Украины по распоряжению Уполно
моченного Организационного Бюро 
по восстановлению промышленности 
на Украине.
Раг публ. в .Извест:" В. Ц. И. К. и Хярыс. 

Губревкома от 31 марта 1920 г. .V 86.
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Обімнмі Ради Народніх Комісарів.

84. Про спосіб застосування декрету 
. про землю.

Харьків, Полтава, Чернигів, Київ, 
Винниця, Житомір, НиколаІв, Катери
нослав, Одесса, Мелітопіль, Луганск.

Для доповнення і пояснення статтей 
2 і 3 закону про землю подається до 
відома з метою точного виконання при 
розподілові нетрудових земель і внут- 
рішних переділах земель по селах і 
громадах.

1. Безземельні наділюються землею 
і малоземельним додається землю по 
споживчо-трудовій нормі на ідця, яку

\належить означити відповідно до се
реднього господарства згідно з інструк
ціями Всеукрревкому з 5 лютого цього 
року.

2. Рахуються трудовими і бере
жеться від розподілу землі лише тих 
господарств, які хоч і перевещають 
споживчо-трудову норму, але не більші 
від де якоі граничноі величини площі, 
яку встановить Губземвідділ для окре
мих районів губернії.

3. Землі господарств вище тої межі, 
хочби вони і не уживали наємноі праці, 
підлягають відрізкові і розподілові як 
і землі дідичів.

4. Коли такі господарства селян 
мають високу культуру, або коштовне 
техничне знаряддя, то іх не розділю- 
зться і віддається в повне користу
вання кільком родинам безземельних 
або малоземельних і стільки ідцями,. 
скільки вийде з рахунку по споживчо- 
трудовій нормі наділення землею, і цей 
обіжник належить екстренно передати 
всім повземвідділам, волземвідділам і 
землемірам до відома і керування.

Голова Ради Народніх Комісарів 
X. Раковськшї. 

Народній Комісар Земельних
Справ А. Ма*уі.гьски$.

Оголошено в .Вістях- В.Ц.В.К. і Харьк. 
Губревкому з 1 квітня 1920 р. X 86.

Циркуляр Совета Народных

0 Комиссаров.
0 порядне применения декрета 

о земле.
Харьков, Полтава, Чернигов, Киев, 

Винница, Житомир, Николаев, Екате- 
ринослав, Одесса, Мелитополь, Луганск.

В подтверждение и раз'яснение ста
тей 2 и 3 закона о земле сообщается 
для неуклонного исполнения при рас
пределении нетрудовых земель и внут
ренних переделах земель в селениях 
и обществах:

1. Безземельные наделяются землею 
и малоземельным добавляется земля по 
потребительно - трудовой норме на 
едока, определяемой по среднему хо
зяйству, согласно инструкции Всеукр- 
ревкома 5-го февраля сего года.

2. Считаются трудовыми и сохра
няются от распределения земли только 
тех хозяйств, которые хотя и превы
шают потребительно-трудовую норму, 
но не превосходят некоторой пре
дельной величины площади, устанавли
ваемой для отдельных районов губер
нии Губземотделом.

* 3. Земли хозяйств сверх этого пре
дела, хотя бы они и не. применяли 
наемного труда, подлежат отрезке и 
распределению между безземельными 
и малоземельными, как и земли поме
щиков.

4. Если такие хозяйства селян имеют 
высокую культуру или ценное техни
ческое оборудование, то они не раз
деляются, а отводятся полностью в 
пользование нескольким семействам 
безземельных или малоземельных со 
столькими едоками, сколько выйдет 
из расчета по потребительно-трудовой 
норме наделения землей. Настоящий 
циркуляр должен быть экстренно пе
редан всем уземотделам, волземотде- 
лам и землемерам для сведения и ру
ководства.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковский- 

Народный Комиссар Земледелия
Д. Мануплъский. 

Расп. в „Извест.- В. Ц. И. К. и Харьков- 
Губревкома о* 1 апреля 1920 г. за X 80.
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Статут Народнього Комісаріяту Полояение Народного Номисса- 
Земельних Справ. риата Земледелия.

85. Про державні зразкові господар- 85. О государственных показательных 
ства. хозяйствах.

Ст. 1. Державні зразкові господар
ства організуються з метою створення 
і розвитку культурно - агрономічних 
центрів, які спричинювалиб по змозі 
найбільшу кількість продуктів шляхом 
піднесення продукційности сілського 
господарства і росширення засівної 
площі і створення умовин повного 
переходу до колективізму в хлібо
робстві.

Сг. 2. З метою найбільше успіш- 
нього виконання завдань, вказаних в 
земельнім законі, під радянські госпо
дарства можна відводити: а) маєстно- 
сти з вартісними многолітними куль
турами як то: садами, огородами, ово
чевими садібнями, винницями, хміль
никами, чайними, тютюновими і бура- 
ковими гілянтаціями, б) маетности зі 
складними техничними знаряддями по 
обробітці с. г. продуктів (сироварні, 
олійні, маслодільні, заводи сухого і 
згущеного молока, млини, заводи вина 
і овочевих від і т. и.);

в) маетности з розвиненими спе- 
ціяльними галузями годівлі звірят як- 
то: годівлею коней, расовим скотар
ством, вівчарством і т. д.;

г) маетности з розвиненими тех- 
нично-промисловими закладами (ре
монтні майстерні с. г. машин, знарядів 
то шо);

д) маетности зі ставами, озерами 
для розвитку годівлі риб.

Ст. 3. Радянські господарства за
гально державного значіння та обла
сти! досвідні станціі находяться в без
посередній евіденціі Наркомзему, а 
господарства місцевої ваги в евіденціі 
ГуОземвідділів.

Ст. 4. Визнаття маетности як мает
ности загальнодержавної ваги нале
жить до Народнього Комісаріяту Зе> 
мельних справ і виконується кожен 
раз окремими постановами, які нале
жить оголошувати в установленому 
порядкові.

Ст. 1. Государственные показатель
ные хозяйства организуются в целях 
создания и развития культурно-агроно
мических центров, содействующих наи- 
возможно большему увеличению про
дуктов, путем поднятия производи
тельности сельского хозяйства и рас
ширения посевной площади и созда
ния условий полного перехода к кол
лективизму в земледелии.

Ст. 2. В целях наиболее успешного 
проведения задач, указанных в законе 
о земле, под советские хозяйства мо
гут быть отводимы:

а) имения с ценными многолетними 
культурами, как-то: садами, огоро
дами, плодовыми питомниками, вино
градниками, хмельниками, чайными, 
табачными и свекловичными планта
циями;

б) имения со сложными техниче
скими оборудованиями по обработке 
с.-х. продуктов (сыроварни, масло
бойни, маслодельные, заводы сухого и 
сгущенного молока, мельницы, заводы 
виноделия и фруктовых вод и т. п.);

в) имения с развитыми специаль
ными отраслями животноводства, как- 
то: коннозаводством, племенным ско
товодством, овцеводством и т. д.;

г) имения с развитым технически- 
промышленным делом (ремонтные ма
стерские с.-х. машин и орудий и пр.);

д) имения с прудами и озерами в 
целях развития рыбоводства.

Ст. 3. Советские хозяйства обще
государственного значения, а равно и 
областные опытные станции находятся 
в непосредственном ведении Нарком- 
зема, а хозяйства местного значения 
в ведении Губземотделов.

Ст. 4. Признание за имениями обще
государственного значения принадле
жит Народному Комиссариату Земле
делия и производится каждый раз 
особыми постановлениями, публику
емыми в установленном порядке.
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^ Ст. 5. В державних господарствах 
повинно уряджуватися залежно від 
умовин кожного господарства виста- 
вові участки, районові досвідні поля, 
майстерні, досвідні станціі, випози- 
чальні пункти, расові розсадники, кур
си, вистави, с. г. школи, книгозбірні, 
музеі, і театри та инш. культурно- 
освітні установі.

Ст/ Безпосереднє управління гос
подарством на місцях накладається в 
кожньому господарстві окремо на ке- 
ровника, якого призначує відповідно 
Губземвідділ або Наркомзем. В кожній 
маетности установлюється робітничий 
комітет аж до того часу, коли буде 
зорганізована загальногуберніяльна 
робітнича контроля або коли буде 
установлено робітниче управління дер
жавних господарств, вже введене в 
найлучше організованих галузях про- 
мисловости.

Ст. 7. Кошти на організацію і ве
дення державних господарств відпу
скаються Наркомземом кошторисовим 
способом, а всі доходи з таких госпо
дарств вносяться до доходу скарбниці.

Ст. 8. Державні господарства ве
дуться на підставі організаційних пля- 
нів, затверджених Губземвідділами або 
Наркомземом і приходо-росходових 
кошторисів, які складаються кожнього 
року.

Ст. 9. Державні господарства обслу
говують радянські робітники, яких 
-прикликається так на постійну, як І 
на термінову поденну працю.

Ст. 10. Норми, спосіб і умови ви
давання робітникам державніх госпо
дарств, нагороди за іхню працю уста
новлюють Губземвідділи в порозумінні 
з губерніяльним відділом праці аж до 
виробу тарифових ставок профсоюзу 
с. г. робітників і затвердження іх На
роднім Комісаріятом Праці.

чСт. 11. Нормовані продукти выпу
скаются робітникам і членам іх родин 
з господарства по твердих цінах, по 
нормах Компроду, а ненормовані в 
кількости і по цінах, установлених в 
порозумінні Тубземвід. з Губпродк.

Ст. 5. В советских хозяйствах дол
жны устраиваться в зависимости от 
условий каждого хозяйства показа
тельные участки, районные опытные 
поля, мастерские, опытные станции, 
прокатные пункты, племенные рассад
ники, курсы, выставки, с.-х. школы, 
библиотеки, музеи и театры и др. 
культурно-просветительные учрежде
ния.

Ст. 6. Непосредственное управление 
хозяйством на местах возлагается по 
каждому хозяйству отдельно на за
ведующего, назначаемого соответствен
но Губзем9тделом или Наркомземом. 
В каждом имении учреждается рабо
чий комитет впредь до того времени, 
когда будет организован общегуберн
ский рабочий контроль или когда бу
дет установлено рабочее управление 
государственными хозяйствами, уже 
введенное в наилучших организован
ных отраслях промышленности.

Ст. 7. Средства на организацию и 
ведение государственных хозяйств от
пускаются Наркомземом в сметном 
порядке, а все доходы с таких хозяйств 
вносятся в доход казны.

Ст. 8. Государственные хозяйства 
ведутся на основании утвержденных 
Губземотделами или Наркомземом ор
ганизационных планов и вырабаты
ваемых ежегодно приходо-расходных 
смет.

Ст. 9. Государственные хозяйства 
обслуживаются советскими работни
ками, приглашаемыми, как на посто
янную, так и на сроковую поденную 
работу.

Ст. 10. Нормы, порядок и условия 
выдачи работникам государственных 
хозяйств вознаграждения за их труд 
устанавливаются Губземотделом по со
глашению с губернским отделом труда, 
впредь до выработки тарифных ста
вок профсоюза с.-х. рабочих и утвер
ждения их Народн. Комиссариатом 
Труда.

Ст. 11. Нормированные продукты 
отпускаются работникам и членам их 
семей из хозяйства по твердым ценам, 
по нормам Компрода, а ненормиро
ванные—в количестве и по ценам, уста
новленным по соглашению Губземотд. 
с Губпродк.
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Ст. 12. Після покриття запотребо- 
вання для продукції (насіння, паша, 
то що) лишки нормованих продуктів 
господарства віддаются земвідділами в 
распоряжения Наркомпроду і розпо
діляються через Його органи. Не нор
мовані продукти передається відпо
відним радянським організаціям.

Ст. 13. Нормальний робочий час не 
може перевищати 8 годин денне або 
48 годин в тиждень окрім часу оранки, 
засіву, жнива і др. пильних робіт, 
коли допускаються надобов'язкові 
праці, які належить оплачувати до
датково в звичайнім розмірі. В остан
ньому робочий час нормується сто
совно до постанов законів про працю.

Ст. 14. Ніхто з робітників і служ
бовців не має права плекати в госпо
дарствах власну худобу, птиці і го
роди.

Народній Комиссар Земельних
Справ А. Мануілскиії.

Керуючий справами 77.Забайрауний.

Оголошено в «Вістях- В.Ц.В.К. і Харьк. 
Губревкому з 1 квітня 1020 р. Л? 86.

Постанова Ради Народніх Комі
сарів,

86. Про постачання робітникам і служ
бовцям ненормованих продуктів.

Розстрій транспорту, рознуздана 
спекуляція, неорганізованість спожи
вачів, робітників і службовців довели 
в більшій части міст Украіни до над
звичайного росту цін і дорожнечі.

Поліпшити постачання ненормова
них продуктів працюючим можна тіль
ки шляхом організації іхніх загото
вок в загальнодержавному масштабі, 
притягаючи до цієі справи коопера
цію і при безпосередному уділові са
мих працюючих. Розвинути заготовку 
в масовім розмірі можна при умові 
широкого збору грошевих засобів від 
споживатів, що значне облегчить бюд
жет держави. *

Ст. 12. За покрытием производ
ственного потребления (семена, фу
раж и пр.), излишки ненормирован
ных продуктов хозяйств сдаются Зем- 
отделами в распоряжение Наркомпро- 
да и распределяются через его органы. 
Ненормированные продукты переда
ются соответственным советским орга
низациям.

Ст. 13. Нормальное рабочее время 
не может превышать 8 ч. в день или 
48 час. в неделю, кроме времени за
пашки, засева, жатвы и др. спешных 
работ, когда допускаются сверхуроч
ные работы, оплачиваемые дополни
тельно в обычном размере. В осталь
ном рабочее время нормируется при
менительно к постановлению кодекса 
законов о труде.

Ст. 14. Никто из рабочих и служа
щих не имеет права заводить в хо
зяйствах собственных животных, птиц 
и огороды.

Народный Комиссар Земледелия 
Д. Мануилъскии.

Управляющий делами
77. Забайрачиый.

Расп. в .Изв.“ В.Ц.И.К. и Харьк. Губ- 
ревкома от 1 апреля 1020 г. за Л? 86.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

86. О снабжении рабочих и служа
щих ненормированными продуктами.

Расстройство транспорта, разнуз
данная спекуляция, неорганизован
ность потребителей, рабочих и слу
жащих привели в большинстве горо
дов Украины к необычайному росту 
цен и дороговизны.

Улучшить снабжение трудящихся 
ненормированными продуктами воз
можно только путем организации их 
заготовок в общегосударственном 
масштабе, привлекая к этому делу 
кооперацию и при непосредственном 
участии самих трудящихся. Развить 
заготовку в массовом масштабе воз
можно при условии широкого сбора 
денежных средств с потребителей, что
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Необ'єднані закупівлі нездатні до 
розвязання питання—вони тільки під
вищують ціни і витворюють нерів
ність в рядах працюючих.

З цього приводу Рада Народніх 
Комісарів постановляє:

1) доручити Наркомпродов! пред
ставити центральним кооперативним 
організаціям (Центросоюз і Центросек- 
ція) взятися до масовоі заготовки, че
рез місцеві кооперативні об‘єднання 
під контролею продорганів, усякого 
рода ненормованих продуктів для ро
бітників і службовців Украіни (фаб
рично-заводських підприємств то шо).

2) Встановити райони заготовок, до 
яких прикріпити вищевказані кате
горії спрживачів.

3) Притягнути до праці робітників 
і службовців через їхні організації 
(профес. спілку і робітничу коопера
цію) в розумінні відрадження пред
ставників до призначених районів в 
розпорядимість продорганів і коопе
рації для допомоги іхній заготовочній 
роботі.

4) Притягнути професійні и коопе
ративні організації до збірання за
собів, необхідних для заготовки не
нормованих продуктів.

5) Розподілити заготовлені таким 
робом продукти пропорціонально так 
до фінансової участи в заготовках 
відповідних організацій як і де числа 
виділених сил, та згідно з правилами, 
встановленими Наркомпродом.

6) Задля переведення вказаних зав
дань при Наркомпроді утворити ко- 
міссію в складі одного представника 
від Наркомпроду, двох від південого 
Бюра ВЦРПС, одного від Центросекціі, 
та одного від Центросоюзу.

7) Обов'язати Наркомпрода в трьох- 
дневний речинець оголосити докладну 
інструкцію у всеукраїнському мас
штабі про заготовку і розподіл не
нормованих продуктів, про граничні 
ціни, участь робітничих організацій, 
спосіб збору засобів і т. д.

8) Під загрозою сувороі відповідаль-

значительно облегчит бюджет госу
дарства.

Разрозненные закупки неспособны 
разрешить вопрос—они лишь взду^ 
вают цены и создают неравенство в 
рядах трудящихся.

Поэтому Совет Народных Комисса
ров постановляет:

1) Поручить Наркомпроду предста
вить центральным кооперативным ор
ганизациям (Центросоюз и Центросек- 
ция) приступить к массовой заготовке 
через местные кооперативные об'еди- 
нения под контролем продорганов 
всякого рода ненормированных про
дуктов для рабочих и служащих Укра
ины (фабрично-заводских предприятий, 
железных дорог, советских предпри
ятий и пр.).

2) Установить районы заготовок, к 
коим прикрепить вышеуказанные ка
тегории потребителей.

3) Привлечь к работе рабочих и 
служащих через их организации (проф. 
союз и рабочую кооперацию) в смысле 
командирования представителей в от
веденные районы в распоряжение прод
органов и кооперации для помощи в 
их заготовительной работе.

4) Привлечь профессиональные и 
кооперативные организации к сбору 
средств, необходимых для заготовки 
ненормированных продуктов.

5. Распределить заготовленные та
ким образом продукты пропорци
онально участию в заготовках соот
ветствующих организаций как финан
совому, так и по числу выделенных 
сил и согласно правил, установленных 
Наркомпродом.

6) Для проведения указанных зада
ний при Наркомпроде учредить комис
сию в составе одного представителя 
от Наркомпрода, двух—от Южного 
Бюро ВЦСПС, одного—от 'Центросек- 
ции и одного—от Центросоюза.

7) Обязать Наркомпрод в трехднев
ный срок опубликовать подробную 
инструкцию во всеукраинском мас
штабе о заготовке и распределении 
ненормированных продуктов, предель
ных ценах, участии рабочих органи
заций, способе сбора средств и т. д.

8) Под угрозой строгой ответствен-
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ности заборонити як небудь дозволяти 
на те, щоб окремі групи і організації 
переводили самостійно заготовки то
му, що такі заготовки підривають в 
корени підстави цієі постанови про 
організаційне постачання робітників 
і службовців.

Голова Ради Народніх Комісарів
Раковськип.

Народній Комісар Продовольчих 
Справ і Голова Окремої Продовольчої 
Комісіі Південно-Західнього фронту

Владіміров.

Оголошено в -Вістях- В.Ц.В.К. і Харьк. 
Губровкому з 1 квітня 1920 р. Лг 86.

Статут Народнього Комісари Про
довольчих справ І Голови Окре
мої Продовольчої Комісії по 
постачанні південно-Західнього 

фронту.

87. Про заготовку ненормованих про
дуктів районовими організаціями. 1

1. В випадкові діймаючої недостачі 
продовольчих продуктів для робітни
ків і неможливости постачання робіт
никам звичайним шляхом заготовок, 
великим фабрично-заводським центрам: 
Харькову, Катеринославу, Київу, 
Одессі, Миколаїву полишується з ме
тою збільшення заготовок виділити 
один повіт для заготовки ненормова
них продуктів робітничими організа
ціями цих центрів.

2. Для організації і керування та
кої заготовки при Опродкомгубові 
організується комісія в складі 3-х 
особ: по одній від Опродкомгубу, Рад- 
профу та місцевої робітничої коопе
рації.

3. Для переведення заготовки ко
місія мобілізує робітників з фабрично- 
заводських підприємств по одному чо
ловікові на число робітників, яке має 
установити комісія, та розбиває їх 
на групи, якими керують досвідчені в

ности воспретить какие бы то мни 
было разрешения на самостоятель
ные заготовки отдельными группаыи 
и организациями, как в корне подро- 
вающие основы настоящего постане- 
вления об организационном снабж- 
нии рабочих и служащих.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Ваковский.

Народный Комиссар по Продоволь
ствию и Председатель Особой Продо
вольственной комиссии и Юго-Запад
ного фронта М. Владимиров.

Раси, в «Иав.» В.Ц.И.К. и Харьк. Губ- 
ревкома от 1-го апреля 1920 г. за № 86.

Положение Народного Комиссара 
по Продовольствию и Председа
теля Особой Продовольственной 
Комиссии по снабжению Юго- 

Западного фронта.

87. О заготовке ненормированных про
дуктов рабочими организациями.

1. В случае острого недостатка в 
продовольственных продуктах для ра
бочих и невозможности снабжения 
рабочих обычным порядком загото
вок, крупным фабрично-заводским цен
трам—Харькову, Екатеринославу, Ки
еву, Одессе, Николаеву предоста
вляется, в целях усиления заготовки, 
выделить один из уездов для заготов
ки ненормированных продуктов рабо
чими организациями этих центров.

2. Для организации и руководства 
такой заготовкой при Опродкомгубе 
организуется комиссия в составе 3-х 
лиц: по одному от Опродкомгуба, Сов- 
профа и местной рабочей кооперации.

3. Для проведения заготовки комис
сия мобилизует рабочих от фабрично- 
заводских предприятий по одному 
человеку на число рабочих, устанавли
ваемое комиссией, и разбивает их на 
группы, руководимые опытными в
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справах заготовки і відповідальні по
літичні товариші.

Примітка: Підприємства, числячі
менше 100 людей, об‘єднюються з
собою і посилають представника че
рез профсоюзи.

4. Всі мобілізовані для заготовки 
товариші працюють на місцях заго
товок під керуванням Повпродкому.

5. Утворений шляхом такої мобілі
зації заготовчий апарат входить в 
заготовчий апарат продорганів або 
місцевої робітничої кооперації, в за- 
лежности від місцевих умов, заховуючи 
рівночасно безпосередний організацій
ний звязок з комісією при Губпрод- 
комові.

6. При заготовці на місцях викори
стовуються всі заготовчі органи по
віту, так продоргани як місцеві ко
операції.

7. В часі праці по заготовці всі ро
бітники заховують середній заробіток 
відповідно до місця служби та одер
жують добове по нормі Опродкомгубу 
з коштів Повпродкому на рахунок 
Опродкомгубу.

8. Заготовці підлягають слідуючі 
продукти шляхом виконання розклад
ки: картопля і инша городовина, би
тий дріб, молочні продукти, мід, па
тока і овочі.

9. Заготовка продуктів і їхня до- 
става виконується на рахунок Опрод
комгубу, згідно з існуючими тверди
ми і граничними цінами; зарплату ви
дають уповноважені Повпродкому.

10. Заготовлені продукти йдуть на 
адресу Губпродкому.

11. Губпродком, Повпродком та всі 
військові і цівільні власти повинні 
оказувати всякому поміч заготовкам, 
які виконують робітничі организації, 
та [доставі заготовленого на місця 
призначення; достава повинна вико
нуватися силами Повпродкому при 
участи уповноважених від робітничих 
організацій, які переводять заготовку.

12. Розподіл заготовлених продуктів 
між робітників переводить комісія, 
при чому не менше 30°/о заготовле-

деле заготовок и ответственными по
литическими товарищами.

Примечание: Предприятия, насчи
тывающие менее 100 человек, об‘- 
единяются между собой или посы
лают представителя через проф
союзы.
4. Все мобилизованные для заго

товки товарищи работают в местах 
заготовок под руководством Упрод- 
кома.

5. Образованный путем такой мо
билизации заготовительный аппарат 
вливается в заготовительный аппарат 
продорганов или местной рабочей ко
операции, в зависимости от местных 
условий, сохраняя в то же время непо
средственную организационную связь 
с комиссией при Губпродкоме.

6. При заготовке на местах исполь- 
зовываются все заготовительные ор
ганы уезда, как продорганы, так и 
местные кооперации.

7. За время работ по заготовке 
все работники сохраняют средний за
работок по месту службы и получают 
суточные по норме Опродкомгуба из 
средств Упродкома за счет Опродком
губа.

8. Заготовке подлежат следующие 
продукты в порядке выполнения раз
верстки: картофель и другие овощи, 
битая птица, молочные продукты, мед, 
патока и фрукты.

9. Заготовка продуктов и их до
ставка производится за счет Опрод
комгуба, согласно существующих твер
дых и предельных цен; уплата про
изводится уполномоченными Упрод
кома.
. 10. Заготовленные продукты посту
пают в адрес Губпродкома.

11. Губпродком, Упродком и все 
военные и гражданские власти дол
жны оказывать всякое содействие за
готовкам, производимым рабочими ор
ганизациями, и доставке заготовлен
ного на места назначения; доставка 
должна производиться силами Уп
родкома, при участии уполномочен
ных заготовляющих рабочих органи
заций.

12. Распределение заготовленных 
продуктов между рабочими произво
дится комиссией, при чем не менее 30°/ф



ного йде на організацію суспільного 
харчування для робітників.

Примітка: Комісія має право не 
враховувати до розподілу робітни
ків тих підприємств, котрі не брали 
участи в заготовках.

13. За розподілені продукти платять 
підприємства на рахунок робітників 
по цінах, установлених Опродком- 
губами.

14. Виділення повіту для заготовки 
робітничим організаціям повинно ма
ти місце лише в дуже виняткових ви
падках гострого продовольчого стано
вища, на підставі постанови Губви- 
конкому (Ревкому) та згоди Опрод- 
комгубу.

Примітка. В випадках ріжниць 
між Виконкомом и Опрод^омгубом 
питання передається до вирішення 
Наркомпродові.
15. Заготовки носять згідно з цим 

статутом тимчасовий характер і не 
повинні продовжуватись дальше як до 
початку кампанії по реалізації уро
жаю 1920 року.

16. Про застосування цього ста
туту належить негайно повідомити 
Наркомпрода. Про хід заготовки ро
бітничими організаціями належить по
відомляти Наркомпрод що тижня.

Наркомпрод і Голопродкомпівдзаху
Владіміров.

Начорганпрод Гаврилов.
Оголошено в -Вістях" Всеукр. В.Ц.В.К. 

і Харьк. Губревкому з 1 квітня 15)20 р. .\* 86.

заготовленного поступает на органи
зацию общественного питания для ра
бочих.

Примечание. Комиссии предоста
вляется право не включать в рас
пределение рабочих тех предпри
ятий, которые не принимали уча
стия в заготовках.
13. Расплата за распределяемые 

продукты производится предприятиями 
за счет рабочих по ценам, устано
вленным Опродкомгубами.

14. Выделение уезда для заготовки 
рабочим организациям должно иметь 
место лишь в самых исключительных 
случаях острого продовольственного 
положения, по постановлению Губис- 
полкома (Ревком) и с согласия Опрод- 
комгуба.

Примечание: В случаях разногла
сия между Исполкомом и Опродком- 
губом вопрос передается на разре
шение Наркомпрода.
15. Заготовки, согласно настоящего 

Положения, носят временный характер 
и не должны продолжаться далее на
чала кампании по реализации урожая 
1920 года.

16. О применении настоящего По
ложения должно быть немедленно со
общено Наркомпроду. О ходе заго
товки рабочими организациями Нар
компрод должен ставиться в извест
ность еженедельно.

Наркомпрод и Предопродкомюгзап
Владимиров.

Начорганпрод Гаврилов.
Раоп. в „Иав.* В.Ц.И.К. и Хар. Губрсв- 

кома от 1 апреля 1920 г. за № 86.

Постанова Народнього Коміса
ріяту Продовольчих Справ.

88. Про тверді ціни на солонину та 
ковбаси.

На підставі постанови Всеукраїнсь
кого Народнього Продовольчих Справ 
Комісаріяту з 6 березня 1920 р. по
дається до відома для керування і 
виконання нижчеслідуюче: .Від часу 
оголошення на місцях цієї постанови

Постановление Народного Ко
миссариата по Продовольствию.

88. О твердых ценах на солонину и 
колбасы.

На основании постановления Все- 
украинского Народного Продоволь
ственного Комиссариата от 6-го марта 
1920 года об‘является к руководству 
и исполнению нижеследующее; со вре
мени опубликования на места* на-
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тверді ціни на солонину та ковбаси 
встановлюються в ось такому розмірі:

7ПЦГ 

=  в ї 3 . : :
І ІНва*

3!

Ш
В губерниях:

*

Одеській, Херсон
ській, Катерино
славській. Пів

денній,, Киівськ.. 
Олексан. р, Павло- 

городск. район

Крб. Крб.

Волова 1 обрізам* 
солон*»*:

Без росолу до викинення 268
3 росолом не вище 10% 

3 ваги сол. до викн- 
нення . . . . . . . . 2 4 1 —-

Бараняча соланина:

Бел росолу до викинення ' 255
3 росолом и
не вище 10% з ваги сол. 230 —

Смвлча соломина пооб
різані:

Без росолу до викинення 402
3 ро«ч>лом не вище ИЯ/* 
з ваги сол. до викинення 362 —

И о а б а с я:

Московська бужана . . 674
Майна варена . . . . . — 4 3 1
Сальцесон............................ — 509

У всіх названих губерніях ціни базар
ної солонини аа оуд: І) без росолу до вн- 
кинення—308 крб., II) з росолом, кількість 
якого дозволяється не ВИІЦО 10% ваги со
лонини— 278 крб.

Б губерніях: 
Харьківськіб. По
дільській, Полтав
ській. Донецькій

Крб. Крб.

Волоаа І обрізана 
салоляла:

Без росолу до внкинецня 
3 росолом ие ввщо 10% 
з ваги сод. до внкннення

297

267 —

стоящего постановления твердые цены 
на солонину и колбасы устанавли
ваются в следующем размере:

і р « |
} і № > іп »

еІ2

*

В губерннях:
Одесской, Херсон
ской. Екатерино- 
олавской. Южной. 
'Киевской. Алек- 
ісан. р, Павдогр. 

район

Руб. Руб.

Говяяья ■ образная со
ломам*:

Без рассола на выброску 
С рассолом не свыше 10% 

от веса сол. на вы

268 —•

броску . . . . .( . . 

Баранья соланина;
а

241

•

Без рассола на выброску 
С рассолом не свыше 10%

255 —

от веса сол. на выброску

Самая самим* необ
резная:

230

Без рассола на выброску 
С рассолом не свыше10%

402 —

от веса сол. на выброску 

К о л б а с а :

3 6 2

Московская, копченая . __ 674
Вареная, чайная . . . . — 4 3 1

Сальтисон ............................. — 509

Во всех поимопованных губерниях цены 
базарной солонины за оуд: I) без рассола 
на выброску—308 р., И) с рассолом, коли
чество которого допускается не свыше 
1СР/0 с веса солонины—278 р.

В губерннях: 
Харьковской. По
дольской. Полтав

ской, Донецкой
Руб.
~~ ~ ■ - ~

Гоаяяья я обрезная
сояоияна:

Без рассола на выброску 
С рассолом не свыше 10%

297 —

от веса сол. на выброску 267
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В губерніях
Харьківській, По
дільській, Полтав
ській, Донецькій

Крб. Крб.

Бараняча солонина:

Без росолу до викинення 282
3 росолом не вище 10% 
з ваги сол. до викинення 254 —

Свиняча солонина иеоб- 
різана:

Без росолу до викинення 445
3 росолом не вище 10% 

з ваги сол. до викинення 400 —

Московська бужана . . 741
Чайна варена ........................ — 474
Сальцесон .............................• •

11—1 560

У всіх названих губерніях ціни базар
ної солонини за пуд: І) без росолу до ви- 
кянення—341 крб.; II) з росолом, кількість 
якого дозволяється не вище 10% з ваги 
солонини—307 карб.

В губерніях:

Чернигівській і 
Волинській

Крб. Крб.

Волова 1 обрізана 
солонина:

Без росолу до викинення 330
3 росолом не вище 10% 
з ваги сол. до викинення 297 —

Бараняча солонина:

Без росолу до викинення 313 _
3 росолом „ „ 
не вище 10% з ваги сол. 282 —

В губерниях: 
Харьковской. По
дольской, Полтав

ской, Донецкой
Руб. Руб.

Баранья солонина:
•

Без рассола на выброску 282 _
С рассолом не свыше 10%
от веса сол. на выброску 254 —

Свиная солоиииа необ
резная:

Без рассола на выброску 445 _
С рассолом не свыше 10%
от веса сол. на выброску 400 —

К о л б а с а :

а
Колбаса моек, копченая

•
741

Колбаса вареиая, чайная —— 474
Сальтисон............................. 560

Во всех поименованных губерниях цены 
базарной солонины за пуд: I) без рассола 
на выброску 341; II) с рассолом, коли
чество которого допускается не свыше 
10% с веса солонины—307 р.

В губерниях:

Черниговской и 
Волынской

Руб. Руб.

Гояяиья и обрезная 
солоиииа:

Без рассолу на выброску ззо
С рассолом не свыше 10% 

от веса солонины . . . 297 —

Баранья оолоняиа:

Без рассола на выброску 313
С рассолом не свыше 10% 

от веса солонины . • . 282 •«



В губерніях:
Червигівській і 

Волинській

Крб. Крб.

Сіііячі солонина не* 6- ♦
рімиа:

Бег, посол у до вики нения 495 -- .
•І росолом не вище 10%

445з вг.ги СОЛ. до викннення

К о в б а с а :

Московська бужана . . _ 809
Майна, варена.............. — 517
Сальцесон .................... — 661

У в'-іх названих губерніях ціни базар
ної солонини за пуд: І) без росолу до ви- 
кинення—380 карб.: II) з росо лом. кількість 
якого дозволяється не веще 10% з ваги 
солонини—341 карб.

Народній Комісар Продовольчих 
Справ України М. Владіміров.

Начальник Управління Заготовок 
і Розподілу І. Василевич.

Начальник Заготоселя М. Громов.

Оголошено в .Вістях- В.Ц.В.К. і Харьк. 
Губревкому з 1 квітня 1920 р. № 86.

В губерниях:
Черниговской и 

Волынской

Руб. Руб.

Самая солонина необ
резная:

Без рассола на выброску 495 —
С рассолом не свыше 10%
от веса солонины . . . 445

К о л б а с а :

Московская копченая . _ 809
Вареная, чайная . . . . — 5 1 7
Сальтисон....................... — 661

Во всех поименованных губерниях цены 
базарной солонины за пуд: I) без рассола 
на выброску—380 р., II) с рассолом, коли
чество которого допускается не свыше 
10% с. веса солонины—341 р.

Народный Комиссар по Продоволь
ствию Украины М. Владимиров.

Начальник Управления Заготовок 
и Распределения И. Василевич.

Начальник Заготоселя М. Громов.

Расп. в .Известиях- В.Ц.И.К. и Харьв. 
Губревкома от 1 апреля 1920 г. за № 86.
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Видання Народнього Комісаріяту Юстиції 
У .  С. Р. Р. Харків 1920 р.

Иаданме Народного Комиссариата Юстиции
У .  С. С. Р. Харьков 1920 г.

Замовлення ч. 183. Тир. 1000 ар. Заказ № 183. Тирах 1000 эк.

4гм тла. <Транспечати» НКПС имени В. И. Межяаука. Гончаровский бульвар, 6—2-



ЗАКОНІВ І РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітшчо-Свинсьяого Уряду Уграіни 

і Уповноважених Р. С. 4. Р. Р.
• м» • • • ♦ ош ♦ • «■» • • • • шш •

№ Б: 2—9 квітня 1920 р. І №6

С О Б Р А Н И Е

УЗАКОНЕНИЙ Н РАСПОРЯЖЕНИЙ
Районе - Крестьянского Правительства 

Украины в Уполномоченных Р. С. і. С. Р.
• • • ̂ щщш • • шш» • • ШВШ • ̂ шш шш ♦

й§ В : 2—9 апреле 1920 г. * № 6

345 (47.71) «1920» (003) = 91.7

З М І С Т :
Ст. *Р. Про обов'язкову прпснлку На

родними Комісаріятами, Уповноваженими і 
Відділами Виконкомів всіх постанов до 
Н. К. Ю. і до Юрвідділів своїх Виконко
мів (постанова).

Ст. 90. Про забезпечення радянських 
установ та робітників для заготовки і по
стачання палива, обстановкою всякого роду, 
необхідною для продуктивної праці (де
крет).

ІСт. 91. Про анульований умов дотично 
убезпечення життя (декрет).

Ст. 92. Про норми забсепечення худоби 
корм і вдію (наказ).

Ст. 93. Про скасування Всеукркомцукру
(ПОСТ.).

( т. 94. Про скасування Колегії Уповно
важених Наркомфіну (наказ).

Ст. 90. Про Донецький Губернський Про- 
 ̂довольчнй Комітет (постанова).

Ст. іЧі. Про тверді ціни на велику ро
гату худобу і вівці, на воловину і сало 
»постанова).

Ст. 97. Про тверді ціни на свині, сви
нячі туші, сало, шинки та інші продукти 
зі свинини (постанова).

Ст. 98. Про утворення Комісії для про- 
вірення в’яанпць (накав).

Ст. 99. Про обов’язки щеплення віспи в 
У. С. Р. Р. (декрет).

Ст. І ОС). Про засоби по боротьбі з чумою 
рогатої худоби (постанова).

Ст. 101. Про підмогу засівній кампанії 
лукрових буряків (постанова).

 ̂ Ст. 102. Про видання .Збір Зак. і Роси. 
Роб. Селян. Уряду України і Уповноваже
них Р. С. Ф. Р. Р. (постанова).

Ст. 103. Про поліпшення харчування 
дітей і матерей кормлячих груддю (де
крет).

Ст. 104. Про засобі і норми представ
ництва на IV Всеукраїнський З'їзд Рад 
(постанова).
уЛ’т. 105. Про националізацію всіх був

ших скарбових, удільних, монастирських, 
МІСЬКИХ І ПОМІЩИЦЬКИХ (декрет).

Ст. 106. Про зяборову вивозу продо
вольства з Україна (постанова).

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
Ст. 89. Об обязательной присылке На-

гэдными Комиссар., Уполномоченными и 
тделами Исполкомов всех постановлений 
в Н. К. Ю. и в Юротделы своих Исполко

мов (постановление).
Ст. 90. Об обеспечении сов. учреждений 

и работников по заготовке и снабжению 
топливом всеми видами обстановки, необ
ходимой дли продуктивной работы (декрет)

Ст. 91. Об аннулировании договоров по 
страхованию ЛїГзнд- (декрет).

Ст. 92Г0 нормах обеспечения кормами 
скота (приказ).

Ст. 93. Об упразднении Всеукркомсахара 
(постановление).

Ст. 94. Об упразднении Коллегии Упол
номоченных Наркомфина (приказ).

Ст. 95. О Донецком Губернском Продо
вольственном Комитете (постановление).

Ст. 90. О твердых ценах на крупный 
рогатый скот и овец, на говядину и сало 
(постановление).

Ст. 97. О твердых ценах на свиней, 
свиные туши, сало, окорока и прочие про
дукты нз свинины (постановление).

Ст. 98. Об образовании Комиссии по про
верке мест заключения (приказ).

Ст. 99. Об обязательности оспопривива
ния в У. С. С. Р. (декрет).

Ст. 100. О мероприятиях по борьбе с 
чумой рогатого скота (постановление).

Ст—І4Н. О содействии свекло-посевной 
кампании (постановление).

Ст. 102. Об издании „Собр. У зак. н 
Расп. Раб.-Кр. Правит. Украины" (поста
новление).

Ст. 103. Об усиленном питании детей 
и кормящих грудью матерей (декрет).

Ст. 104. О порядке и норме представи
тельства на IV-й Всеукраннский С'езд Со
ветов (постановление).

Стч.105. О национализации всех быв
ших казенных, удельных монастырских, 
городских п помещичьих земель (декрет).

Ст. 106. О запрещении вывоза продо
вольствия из Украины (постановление).



124

Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

89. Про обовязиову присилку Народ
ними Комісаріятами, Уповноваяениии 
і Віділами Виконкомів всіх постанов 
до Н. Н. Ю. І до Юрвідділів своїх 

Виконкомів.

З метою своєчасного оголошення 
важнійших постанов Народніх Коміса
ріятів, а також повности праць Коди
фікаційного Відділу Народнього Комі
саріяту Юстиції, Рада Народніх Комі
сарів постановляє:

1. Всі Народні Комісаріяти і Упов
новажені Р. С. Ф. Р. Р. при Укра- 
їньскім Уряді обов'язані присилати по 
два примірніки всіх своїх постанов і 
інструкцій до Н. К. Юстиції.

2. Всі Відділи губерніяльних і пові
тових Виконкомів обов'язані приси
лати по два примірники всіх своїх по
станов і інструкцій до Юридичного 
Відділу своїх Виконкомів.

3. Всі Народні Комісаріяти і-Упов
новажені Р. С. Ф. Р. Р. при Укра
їнськім Уряді, всі Відділи губерніяль
них і повітових Виконкомів обовкязані 
присилати по два примірники всіх 
принятих постанов і інструкцій до 
Н. К. Ю. і до Юридичного Відділу 
своїх Виконкомів.

Харьків, дня ЗО березня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Ракове ькшї.

Кер. Спр. Раднаркому Захаров.

Секретар Раднаркому Миронов.

Оголошено в -Вістях- В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревкому з 2 квітня 1920 р.№ 87.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

89. Об обязательной присылке На
родными Комиссариатами, Уполномо
ченными и Отделами Исполкомов 
всех постановлений в Н. К. Ю. и в 

Юротделы своих Исполкомов.

В целях своевременной публикации 
важнейших постановлений Народных 
Комиссариатов, а также полноты ра
боты Кодификационного Отдела На
родного Комиссариата Юстиции Совет 
Народных Комиссаров постановляет:

1. Все Народные Комиссариаты и 
Уполномоченные Р. С. Ф. С. Р. при 
Украинском Правительстве обязаны 
присылать по два экземпляра всех 
своих постановлений и инструкций в 
Н. К. Ю.

2. Все отделы губернских и уездных 
Исполкомов обязаны присылать по 
два экземпляра всех своих постано
влений и инструкций в Юридические 
Отделы своих Исполкомов.

3. Все Народные Комиссариаты и 
Уполномоченные Р. С. Ф. С. Р. при 
Украинском Правительстве, все От
делы губернских и уездных Исполко
мов обязаны присылать по два экзем
пляра всех принятых постановлений и 
инструкцій в Н. К. Ю. и в Юриди
ческие Отделы своих Исполкомов.

Харьков, 30 марта 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раконский.

Управдел Совнаркома Захаров.

Секретарь Совнаркома Миронов.

Распубликовано в .Известиях* В. Ц. И. К.
и Харьк. Губревк. от 2-го аир. 1920 г. за Л? 87.
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Д Е Н Р Е Т

Совета Народных Комиссаров

90. Про забеспечвиня радяньсиих 
установ І робітників для заготовки 
І постачання палива, обстановкою 
всякого роду, необхідною для про

дуктивної праці.

З метою забеспечення радяньским 
установам і робітникам для заготовки 
і постачання палива, всіх родів обста
новки, необхідної для спокійної і про
дуктивної праці, Рада Народніх Комі
сарів наказує всім місцевим виконав
чим органам влади:

1. Задоволити всі радянські уста
нови, які ведуть працю по заготовці 
і росподілові всякого роду палива: 
мінерального, дровяного і плинного, 
помешканнями і меблями, дійсно обез- 
печуючими спромогу регулярних про
дуктивних занять в найкоротшому 
речинцеві.

2. Припинити виселення і реквізи
цію меблів в квартирах і кімнатах, 
занятих радянськими робітниками по 
заготовці і росподілові палива на під
ставі виданих до дня оголошення цього 
декрету наказів мешкально-земельних 
відділів.

3. Новоприїзджаючим по службовим 
відряженням радянським робітникам 
вказаної категорії доставляти в про
тязі 24 годин необхідне для ночівлі і 
праці помешкання.

Цей декрет ввести в життя теле
графічно .

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковський.

Секретар Раднаркому Миронов.

Оголошено в .Вістях- В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревкому з 2 квітня 1920 р. № 87.

90 Об обеспечении советских учре
ждений и работников по заготовке 
и снабжению топливом всеми видами 
обстановки, необходимой для продук

тивной работы.

В целях обеспечения советских 
учреждений и работников по заго
товке и снабжению топливом всеми 
видами обстановки, необходимой для 
спокойной и продуктивной работы, 
Совет Народных Комиссаров предпи
сывает всем местным исполнительным 
органам власти:

1. Удовлетворять все советские
учреждения, ведущие работу по заго
товке и распределению всех видов 
топлива—минерального, древесного,
жидкого—помещениями и мебелью, 
действительно обеспечивающими воз
можность правильных и продуктивных 
занятий, в кратчайший срок.

2. Прекратить выселение и рекви
зицию мебели в квартирах и комна
тах, занятых советскими работниками 
по заготовке и распределению топлива 
на основании выданных ко дню рас- 
публикования настоящего декрета 
ордеров Жилищно-земельных Отделов.

3. Вновь приезжающим по служеб
ным командировкам советским работ
никам указанной категории предо
ставлять необходимое для ночлега и 
работы помещение в 24 часа.

Действие настоящего декрета ввести 
по телеграфу.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковскии.

Секретарь Совнаркома Миронов.

Распубликовано в «Известиях- В. Ц. И. К.
и Харьк. Губревк. от 2-го апр. 1920 г. за№ 87.
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Декрет Совета Народних Но 
миссаров.

91. Про анульований умов дотично 
убезпечення життя.

1) Убезпечення життя у всіх видах 
капіталів і приходів в Р. С. Ф. Р. Р. 
касуется.

2) Всі умови, зроблені з товарист
вами убезпечення і шадницями шо до 
убезпечення життя, капіталів і прихо
дів анулюються.

3) Всі премії убезпечення (вкладки 
убезпечення) зараховуются до при
ходу скарбниці.

4) Всі нездатні до праці і неповно
літні особи, позбавлені нагороди убез
печення, в наслідок анульовання умов, 
згідно з. т. 2 цього декрету, підля
гають соціяльному забезпеченню орга
нами Нар. Ком. Праці і Соціяльного 
Забезпечення на загальних підставах 
для всіх громадян.

5) 3 виданням цього декрету всі 
попередні декрети і постанови, які 
торкаються убезпечення життя у всіх 
видах, касуються.

6) Виконання цього декрету накла
дається на Народній Комісаріят Фі
нансів.

Голова Ради Народніх Комісарів
В. Ульянов (Ленін).

Керуючий справами
Волод. Бонч-Бруевич.

Секретар С. Брічкіна. 
Москва, Кремль, 18 листопада 1919 р.

Прим. ред. Цей декрет оголошено 
в «Вістях» В. Ц. В. К. по роспоряд
жень Колегії Уповноважених Нар- 
комфіну Р. С. Ф. Р. Р. при Раднар- 
комові У. С. Р. Р.

Оголошено в «Вістях- В. Ц. В. К. і
Харьк. Губревкому з 2 квітня 1920 р. № 87.

91. Об аннулировании договоров по 
страхованию жизни.

1) Страхование жизни во всех ви
дах (капиталов и доходов) в Р. С. Ф. 
С. Р. отменяется.

2) Все договоры, заключенные со 
страховыми обществами и сберега
тельными кассами на предмет стра
хования жизни, капиталов и доходов, 
аннулируются.

3) Все страховые премии (взносы 
страхователей) перечисляются в доход 
казны.

4) Все нетрудоспособные и несовер
шеннолетние лица, лишившиеся стра
хового вознаграждения вследствие 
аннулирования договоров, согласно п. 
2 сего декрета, подлежат социальному 
обеспечению органами Нар. Ком. Труда 
и Социального Обеспечения на общих 
основаниях для всех граждан.

5) С изданием настоящего все преж
ние декреты и постановления, касаю
щиеся страхования жизни во всех 
видах, отменяются.

6) Исполнение настоящего декрета 
возложить на Народный Комиссариат 
Финансов.

Председ. Совета Народных
Комиссар. В. Ульянов (Ленин).

Управл. Делами Влад. Бонч-Бруевич.

Секретарь С. Бричкина. 
Москва, Кремль, 18 ноября 1919 г.

Прим. ред. Настоящий декрет 
оглашен в «Изв. В. Ц. И. К. по 
распоряжению Коллегии Уполномо
ченных Наркомфина Р. С. Ф. С. Р. 
при Совнаркоме У. С. С. Р.
Раепубл. в «Изв.- В. Ц. И. К. и Харьк. г. 

от 2 апр. 1920 г. за № 87.
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Наказ Народнього Комісаріяту 
Продовольчих Справ.

92. Про норми забезпечення худоби 
нориівлею.

Ст. І . П р и  підрахунку і відчужу
ванні лишків урожаю 1919 року по
лишається кормівлю на всю находя- 
чуся в господарстві худобу по слі
дуючому рахункові на 1 голову річно.

РІД х у д о б а

.

Зерна Сіна їїё аз6 Я 
о *

Г п' У д і в

Робочому коневі . . . І 18 120 90
Лошаті вище 1 року. 8 80 60
Лошаті доодн. року.. 5 40 ЗО

Робочому волові . . . 9 100 100
Верблюдові.................... 9 100 100
Корові............................. 9 100 90

Молодникові великої
рогатої худоби ви

ще одного року . . 3 100 90
Молодникові великої

ногатої худоби до
одного року . . . . 5 5 0 З О

Вівці................................ — 15 ЗО
Козі................................. — 15 ЗО
Свині............................... 5 40
Подоїнкові...................... 2»/» — 20
Поросяткові....................1 П/і — 10

Примітка 1. Коням, занятим 
звозкою для громадських і держав
них потреб, постачається кормівля 
з державних запасів, по нормах, 
вказаних в ст. 2 цього наказу, 
при чому коні поштові прирівню
ються до робочих легкого типу.

Примітка 2. Молочна худоба всіх 
господарств, які організовано поста
чають молоко через державні ор
гани і їхніх контрагентів містам, 
великим центрам або здають його 
для перерібки на масло і сир, забез
печується кормівлею способом і по 
нормах, вказаних в ст. З цього 
наказу.

Примітка 3. Рогатій худобі зер
но повинно бути цілком замінено 
жмахами або висівками, коли вони 
є в господарстві. Коневі може бути 
замінено в розмірі до 50% по ра-

Прииаз Народного Комиссариата 
по Продовольствию.

92. 0 нормах обеспечения нормами 
скота.

Ст. 1. При учете и отчуждении 
излишков урожая 1919 года, корм 
оставляется на весь имеющийся в хо
зяйстве скот по следующему расчету 
на 1 голову в год.

Род тавотных
Зерна Сена

13о X

>

6 * 
о *

П У Д о в

Лошади рабочей .. . 18 120 90
Жеребенку стар. 1 г.. з 80 во
Жеребенку до 1 г. . 
Рабочему волу . . .

5 40 30
9 100 100

Верблюду........................ 9 100 100
Корове.............................. 9 100 90

Молодняку крупного 
рогат, ск. старше

100 901 года........................... 3
Молодняку крупного 

рогатого скота до
5 50 30

Овцо................................. — 15 30
Козе.................................. —— 15 30
Свинье............................. 5 — 40
Подовику ......................... 2»/, — 20
Поросенку ....................... IV, — 10

Примечание 1. Лошади, занятые 
извозом для общественных и ^рсу- 
дарственных надобностей, снабжа
ются кормами из государственных 
запасов по нормам, указанным в 
ст. 2 настоящего приказа, при чем 
лошади почтовые приравниваются к 
ломовым легкого типа.

Примечание 2. Молочный скот всех 
хозяйств, организованно снабжа
ющих через государственные органы 
и их контрагентов молоком города, 
крупные центры, или сдающих его 
для переработки в масло и сыр, 
обеспечивается кормами в порядке 
и по нормам, указанным в ст. 3 
настоящего приказа.

Примечание 3. Рогатому скоту 
зерно должно быть полностью за
менено жмыхами или отрубями при 
наличности таковых в хозяйстве. 
Лошади может быть заменено в
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хункові пуд за пуд. Рогатій худобі 
і свиням зерно може бути замінено 
цілком картоплею, рахуючи 5 пудів 
картоплі за пуд зерна.

Примітка 4. Губпродкомам на
дається право зменшувати ці норми 
відповідно до місцевих умовин, при 
чому зменшувати можна лише раз 
в рік або з початком року.

Ст. 2. Худоба міст, більших цен
трів і фабрично-заводських районів 
забезпечується кормівлею по слідую
чому рахункові на одну голову місячно:

Р 1 д х у д о б и
Зерна Сіна

жв - я ®

б І
П У д і в

Коневі тягаровому Р

живоівагн не мен

ше 38 пудів. . . . 9 15 4

Коневі тягаровому

легкого типу.. . . **/, 15 4

Коневі до поіздки . . 6 15 4

Кодові молочній . . . —V* 13 9

Козі.................................... -*/4 3«/а 6

Примітка 1. Уся худоба більших 
міст і центрів забезпечується кор
мівлею протягом цілого року, в ін
ших містах і оселях міського типу 
коні забезпечуються протягом цілого 
року, а рогата худоба лише в часі 
стійлового утримання її, якого ре- 
чинець встановлюють Губпродкоми.

Примітка 2. Рогатій худобі зерно 
повинно бути цілком замінено ви
сівками або жмахами по рахункові 
пуд за пуд. Коневі 50% зерна може 
бути замінено жмахами або висів
ками, рахуючи пуд за пуд.

размере 50% по расчету пуд за пуд. 
Рогатому скоту и свиньям зерно 
может быть заменено полностью 
картофелем по расчету 5 п. карто
феля за пуд зерна.

Примечание 4. Губпродкомам пре
доставляется право уменьшать эти 
нормы в соответствии с местными 
условиями, при чем уменьшение мо- 

. жет быть произведено только раз 
в году или в начале года.
Ст. 2. Скот городов, больших цен

тров и фабрично-заводских районов 
обеспечивается кормами по следую
щему расчету на одну голову в месяц.

Род ■ИВОТИЫХ
Зерна Сена

3
1о

П у д с1 в

Лошади ломовые при

живом весе не ме

нее 38 пуд................... 9 15 • 4

Лошади ломовой лег

кого типа...................... 7*/, 15 4

Лошади легковой . . 6 15 4

Корове молочной . . —V* 13 9

Козе................................. -•/« з'/, 0

Примечание 1 . Весь скот боль-
ших городов и центров обеспечи
вается кормами в течение всего года, 
в остальных городах и поселениях 
городского типа лошади обеспечи
ваются в течение всего года, а ро
гатый скот лишь во время стойло
вого содержания его, срок которого 
устанавливается Губпродкомами.

Примечание 2. Рогатому скоту 
зерно должно быть полностью за
менено отрубями или жмыхами по 
расчету пуд за пуд. Лошади 50% 
зерна может быть заменено жмы
хами или отрубями по расчету пуд 
за пуд.
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Ст. 3. Худоба расових розсадників і 
годівляних господарств забезпечується 
кормівлею по рахункові на одну го- 
гову місячно.

Мл х у д о 1 ■
І

II;

X
я
о
2

а
м

« 2
еї :

Б . П у д І 0

Заводському огерові
в періоді иаруьаы .

ЗаВОД' І.ІШМу «/Герои! у
в останньому часі..*;

3 13«, 12 б

4 ! Ю 4 б
Заволзькій матці .. . [ 5 1 10 4 5
Лошакові іінш*- 1 ро*у{1 4 10 4 5

Лошакові до і року .•) 3 3 4 5
Нуга» пі...........................................І в 20 5 5

Дійній корові ... | ; в ІЗ»,І • б
ІЬ діПній Корові . . . « 
Молодникові велико і -|

13« , • б

рогатої жул'УіИ ви- •: 
иі'* 1 року. . . . !} 

Пінці тонкоруннії» • 
або груб-рунній •?

1*1 7 і 4 5

улуч НІЖНОЇ ІЮ|К|ДИ.1»* 2 4 б
Д ійній  кічі............................. 1 3 в б

ІЬміАіиЛ коаі ... | — 3 і в б
• ІПІІОДГЬКІЙ « ВИІІІ .  .  і( 3 і в

Подо і н копі.......................... | | _ ; 3
Цор«м «ті.............................В

5

і __ і
1* •

При чітка /. Заводські коні і 
свині забезпечуються кормівлею про
тягом цілого року, остальна худоба 
лише в часі стійлового утримання, 
речинець якого встановлюється по 
порозумінні Губпродкомів з Губзем- 
відділами.

Примітка В господарствах, 
де відбувається годування в літнім 
періоді, для расової худоби в двоє 
менше від зимової подачи.

Примітка з. При відсутности ко
рінних і бульвянних плодів або за
пасу місячна норма зерна свиням 
підвишається до 4‘/, пуд. При корм- 
ленні відставляється 12 ф. денно 
через 100 днів або 80 пудів річно.

Примітка 4. Зерно може бути замі
нено жмахами або висівками коням в 
розмірі 10* а останній худобі в 
иілости по рахункові пуд за пуд. Ро
гатій худобі і свиням 50** зерна може 
бути замінено картоплею по рахун
кові 5 пуд. картоплі за пуд зерна.

Ст. 3. Скот племенных рассадников 
и откормочных хозяйств обеспечи
вается кормами по расчету на одну 
голову в месяц.

Рвд мвввтвых Iфто
В<ь
О

3о4
а

в . и

I I

Пуд ? в

Завод «ком у жеребцу 
в случныв период. 3 131/, 12 5

Заводскому жеребцу
в остальное время.. 4 10 4 5

Заводской матке. . . 5 10 4 5
Жеребенку стар. 1 г.. 4 10 4 5
Жеребенку до 1 г.. . 3 5 4 5
Г>ыку................................ 6 20 5 5
Корове доіноЙ . . . в 13*/, 9 5
Ко]*ове сухостойной.. — 13% в 5
Молодняку крупного 

рогатого скота от
1 ‘ года......................... 1»/* 7 4 5

Овце тонкорунной 
или улучшенной
грубошерстной. . . 1% 2 4 5

Козе дойной.................... 1 3 в 5
Козе сухо» той ной . . _ 3 6 5
Свинье :«аводекой . . 3 — — 6
Подоинку ........................ — — 3
Поросенку........................

3,/*
твшт IV*

Примечание 1. Заводские лошади 
и свиньи обеспечиваются кормами 
в течение всего года, остальной 
скот лишь во время стойлового со
держания, срок которого устана- 
ливается по соглашению Губпрод- 
комов с Губземотделами.

Примечание 2. В хозяйствах, где 
производятся подкормы в летний 
период, для племенного скота вдвое 
меньше, чем в зимней даче.

Примечание 3. При отсутствии 
корней и клубне-плодов или запаса 
месячная норма зерна свиньям повы
шается до 4*/* пуд. При откорме 
оставляется 12 ф. на день на 100 
дней или 80 лудоя на год.

Примечание 4. Зерно может быть 
заменено жмыхами или отрубями ло
шадям в размере 10°Ц, а остальному 
скоту полностью по расчету пуд за 
пуд. Рогатому скоту и свиньям 50°]в зерна может быть заменено карто
фелем по расчету 5 пуд. картофеля 
за пуд зерна.
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Ст. 4. Звірята, які безпосередно слу
жать для потреб досвідів і спостерігань, 
постачаються кормівлею по окремих 
нормах, які встановляються по по- 
розуменні заінтересованих установ з 
Комісаріятом Продовольчих Справ.

Народній Комісар Продовольчих
Справ Владіміров.

Начальник Управління Заготовок 
і Росподілу Василевич.

Оголошено в „Вістях- В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревкому з 2 квітня 1920 року >в 87.

Постанова Проибюра.

93. Про скасування Всеуиркомцукру.

На підставі постанові Вищої Ради 
Народнього Господарства, Головний 
цукровий комітет по управленні цук
ровою промисловостю «Головцукор> 
перемінив місце свого осідку, вибравши 
тимчасово міс. Харьків, як центр цук
рової промисловости.

1. В зв'язку з цим Всеукраїнська 
Комісія по организації цукрової про
мисловости («Всеукркомцукор») при 
Промбюрі з 29 березня ц. р. касується.

2. Всі державні установи і грома
дянські організації повинні у всіх 
питаннях цукрової промисловости звер
таться виключно до «Головцукру».

Голова Промбюра В. Чубар.
Оголошено в „Вістях- - В. Ц. В. К. і 

Харьк. Губревкому з 2 квітня 1920 р., .\» 87.

Нанаэ Уповноваженого Нарнои- 
фіну.

94. Про скасування колегії Уповно
важених Наркомфіну.

Згідно з роспорядженням Народнього 
Комісаріяту Фінансів Р. С. Ф. Р. Р., 
вступив я цього дня в виконування

Ст. 4. Животные, непосредственно 
служащие для нужд, опытов и наблю
дений, снабжаются кормами по особым 
нормам, устанавливаемым по согла
шению заинтересованных учреждений 
с Комиссариатом Продовольствия.
Народный Комиссар по

Продовольствию Владимиров.
Начальник Управления Заготовок и 

Распределения Василевич.
Распубликовано в „Известиях- В.Ц.И.К. 

и Харьк. Губревкома от 2 апреля 1920 г. 
за № 87.

Постановление Профбюро.

93. Об упразднении Всеунркомсахара.

На основании постановления Выс
шего Совета Народного Хозяйства, 
Главный сахарный комитет по упра
влению сахарной промышленностью 
«Главсахар» переменил место своего 
пребывания, избрав временно гор. Харь
ков, как центр сахарной промышлен
ности.

1) 'В связи с этим Всеукраинская 
комиссия по организации сахарной 
промышленности («Всеукркомсахар») 
при Промбюро с 29 марта упразд
няется.

2) Всем правительственным учреж
дениям и общественным организациям 
по всем вопросам сахарной промыш
ленности надлежит обращаться исклю
чительно в «Главсахар».

Председатель Промбюро В. Чубарь.
Распубликовано в „Известиях- В.Ц.И.К. 

и Харьк. Губревкома от 2 апреля 1920 г., 
за .V 87.

Приказ Уполномоченного Нарком- 
фина.

94. Об упразднении Коллегии Уполно
моченных Нарномфина.

Согласно распоряжения Народного 
Комиссара Финансов Р. С. Ф. С. Р., 
я с сего числа вступил в исполнение
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обов'язків Уповноваженого Нарком- 
фіну при Ради Народніх Комісарів 
У. С. Р. Р.

Член Колегії Уповноважених Нарком- 
фіну тов. Ландер Я. С. призначується, 
згідно з наказом Народнього Комі
саріяту Фінансів, моїм заступником.

Колегія Уповноважених Наркомфіну 
з нинішним днем касується.

Уповноважений
Наркомфіну Туманов.

Оголошено в „Вістях- В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревкому з 2 квітня 1920 р. за Л* 87.

Постанова Ради Народніх 
Ноиісарів.

95. Про Донецький Губерніяльний Про
довольчий Комітет.

1. Беручи під увагу цілком винят
кове значіння продовольчого забезпе
чення Донецького басейну, а також 
мілітаризацію вуглевої промисловости. 
Донецькому Губерніяльному Продоволь
чому Комітетові надається право ар
мійських окремих продовольчих комісій 
(постанова Радоборони з 29-го грудня 
1918 року і постанова В. Ц. В. К. 
з 10 серпня 1919 року).

2. Комісара Донецького Продоволь
чого Комітету призначує Наркомпрод 
і Голопродкомпівдзах, а затверджує 
Рада Народніх Комісарів і Украінська 
Рада Трудової Армії.

3. При Губпродкомісареві твориться 
Колегія з чотирьох осіб, з котрих дві 
призначуються по порозумінні з Губ- 
ревкомом.

4. На Донецький Губерніяльний Про
довольчий Комітет покладаються обов'
язки:

а) Організація згідно з загальними 
принціпами радянської продовольчої 
політики запасання на території До
нецької губернії, а також в других 
повітах, які окремими постановами

обязанностей Уполномоченного Нар- 
комфина при Совете Народных Комис
саров У. С. С. Р.

Член Коллегии Уполномоченных Нар- 
комфина тов. Ландер Я. С. назна
чается согласно приказа Народного 
Комиссара Финансов, моим замести
телем.

Коллегия Уполномоченных Нарком- 
фина упраздняется с сего числа.
Уполномоченный Наркомфина

Туманов.
Распубликовано в „Известиях" В.Ц.И.К. 

и Харьк. Губревкома от 2 апреля 1920 г., 
за № 87.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

95. О Донецком Губернском Продо
вольственном Комитете.

Принимая во внимание совершенно 
исключительное значение продоволь
ственного обеспечения Донецкого бас
сейна, а также милитаризацию уголь
ной промышленности, Донецкому 
Губернскому Продовольственному Ко
митету предоставляется право армей
ских особо продовольственных комис
сий (постановление Совобороны от 
29-го декабря 1918 года и постано
вление В. Ц. И. К. от 10-го августа 
1919 г.).

2. Комиссар Донецкого Продоволь
ственного Комитета назначается Нар-

' компродом и Предопродкомюгзап, а 
утверждается Советом Народных Ко
миссаров и Украинским Советом Тру
довой Армии.

3. При Губпродкомиссаре создается 
коллегия из четырех лиц, из которых 
два назначаются по соглашению с 
Губревкомом.

. 4. На Донецкий Губернский Продо
вольственный Комитет возлагаются 
обязанности:

а) Организация в согласии с общими 
принципами советской продовольствен
ной политики заготовок на территории 
Донецкой губернии, а также в других 
уездах, предоставляемых особыми по-
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застерігається Донецькому Губерніяль- 
ному Продовольчому Комітетові.

б) З'ясування потреб Донецького ба
сейну в харчах і речах першої необ- 
хідности, а також вироблення плану 
постачання.

в) Розпаювання харчів і речей пер
шої необхідности в першу чергу серед 
робітників Донецького басейну.

г) Постачання частин Трудової Ар
мії, які находяться в Донецькій губернії.

Примітка. Розпаювання серед ро
бітничої людности переводить Союз- 
донбасейн, та його робітничі коопе
ративи на місцях, серед останньої 
людности—Райпродкоми, які притя
гають для цієї мети решту СПОЖИВ
ЧОЇ кооперації. Ніякі органи крім 
Донецького Губерніяльного Продо
вольчого Комітету не мають права 
втручатися в работу Союздонбасейну 
і иншої споживчої кооперації по 
розподілові продуктів.

д) Інформація Наркомпроду, Укррад- 
трударму, Раднаркому про працю Союз
донбасейну і иншої споживчої коопе
рації по розподілові продуктів.

е) Інформація Наркомпроду, Раднар
кому і Укррадтрударму в усталені 
строки про становище справ, що тор
каються постачання Донбаса.

5. Для упорядкування розподілу 
серед робітників і догляду за правиль
ним розподілом Донецький Губерніяль
ний Продовольчий Комітет призначує 
на визначені райони своїх уповно
важених.

6. Контроля і розподіл серед остан
ньої людности переводиться відповід
ними Райпродкомами і Повпродкомами.

7. Губревкомові надається право 
контролювати діяльність Губерніяль
ного Продовольчого Комітету, котрий 
в усталені строки предкладає звіти із 
своєї роботи в Губревком.

8. Донецькому Губерніяльному Про
довольчому Комітетові застерігається 
право:

а) Домагатись від усіх відомств та 
встанов усякого роду необхідних відо-

становлениями Донецкому Губернскому 
Продовольственному Комитету.

б) Выяснение потребности Донец
кого бассейна в продовольствии и 
предметах первой необходимости, а 
также составление плана снабжения.

в) Распределение продовольствия и 
предметов первой необходимости в 
первую очередь среди рабочих Донец
кого бассейна.

г) Снабжение находящихся в Донец
кой губернии частей Трудовой Армии.

Примечание. Распределение среди 
рабочего населения ведется через 
Союздонбассейн и его рабочие ко
оперативы на местах,среди осталь
ного населения — Райпродкомами, 
привлекающими для этой цели про
чую потребительскую кооперацию. 
Никакие органы, кроме Донецкого 
Губернского Продовольственного Ко
митета, не имеют права вмешиваться 
в работу Союздонбассейна и пр. 
потребительской кооперации по рас
пределению продуктов.
д) Информация Наркомпрода, Укр- 

совтрударма и Совнаркома о работе 
Союздонбассейна и пр. потребитель
ской кооперации по распределению 
продуктов.

е) Информация Наркомпрода, Сов
наркома, Укрсовтрударма, в устано
вленные сроки, о положении дел в 
области снабжения Донбасса.

5. Для упорядочения распределения 
среди рабочих и надзора за правиль
ностью распределения Донецкий Гу
бернский Продовольственный Комитет 
назначает на определенные районы 
своих уполномоченных.

6. Контроль и распределение среди 
остального населения производится 
соответствующими Райпродкомами и 
Упродкомами.

7. Губревкому предоставляется право 
контроля деятельности Губернского 
Продовольственного Комитета, кото
рый в установленные сроки предста
вляет отчеты о своей работе в Губ
ревком.

8. Донецкому Губернскому Продо
вольственному Комитету предостав
ляется право:

а) Требовать от всех ведомств и 
учреждений всякого рода необходимые
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мостей і матеріялів по питанням по
стачання харчами і речами першої 
необхідности всієї людности Донецького 
басейну.

б) Вимагати від усіх без винятку 
органів Радянської влади, щоб усяким 
робом допомогали справі здійснювання 
покладених на Донецький Продоволь
чий Комітет обов'язків.

9. Союздонбасейн і инші споживчі 
кооперації Донецької губернії дотично 
розподілу підлягають усім вказівкам 
і розпорядженням Донецького Губерні
яльного Продовольчого Комітету.

10. Донецькому Губерніяльному Про
довольчому Комітетові надається право 
користування засобами пересування і 
зв'язку, що знаходяться в роспоряди- 
мости військового відомства, а голова 
Губерніяльного Донецького Продоволь
чого Комітету, що торкається чисто 
службових прав і привілеїв, зрівню
ється з командантом армії (постанова 
Радоборони з 9-го грудня 1918 року 
і постанова В. Ц. В. К. з 10-го серпня 
1919 року).

11. Всі особи, що працюють в До
нецькому Губерніяльному Продоволь
чому Комітеті, зрівнюються що до 
прав і обов'язків з військовими служ
бовцями.

Харьків, дня ЗО березня 1920 р.

Голова Раднаркому і Укррадармпраці
А'. Раковський.

Наркомпрод і Голпродкомпівдзах
В. В.гадіміров.

Керсправ. Раднаркому Захаров.

Секретар Раднаркому Міронов.

Оголошено в .Вістях- В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревкоиу з 3 квітня 1920 р.. за 88.

сведения и материалы по вопросам 
снабжения продовольствием и пред
метами первой необходимости всего 
населения Донецкого бассейна.

6) Требовать- от всех без исклю
чения органов Советской власти ока
зания всяческого содействия по осу
ществлению возложенных на Донецкий 
Губернский Продовольственный Коми
тет обязанностей.

9. Союздонбассейн и проч. потре
бительские кооперации Донецкой гу
бернии в отношении распределения 
подчиняются всем указаниям и рас
поряжениям Донецкого Губернского 
Продовольственного Комитета.

10. Донецкому Губернскому Продо
вольственному Комитету предоста
вляется право пользования средствами 
передвижения и связи, находящимися 
в распоряжении военного ведомства, 
а председатель Губернского Донецкого 
Продовольственного Комитета, в от
ношении чисто служебных прав и 
преимуществ, приравнивается к ко
мандующему армии (постановление 
Совобороны 9 декабря 1919 г. и 
постановление В. Ц. И. К. 10 августа 
1919 г.).

11. Все лица, работающие в Донец
ком Губернском Продовольственном 
Комитете приравниваются в смысле 
прав и .обязанностей к военным слу
жащим.

Харьков, дня 30 марта 1920 г.

Председатель Совнаркома и 
Укрсовтрудармии X. Таковский.

Наркомпрод и Предпродкомюгзап
В. Владимиров.

Управдел Совнаркома Захаров.

Секретарь Совнаркома Миронов.

Распубликовано в .Известиях- В.Ц.И.К' 
и Харьк. Губревкома от 3 ап рол я 1920 г. 
за № 88.
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Постанова Народнього Комісарі
яту Продовольчих Справ.

Постановление Народного Комис
сариата по Продовольствию.

96. Про тверді ціни нЬ велику рогату 
худобу І вівці, на волове и‘ясо і сало.

96. О твердых ценах на крупный ро
гатый скот и овец, на говядину и 

сало.

На підставі постанови Всеукраїнсь
кого Народнього Продовольчого Комі
саріяту з 6-го березня 1920 року 
оповіщується для керування і вико
нання нижчеслідуюче: Від часу оголо
шення на місцях цієї постанови, тверді 
ціни на велику рогату худобу і вівці, 
неменш як середно вгодовані, на воло
вину, баранину, топлено сало, волове 
и бараняче, кашове і техничне вста- 
новляюються в ось такому розмірові.

На основании постановления Все- 
украинского Народного Продоволь
ственного Комиссариата от 6-го марта 
1920 года об'является к руководству 
и исполнению нижеследующее: со вре
мени опубликования на местах насто
ящего постановления твердые цены на 
крупный рогатый скот и овец не ниже 
средней упитанности, на говядину, 
баранину, сало топленое, говяжье и 
баранье, кашное и техническое уста
навливаются в следующем размере:

І І
о !
о « 
=

1 |

В ГУБЕРНІЯХ

ї ї  .

і »

■ З і

І|К*
«=8.25

Тверді ціни ма 
мясо великої 

рогатої худоби 
| в тушах 6 пуд. 

ваги

.1 сорт. 
1 Э гол.

сорт.
ков
басна

Карб. Карб. Карб.

1 Одеській . . . . І З О 243 231
2 Херсонській . . . 130 243 231
3 Катери нославськ. 130 243 231
4 Південній . . . . 130 243 231
5 Олександр, район 130 243 231
6 Павлогородськ. р-н 130 243 231
7 Київській . . . . 130 243 231

Твердые йены 
крупи, рогат, 

скота, ма масо 
в тгшах весок 

в в пудов

Одесской . . . 
Херсонской . . . 
Екатеринославск.
Южной.......................
Александр, район.

6 I! Павлограде к. р-он
7 II Киевской . . . .

51.5*

ЙЙ
1 сорт 

1 с год.
2  сорт 
колб.

Руб. Руб. Руб.

130 243 231
130 243 231
130 243 231
130 243 231
130 243 231
130 243 231
130 243 -ЗІ

У всіх йазваних губерніях і ділянках 
ціна на вівці за пуд живої ваги:

1) 3 овчиною, придатною на півко- 
жушки—156 карб.

2) 3 овчиною, непридатною на пів- 
кожушки—142 карб.

В усіх названих губерніях ціна на 
баранину 226 карб, за пуд.

В усіх названих губерніях ціна топ
леного волового і бараняго сала за 
пуд кашового 540 карб., а техничного 
450 карб, на вагу нетто з включенням 
вартости тари.

Во всех поименованных губерниях 
и областях цена на овец за пуд жи
вого веса:

1. С овчиной, пригодной для полу
шубка, 156 руб.

2. С овчиной, непригодной для полу
шубка, 142 руб.

Во всех поименованных губерниях 
цена на баранину 226 руб. за пуд.

Во всех поименованных губерниях 
цена топленого говяжьего и бараньего 
сала за пуд: кашного 540 рублей и 
технического 450 руб. по весу нетто, 
включая стоимость тары.
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В ГУБЕРНІЯХ

“ с 3

1*85
ІІІІ

1 Тверді ціни на 
масо великої 

рогатої хувоб> 
в тушах 6 пудо

вої ваги.

1 сорт, 
а гол.

а сорт 
ков
басно

! і Карб. Карб. Карб.

1 Харьковській . . 140 270 256
2 Поділській . . . 140 270 256
3 ■ Полтавській . . . 140 270 256
4; Донецькій . . . . 1 4 0 2 7 0 2 5 6

В усіх названих губерніях ціна на 
баранину за пуд живо» ваги:

1) з овчиною, придатною на пів- 
кожушок, 168 карб.

2) з овчиною, непридатною на пів- 
кожушок, 153 карб.

В усіх названих губерніях ціна на 
баранину за пуд 251 карб.

В усіх названих губерніях ціна топ
леного волового і баранячого сала за 
пуд кашового 561 карб., а техничного 
495 карб, на вагу нетто, з включенням 
вартости тари.

В усіх названих губерніях ціна на 
вівці за пуд живої ваги:

1) з овчиною, придатною на пів- 
кожушок, 180 карб.

2) з овчиною, непридатною на пів- 
кожушок, 164 карб.

В усіх названих губерніях ціна на 
баранину за пуд. 279 карб.

В усіх названих губерніях ціна топ
леного волового і баранячого сала за 
пуд: кашового 612 карб., а техничного

> >к

а
©

1 В ГУБЕРНИЯХ

1*§5 Твердые цены
крулн. рогат, 

скота, яа мясо 
в тушах весом 

в 0 пудов
а і

| | :
1 сорт 

I с гол.
1 сорт 
кояб.

Руб. Руб. Руб.

1 Харьковской . . . 140 270 256
2 Подольской . . . 140 270 256
3 Полтавской . . . 140 270 256
4 І

Донецкой . . . . 1 4 0 2 7 0 2 5 6

Во всех поименованных губерниях 
цена на овец за пуд живого веса:

1. С овчиной, пригодной для полу
шубка, 168 руб.

2. С овчиной, непригодной для полу
шубка, 153 руб.

Во всех поименованных губерниях 
цена на баранину за пуд 251 руб.

Во всех поименованных губерниях 
цена топленого говяжьего и бараньего 
сала за пуд: кашного 561 руб. и тех
нического 495 руб. по весу нетто, 
включая стоимость тары.

> * Твердые иеиы
■ врупя. рогат.
2.ос
о

В ГУБЕРНИЯХ І І 2 "
с г 2 “2  О X  І  
£ • «  - •

скота, на мясо 
в тушах весом 

в 0  пудов
с

1 сорт 2  сорт
й и 3

Ь * с 1 с гол. колб.

| Руб. Руб.

■ - .... - 

Руб.

1 Черниговской . . 150 300 290

2 Волынской . . . I

1
: 150 300 290

Во всех поименованных губерниях 
цена на баранину за пуд живого веса:

1) с свининой, пригодной для полу
шубка, 180 рублей.

2) с свининой, непригодной для по
лушубка, 164 рубля.

Во всех поименованных губерниях 
цена на баранину за пуд 279 рублей.

Во всех поименованных губерниях 
цена топленого говяжьего и бараньего 
сала за пуд; кашного 612 рублей и
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540 карб, на вагу нетто з включенням 
вартости тари.

•
Примітка. 1) Худобина ваги від 

8 до 15 пудів оцінюється яко 15 пу
дова, і збільшенням ваги худобини 
понад 15 пудів, ціна худобини, підно
ситься о 2 карб, на пуді.

2) За туші вище 6 пудів ціна 
підноситься о 4 карб, на пуді. Туші 
ниже 6 пуд. ціняться яко 6 пудові. 
Туші же 3 і Уд пуда не прийма
ються.

3) Ціни, які встановлюються, 
треба розуміти як граничні, шо не- 
виключають можливости і права за
купівлі по цінах нижчих.

Народній Комісар Продо
вольчих Справ .*/. Владімгров.

Начальник Управління Заготовок
і Розподілу //. Василевым.

Начальник Заготоселя Громов.
Оголошено в .Вістях- В. Ц. В. К. і 

Харьк. Губревкому з 3 квітня 1920 р., Ле 88.

97. Про тверді ціни на свині, свинячі 
туші. сало, шинки та інші продукти 

зі свинини.

На підставі постанови Всеукраїнсь
кого Народнього Комісаріяту Продо
вольчих Справ з 5-го березня 1920 р.

Від часу оголошення на місцях це! 
постанови тверді ціни на живі свині, 
свинячі туші, сало до шпиковання, і 
сало свиняче топлене, кашове, тех- 
ничне, шинки і інші продукти на стан
ціях встановлюються в ось такому 
розмірові: 1

1) В губерніях:

Одеській, Херсонській, Катерино
славській, Південній, Київській, та в 
Олександрівськім і Павлогородськім— 
районах.

технического 540 руб. по весу нетто, 
включая стоимость тары.

Примечание: 1) Животные, весом 
от 8 до 15 пудов расцениваются, 
как 15 пудовые, с увеличением веса 
животных сверх 15 пудов, расценка 
животного повышается на 2 руб. 
в пуде.

2) За туши, свыше 6 пудов, цена 
повышается на 4 рубля в пуде. Туши 
ниже 6 пуд. расцениваются как 
6 пуд. Туши ниже трех с половиной 
пуд. не принимаются.

3) Установленные цены должны 
понижаться как предельные, не 
исключающие возможности и права 
закупок по ценам более низким.
Народный Комиссар по
Продовольствию 31. Владимиров.

Начальник Управления Заготовок и 
Распределения И. Василевич.
Начальник Заготоселя Громов.

Распубликовано в .Известиях- В.Ц.И.К. 
и Харьк. Губревкона от 3 апреля 1920 г., 
за .4 88.

97. О твердых ценах на свиней, сви
ные туши, сало, окорока и прочие 

продукты из свинины.

На основании постановления Все- 
украинского Народного Продоволь
ственного Комиссариата с 5-го марта 
1920 г.

Со времени опубликования на ме
стах настоящего постановления твер
дые цены на живых свиней, свиные 
туши, сало шпиг и сало свиное, топ
леное, кашное, техническое, окорока 
и прочие продукты на станции уста
навливаются в следующем размере:

1) В губерниях:

Одесской, Херсонской, Екатерино- 
славе кой, Южной, Киевской, Але
ксандровском и Павлоградском районах:
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2) В губерніях: 2) В губерниях:

Харківській, Поділській, Полтавській 
та Донецькій:

Харьковской, Подольской, Полтавской 
и Донецкой:

я
я |

а) на живі І Ціна за пуд живої ваги
свині в пу

дах жива 
вага свиней 

в пудах І

' Годов.
І свині

| КапЛ 1

Негодовані 
свині

111 3“ 4  I 235 Ціна на негодовані
2 4-5 268 свині всякого роду
3 5—в 281 268 карбов. за пуд
4 Є-7 294 живої ваги
5 1 7-8 ! 307

б) на свинячі Ціна за пуд туші
туші. і Гоаоввн. свиней) Негояов. свиней

і ВДйй
пудах і Карб., II Карб. 1 Карб.

1 3—4 348 338 1 1 Ціна за туші
2 4—5 . 365 І ' 348 1 всякоі ваги
3 5—8 383 358 335 к.1344 к.

4 понад. С
1

402 369 за пуд за пуд

Ціна за пуд

1 Шинки задні об-

2
круглені . . . 

Лопатка, вироб
лена як шинка і

390 429 315

5 Голова ..................... 450 — —

6 Ноги.......................... 175 — • —

а) на живі
] свині 

Жива вага 
1 в пудах

Ціна за пуд живої ваги

%
Годов.
свині

■

І 3-4 1« Ціна на негодовані
2 4-5 287 , свині усякої ваги
3 5-6 300 ) 287 карб, за пуд
4 ; в—7 ; 313 живої ваги

! 7-8 ' 325 1

а) на живых Цена за пуд живого веса
свиной в пу
дах живой 
вес свиней 

в пудах

1 3-4 235 Цена на некорм
2 4—5 268 лен. свиней вся
3 5—6 281 кого рода 268 руб.
4 6—7 294 за пуд живого веса.
5 І 7-8 307

|ю) на свиные 1| Цена за пуд туши
|) От корм. сонк.Ц От мекор. евин.

й| руш в пудах 1 ГРубГ |~Руб. /ГРубГ

1 3-4 348 $38 Цена за туши
2 4—5 365 343 всякого веса
3 5-6 | 383 358
4 свыше 5 402 369 | 335 344

Цена за :а уд

5 Голова . . . . . 4 5 0 - — —
6 . Ноги . . . . . . 1 7 5

I Цена за иуд живого веса

1 3—4 274 Цена на покорил.
2 4—5 287 свиней всякого ве
3 5—6 300 са 287 р. за пуд
4 6—7 ЗІЗ живого веса.
5 7—8 325
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Ціна за пуд туші
Від годов, евин. I I  Від негод.свим-

Б** го
лови 1 

Ніг
3 голов, 
иогвии

Карб. Карб.

Ціна за туші 
всякоі ваги: 
392 іс.| 381 к. 
за пуд за пуд

б) на свиные Цена за пуд туши

туши. Вес
от корил.свии. огнекорм. евин.

Без го С голо Боа го-' С голо
•у свиных туш ловы и вой и ЛОВЫ и вой и
•*»
2 в пудах

НОГ і ногами ног . ногами
ТубГ "Руб. Руб. | Руб.

1 3-4 І 386 374 Цена за туши
2 4—5 405 384 1 | всякого веса
3 5—6 425 396
4 свыше 6 446 408 392 381

Г 1 Ціна за пуд

2; 
* і
— і

Назва продуктів На
сирі

На
•олені

На за
дим
лені

Карб.

‘Е1і1

і Шивкі задні, об- 
круглені, ковб:. 432 475 570

2 Лопатки, вироб
лена як шинка, 
і грудинка . . 467 497 584

3 Лопатка без сала, 
корейка і шей
ка ........................... 430 450 і 473

4 Сало для шпиго
вания і сало 
внутр...................... 675 700

5 ! Голова........................ 275 — —

7|! Ноги............................ 192 —

1

3) В губерніях:

| Цена за пуд
Наименование і На I На На

І продуктов ' сырые- 'солен. ! копч.

! руб. 1 Руб. Т^бТ

1 Окорока задние,
округлен, кол
басные . . . . 4 3 2 4 7 5 5 7 0

2 Лопатка выделан
ная, как окорок 
и грудинка . . 467 497 584

3 Лопатка без сала,
корейка и шейка 430 450 473

4 Сало шпиг и сало
сдор....................... 675 700

5 Голова ...................... 275 —
6 Ноги........................... 192

3) В губерниях:

Чернигівській і Волинській:

а) на .'живі Ціна за пуд живоі ваги
свині. 

Жива вага Годов. Негодовані
свиней в свині свині

* пуд. ҐКарб. Карб.

1 | 3—4 206 Ціна на негодовані
2 4—5 311 свині усякоі ваги
3 5—6 326 311 карб, за пуд
4 | 6—7 341 живоі ваги.
5 1 від 7—8 366

Черниговской и Волынской:

і

а) на живых 
свиней. 

Живой вес 
свиней в 

пуд.

Цена за пуд живого веса

Кормл.
свиньи

("Рук

Некормленые 
• свинья

Рубли

1

і ‘'уо. 

266

к у ил и

Цена на некормлен.
2 4—5 311 свиней всякого ве
3 5—6 326 са 311 р. за пуд
4 6-7 341 • живого веса.
5 от 7—8 366

2

б) свиные 
туши, вес 

свиных туш 
в пудах

Цена за пуд туши
От кормя, евин. От иекорм. свии.
Без го
ловы и

ног
^Руб._

С голо
вой и 

ногами
Руб.

Без го- С голо- 
ловы и вой и 

йог I ногами
Руб. | Руб.

1 3-4 429 ’ 416 Всякого веса
2 4-5 450 428 за пуд
3 5—6 478 441 I

4 свыше 6 502 454 427 424
^ 1
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З
в) на окремі про- ; 
дукти: назва про

дуктів

Ціна за пуд

Шиккі задні, об- 
круглені, ковб.. 

Лопатка, вироб
лена як шинка 
і грудинка . . 

Лопатка без сала, 
корейка і шей
ка .........................

Сало внутр. і сало 
для шпигован
ия .........................

Голова .....................
Ноги..........................

480

751
300
200

528

518 551

476 И 500

800

634

648

524

Ціна на свиняче сало топлене, ка- 
шове встановлюється 842 карб, за пуд, 
а техничне 585 карб, за пуд, рахуючи 
на вагу нетто, однак з включенням 
вартости тари, для губерній:

Одеської, Херсонської, Катерино
славської, Південної, Київської, Оле- 
ксандрівського і Павлогородського рай
онів.

Ціна на свиняче сало топлене, ка
тове встановлюється 926 карб, за пуд, 
а техничне 585 карб, за пуд, рахуючи 
на вагу нетто, однако з включенням 
вартости тари, для губерній: 

Харьківської, Поділської, Полтавсь
кої і Донецької.

Ціна на свиняче сало топлене, ка
їнове встановлюється 1010 карб, за 
пуд, а техничне 688 карб, за пуд, 
рахуючи на вагу нетто, однак з вклю
ченням вартости тари: для губерній: 

Чернигівської і Волинської.
Примітка 1-а. Свиняче сало бо

кове повинно бути не тонше V» 
вершка в тонкім, прямім перерізі, 
без прирізу мяса.

Примітка 2-а. Приріз мяса більше
3-х фунтів на бриту обнижає ціну 
бокового сала о 10 карб, за пуд, а 
такий приріз на 6 фун. обнижує 
ціну о 20 карб, за пуд і т. д.

Примітка 3-я. Сорти сала, що 
не мають умовлених властивностей, 
дозволяється оцінювати відповідно 
нижче з обниженням в межах
ДО 25%.

а) на отдельные 
продукты:

Наименование
продуктов

I

Цена за пуд

На
сырые

На [ 
солен .1

На
копч.

* Руб. Руб. 1 Руб.

Окорока задние, 
округлен, кол
басные . . . . 4 8 0

і

5 2 8 6 3 4
2 Лопатка .выделан

ная как окорок, 
и грудинка . . 518 551 648

3 Лопатка, без сала, 
корейка и шейка 476 500 524

4 Сало сдор и сало
1ППИГ . . . . . 751 800 __

5 Голова ....................... 300 — ---

в |
Ноги............................ 200

Цена на сало свиное топленое, каш- 
ное устанавливается 842 руб. за пуд, 
а техническое 582 рубля за пуд, счи
тая по весу нетто, но со включением 
стоимости тары, для губерний:
• Одесской, Херсонской, Екатерино- 

славской, Южной, Киевской, Алек
сандровского и Павлоградского рай
онов.

Цена на сало свиное топленое, каш- 
ное устанавливается 926 руб. за пуд, 
а техническое 585 руб. за пуд, считая 
по весу нетто, но со включением 
стоимости тары, для губерний:

Харьковской, Подольской, Полтав
ской и Донецкой.

Цена на сало свиное топленое, каш- 
ное устанавливается 1010 руб. за пуд, 
а техническое 688 руб. за пуд, считая 
по весу нетто, но со- включением 
стоимости тары, для губерний: 

Черниговской и Волынской.
Примечание 1-е. Сало свиное бо

ковое должно быть не тоньше %' 
вершка в тонком, прямом обрезе, 
без приреза мяса.

Примечание 2-е. Прирез мяса свы
ше 3-х фунтов на полотнище по
нижает расценку бокового сала 
10 рублей на пуд, такой же прирез 
в 6 фун. понижает расценку на 
20 руб. за пуд и т. д.

Примечание 3-є. Сорта сала от
сутствующие предоставляется рас
ценивать соответственно ниже, с 
понижением в пределах до 25%.
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Примітка 4-а. Сало маслянків і 
кнурів, а теж і всі инші з них про
дукти дозволюється приймати по 
встановлені місцевих харчевих ор
ганів, однак з обниженням вста
новлено! оцінки до 25°/0.

Примітка 5-а. Ціна на солоне, 
вповні готове сало, шпикове і вну
трішнє встановлена на вагу чистого 
сала без соли.

Примітка 6-а. Приріз до шинки 
поясових суставів або пахви обни- 
жує оцінку о 40 карб, за пуд. 
Встановлені тверді ціни повинні при- 

ниматися як граничні, не виключаючи 
можливости і права закупівлі по цінах 
нижчих.

Примітка 7-а. Тверді ціни, вка
зані на свиняче мясо від свиней, що 
постачаються згідно з даною рос- 
кладкою, зовсім не відносяться до 
цін на запасання відповідно до умов 
з кооперативами.

Народній Комісар Продовольчих Справ
Владіміров.

Начальник Управління Заготовок і 
Росподілу Василевич.

Начальник Заготоселя Громов.
Оголошено в „Вістях- В. Ц. В. К. і 

Харьк. І'убревкому з 3 квітня 1920 р., .'в 88.

Приказ Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

98. Про утворення Коиіссіі для про- 
вірення в'язниць.

З метою вияснення правильности 
держання під вартою, в тюрмах 
У* С. Р. Р., наказую усім Губюрвідді- 
лам утворити Комісію для провірення 
в'язниць в такому складі: голова — 
представник Губюрвідділу, члени: пред
ставник Губтюркару, Ревтрибуналу і 
Ради Народніх Суддів.

Висліди провірення донести в ко
роткім телеграфічнім звіті з запо-

Примечание 4-е. Сало маслянок 
и хряков, а также и все прочие от 
них продукты предоставляется при
нимать по установлению местных 
продовольственных органов, но с 
понижением установленной расценки 
до 25%.

Примечание 5-е. Цена на соленое, 
вполне готовое сало, шпиг и сдор, 
установлена на чистый вес сала без 
соли.

Примечание 6-е. Прирез к окороку 
поясничных суставов или паха по
нижает расценку на 40 руб. за пуд.

Установленные твердые цены дол
жны приниматься как поедельные, 
не исключая возможности и права 
закупок по ценам более низким.

Примечание 7-е. Твердые цены, 
указанные на свиное сало от по
ступающих свиней согласно данной 
разверстки, отнюдь не относятся к 
ценам на заготовку по договорам 
с кооперативами.
Народный Комиссар по Продо

вольствию Украины Владимиров.
Начальник Управления Заготовок

и Распределения Василевич.
Начальник Заготоселя Громов.

Распубликовано в „Известиях- В.Ц.И.К. 
и Харьк. Губревкома от 3 апреля 1920 г., 
за Л* 88.

приназ Народного Комиссариата 
Юстиции.

98. Об образовании Комиссии по про
верке мест заключения.

В целях выяснения правильности 
содержания под стражей, в тюрьмах 
У. С. С. Р., предписываю всем Губюр- 
отделам образовать комиссию по 
проверке мест заключения в следующем 
составе: председатель—представитель 
Губюротдела, члены: представитель 
Губтюркара, Ревтрибунала и Совета 
Народных Судей.

Результаты проверки сообщить
в краткой телеграфной сводке с ука-••
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данням кількости в'язнів, зарахова
них за каждою установою.

Оцю постанову вводиться в життя 
телеграфічно.

Народній Комісар
Юстиції Е. Терлецький.

За Керовника Судово-Слідчого
відділу М. Руденко.

Оголошено в „Вістях- Всеукр. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревхому з 3-го квітня 1920 р. № 88.

Д Е К Р Е Т

Ради Народніх Комісарів.

99. Про обов'язкове щеплення віспи.

З метою запобіження розвиткові 
епідемії віспи Рада Народніх Комісарів 
України постановила:

1. Встановити в У. С. Р. Р. обов'яз
ковість щеплення віспи на слідуючих 
засадах:

а) обов'язковому щепленню віспи під
лягають всі, які до цього часу не підда
лися щепленню віспи.

б) всі поступаючі до наукових закла
дів усіх типів, притулків, інтернатів і ин.

в) всі поступаючі і поступивші до 
армії і фльоту.

г) всі робітники і службовці у всіх 
підприємствах і установах.

д) всі поступаючі до тюрмів і др. 
місць ув'язнення.

Примітка. Щеплення віспи по 
т.т. б, в, г, д переводиться під осо
бистою відповідальностю керовників 
даної установи, а в стосунку до 
неповнолітних і дітей—іх родичів 
або опікунів.
2. Повторене щеплення віспи обов'яз

кове для цілої людности через кожних 
10 років. •

3. Не підлягають обов'язковому щеп
ленню віспи:

а) ті, що представили лікарські по
свідчення в тому, що охоронну віспу 
було ім вщеплено не більше як перед 
7 роками до цього часу;

заниєм количества заключенных, числя
щихся за каждым учреждением.

Настоящее постановление вводится  

в действие по телеграфу.

Народный Комиссар Юстиции
Е. Терлецкий.

За Заведующего Судебно-След
ственным Отделом М. Руденко.

Распубл. в „Извесг.- В.Ц.И.К. и Харьк. 
Губревкома от 3 апреля 1920 г. за№ 88.

Д Е К Р Е Т

Совета Народных Комиссаров.

99. Об обязательности оспоприви
вания.

С целью предотвращения развития 
эпидемии оспы Совет Народных Комис
саров Украины постановил:

1. Установить в У. С. С. Р. обяза
тельность оспопрививания на следую
щих основаниях:

а) обязательному оспопрививанию 
подлежат все до настоящего времени 
не подвергшиеся оспопрививанию;

б) все поступающие в учебные заве
дения всех типов, приюты, интернаты 
и проч.

в) все поступающие и поступившие 
в армию и флот;

г) все рабочие и служащие во всех 
предприятиях и учреждениях;

д) все поступающие в тюрьмы и 
др. места заключения.

Примечание. Оспопрививание по 
п.п. б, в, г,д происходит под личной 
ответственностью руководителей 
данного учреждения, а в отноше
нии несовершеннолетних и детей— 
их родителей или опекунов.
2. Повторное оспопрививание обя

зательно для всего населения через 
каждые 10 лет.

3. Не подвергаются обязательному 
оспопрививанию:

а) представившие врачебное удосто
верение в том, что предохранительная 
оспа была им привита не более как 
за 7 лет до настоящего времени;
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б) діти до 7-літнього віку, які мають 
близни від щеплення охоронної віспи;

в) які перебули натуральну віспу, і
г) ті, що представили лікарське 

посвідчення, що вони з огляду на стан 
здоровля під цю пору не можуть під
датися щепленню віспи.

4. Всі, що піддалися щепленню віспи, 
підлягають оглядинам.

5. В розвитті цього декрету дору- 
чується Народньому Комісаріятові 
охорони здоровля речинцево виробити 
правила і інструкцію для виконавчих 
органів Комісаріяту Охорони Здоровля 
для негайного переведення щеплення 
віспи і регістрації щеплених.

6. Особи, які ухилилися від вико
нання цього декрету, будуть віддані 
під суд.

Харьків, дня ЗО березня 1920 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів X. Раковськшї.
Керспр. Раднаркому Захаров.

Секретарь Раднаркому Миронов.
Оголошено в „Вістях- В. Ц. В. К. і Харьк. 

Губревкому з 4-го квітня 1920 р. Л* 89.

Постанова Раднарному РСФРР, 
затверджена Раднариоиом УСРР.

100. Про заходи по боротьбі з чумою 
рогатої худоби.

Рада Народних Комісарів Р.С.Ф.Р.Р. 
постановила:

1. Доручити Наркомземові негайно 
організувати 10  протичумних станцій.

2. Розширити ділання декрету з 25 
січня 1919 р. про підрахунок і мобі
лізацію сільсько-господарських тех- 
ничних сил на цілий веринарний’ 
персонал (лікарів, фершалів, сані
тарів) Р. С. Ф. Р. Р.
% 3. Зобов'язати Виконкоми, щоб при
тягнули місцеве населення і тилові

б) дети до 7-летнего возраста,-у 
которых имеются рубцы от привития 
предохранительной оспы;

в) перенесшие натуральную оспу, и
г) представившие врачебное удосто

верение, что они по состоянию здо
ровья в настоящее время не могут 
подвергнуться оспопрививанию.

4. Все подвергшиеся оспопрививанию 
подлежат освидетельствованию.

5. В развитие настоящего декрета 
поручается Народному Комиссариату 
Здравоохранения срочно выработать 
правила и инструкцию для исполни
тельных органов Комиссариата Здраво
охранения по немедленному прове
дению обязательного оспопрививания 
и регистрации оспопривитых.

6. Лица, уклонившиеся от выполне
ния настоящего декрета, подлежат 
преданию суду.

Харьков, 30 марта 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Раковскигї.
Управдел Совнаркома Захаров.

Секретарь Совнаркома Миронов.
Раепубл. в „Извест.- В.Ц.И.К. и Харьк. 

Губревкома от 4 апреля 1920 г. >4 89.

Постановление Совнаркома 
Р.С.Ф.С.Р., подтвержденное Сов

наркомом У.С.С.Р.

100. 0 мероприятиях по борьбе с чу
мой рогатого скота.

Совет Народных Комиссаров РСФСР 
постановил:

1. Поручить Наркомзему немедленно 
организовать 10 противочумных стан
ций.

2. Распространить действия декрета 
25-го января 1919 г. обуяете и моби
лизации сельско-хозяйственных техни
ческих сил на весь ветеринарный пер
сонал (врачей, фельдшеров, санитаров) 
Р. С. Ф. С. Р.

3. Обязать Исполком привлечь ме
стное население в тыловые красно-
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червоноармійські частини до праці по 
боротьбі з чумою рогатої худоби для 
организації охорони кордонних ліній, 
для збирання трупів, переводження 
дезінфекції то шо.

Примітка. Притягнення тилових 
червоноармійських частин повинно 
переводиться в поразумінні з Народ
нім Комісаром військових справ.
4. Запропонувати Народньому Комі- 

сареві Продовольчих Справ доставляти 
протичумним станціям за для одер
жання сиворотки необхідної кількости 
живої великої рогатої худоби, телят 
і инш, а також постачати ім фураж.

. 5. Зобов'язати Народній Комісаріят 
Земельних Справ, В. Р. Н. Г. і Нар- 
комздор постачати протичумним стан
ціям і иншим ветеринарним установам, 
ведучим боротьбу з чумою рогатої 
худоби, лабораторне приладдя і дезін
фекційні засоби.

6. Поклажі відправлені на адресу 
протичумних станцій губерніяльних 
протичумних комісій належить пере
возити поза чергою.

Примітка: Підводи, заняті пере
возом для вищезгаданих установ, не 
повинно протягатися до виконання 
других кінно-підводових повинно
стей.
7. Всі установи Н. К. Шляхів, і Ви

конкомів повинні доставляти ветери- 
нарійному персоналові засоби для 
швидкого його переїзду при викону
ванні наложених на нього обов'язків.

8. Зобов'язати комісії користування 
при В. Р. Н. Г. включити ветеренарій- 
них робітників протичумних відділів і 
станцій в плян постачання виробниць- 
кою одежею.

Голова Ради Народніх
Комісарів В. Улянов (Ленін).

Керспр. Раднаркому Бонч-Бруевич.

Секретар Раднаркому Брічніна.

армейские части на работу по борьбе 
с чумой рогатого скота для органи
зации охраны кордонных линий, по 
уборке трупов, производству дезин
фекции и т. п.

Примечание. Привлечение тыло
вых красноармейских частей должно 
производиться по соглашению с На
родным Комиссариатом по военным 
делам.
4. Предложить Народному Комиссару 

Продовольствия доставлять противо
чумным станциям для получения сыво
ротки необходимое количество живот
ных крупного рогатого скота, телят и 
др., а также снабжать их фуражем.

5. Обязать Народный Комиссариат 
Земледелия, В. С. Н. X. и Наркомздрав 
снабжать противочумные станции и 
прочие ветеринарные учреждения, ве
дущие борьбу с чумой рогатого с кота,^ 
лабораторными принадлежностями и' 
дезинфекционными средствами.

6. Грузы, отправленные в адрес про
тивочумных станций губернских проти
вочумных комиссий, должны, быть 
перевозимы вне очереди.

Примечание. Подводы, занятые 
перевозкой для вышеупомянутых 
учреждений, не должны привлекаться 
к исполнению других конно-подвод
ных повинностей.
7. Все учреждения Н. К. Путей 

Сооб. и Исполкомов должны предо
ставлять ветеринарному персоналу 
средства для быстрого передвижения 
его при исполнении возложенных на 
него обязанностей.

8. Обязать комиссии использования 
при В. С. Н. X. включить ветеринар, 
ных работников противочумных отря
дов и станций в план снабжения про
изводственной одеждой.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Управдел Совнаркома Бонч-Бруевич.

Секретарь Совнаркома Бричкнна.
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Рада Народніх Комісарів У.С. Р.Р. 
постановила:

Затвердити цю постанову Раднар- 
кому Р.С.Ф.Р.Р. з 28 січня 1920 року 
про приняті заходи по боротьбі з чу
мою рогатої худоби.

Голова Ради Народніх
Комісарів X. Раковський.

Керсправ. Раднаркому Миронов.
Оголошено в -Вістях- В. Ц. В. К. і 

Харьк. Губревкому з 4-го квітня 1920 р. № 89.

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

101. Про допомогу засівній кампанії 
цукрових буряків.

З огляду на виключну важливість 
цукрової промисловосте а також з огля
ду на# те, що осени 1919 р. завдяки 
безконтрольній господарці білогвар
дійських банд, земля під цукрові буряки 
осіню не була вповні з‘орана, Рада 
Народніх Комісарів України постано
вила на час весняних робіт:

1 . Усі дрібні селянські господар
ства України, що зробили умову на 
оранку землі під буряки і їх засіви, 
увільняються від несення усяких під- 
водових повинностів та інвентарних 
мобілізацій як військових, так і 
радянських організацій.

2. Колективи, трудові товариства, 
що мають окремі умови з цукровар
нями що до посіву цукрових буряків, 
в першу чергу увільняються від вище
згаданих повинностей.

3. Усі цукроварні, що мають свій 
живий інвентар, теж увільняються від 
несення підводових повинностей по 
мобілізації.

4. Цукроварняні управління видають 
окремі посвідчення скріплені Волзем- 
відділами, вище вказаним категориям 
господарства.

5. Усім штабам Трудармії, Земвід
ділам та иншим радянським організа
ціям, пропонується усяким робом

Совет Народных Комиссаров У.С.С.Р. 
постановил:

Подтвердить настоящее постанов
ление Совнаркома Р.С.Ф.С.Р. от 28-го 
января 1920 года, о мероприятиях по 
борьбе с чумой рогатого скота.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. РаковскигГ.

Управдел Совнаркома Захаров.
Секретарь Совнаркома Миронов.

Распубликовано в .Извест.- В.Ц.И.К. и 
Харьк. Губревк. от 4 апреля 1920 г. за Лё 89.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

101. О содействии свекло-посевной 
кампании.

В виду исключительной важности 
сахарной промышленности, а также 
в виду того, что с осени 1919 г., бла
годаря бесконтрольному хозяйничанью 
белогвардейских банд, земля под свеклу 
осенью не была полностью вспахана, 
Совет Народных Комиссаров Украины 
постановил на время весенних работ:

1. Все мелкие крестьянские хозяй
ства Украины, заключившие договор 
на вспашку земли под свеклу и ее 
засевы, освобождаются от несения 
всяких гужевых повинностей и инвен
тарных мобилизаций как военных, так 
и советских организаций.

2. Коллективы, трудовые товарище
ства, имеющие особые договоры с сахар
ными заводами по посеву свекловицы, 
в первую очередь освобождаются от 
вышеупомянуты* повинностей.

3. Все сахарные заводы, имеющие 
свой живой инвентарь, также освобо
ждаются от несения гужевых повин
ностей ио мобилизации.

4. Заводоуправления выдают особые 
удостоверения, заверенные Волзем- 
отделами, вышеуказанным категориям 
хозяйства.

5. Всем штабам Трудармии, Зем- 
отделам и др. советским организа
циям предлагается всемерно помогать
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помагати Головцукрові, Райцукрам і 
цукроварням й переведенні посівної 
кампанії, як при помочи своїх апаратів, 
так і шляхом можливого * впливу на 
сіячів.

Харьків, дня 3-го квітня 1920 року.

Голова Ради Народніх
Комісарів X. Раковський.

Керуючий Справами Захаров.

Секретар Раднаркому Міронов.

Оголошено в „Вістях" Всеукр. Ц.В.К. і 
Харьк. Губревкому з 6-го квітня 1920 р. № 90.

102. Про видавання „Збір Зан.ІРосп. 
Роб.-Сел. Уряду Украіни і Уповнова

жених Р.С.Ф.Р.Р.*

Рада Народніх Комісарів постано
вила:

Пропонувати Народньому Коміса
ріатові Юстиції приступити до систе
матизування закодавчої роботи Ро
бітничо-Селянського Уряду України і 
Уповноважених Р. С. Ф. Р. Р. шляхом 
видавання офіціальних збірників під 
назвою: „Збдз^Законів і Роспоряджень 
Робітничо-Селянського Уряду України 
і Уповноважених Р. С. Ф. Р. Р.».

Харьків, дня 3-го квітня 1920 року.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковський.

Керуючий Справами Захаров.

Секретар Міронов.

Оголошено в -Вістях" Всеукр. Ц.В.К. і
Харьк. Губревкому з 6 квітня 1920 р. №90.

Главсахару, РаЙсахарам и сахарным 
заводам в проведении посевной кам
пании как при помощи своих аппа
ратов, так и путем возможного воздей
ствия на посевщиков.

Харьков, 3 апреля 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Захаров.

Секретарь Совнаркома Миронов.

Распубликов. в „Известиях" В.Ц.И.К. и 
Харьк. Губревк.от 6 апреля 1920 г. за №90.

102. Об издании* „Собр. Узак. и Распор. 
Раб.-Нрест. Правительства Украины и

Уполномоченных Р.С.Ф.С.Р.“

Совет Народных Комиссаров поста
новил:

Предложить Народному Комисса
риату Юстиции приступить к систе
матизированию законодательной рабо
ты Рабоче-Крестьянского Правитель
ства Украины и Уполномоченных 
Р.С.Ф.С.Р. путем издания оффициаль- 
ных сборников под названием «Собра
ние Узаконений и Распоряжений 
Рабоче-Крестьянского Правительства 
Украины и Уполномоченных РСФСР“.

Харьков, 3 апреля 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковский.

• Управляющий Делами Захаров.

Секретарь Миронов.

Распублик. в „Изв." В.Ц.И.К. и Харьк.
Губревкома от 6 апреля 1920 р. за № 90.
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103. Про поліпшення харчування дітей 
І матерів, кормлячих груддю.

З метою охорони здоровля дітей і 
матерів ч Рада Народніх Комісарів по- 
становлює:

1. Видавати матерям, що кормлять 
дітей груддю, додаткову пайку, пере
важно речі зміцнюючі поживу.

2. Дітям до 1 року, кормленим 
штучно, постачати молоко і інші про
дукти, потрібні до штучного кормління.

3. Усім дітям від 6-ти місяців до 1 
року постачати продукти, потрібні 
для підкормлення.

4. Дітям від одного року до 16 років 
видавати речі зміцнюючі диєтичну 
поживу з приноровленням до двох 
груп віку: від 1 до 5 років і від 5 до 
16 років.

5. Доручити НарКомпродові по поро
зумінні з Наркомздором встановити 
речі зміцнюючі поживу для кормлячих 
груддю матерів і грудних дітей, відпо
відно до вище вказаних груп віку, 
а також норми постачання.

6. Дітей харчувати безплатно.

7. Вложити на Наркомпраці випра- 
цювання докладної інструкції для 
переведення цього декрету з тим, шоб 
ввести його в життя не пізніш 1-го 
травня 1920 р.

Харьків, дня 3-го квитня 1920 року.
Голова Ради Народніх Комісарів

X. РаковськиЛ.

Керуючий справами Захаров.
Секретар Раднаркому Міронов.

Оголошено в «Вістях- Вееукр. Ц.В.К. і
Харьк. Губревкому з 0 квітня 1920 р. Л» 90.

Д Е К Р Е Т

Совета Народных Комиссаров.

103. Об усиленном питании детей и 
кормящих грудью матерей.

В целях охраны здоровья детей и 
матерей Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. Выдавать матерям, кормящим 
грудью детей, дополнительный паек, 
по преимуществу предметы усиленного 
питания.

2. Детей до 1 года, вскармливаемых 
искусственно, снабжать молоком и 
•прочими продуктами, нужными для 
искусственного кормления.

3. Всех детей от 6-ти месяцев до 
1 года снабжать продуктами, потреб
ными для прикармливания.

4. Детям от 1 года до 16 лет выда
вать предметы усиленного диэтиче- 
ского питания применительно к двум 
возрастным группам: от 1 до 5 лет и 
от 5 до 16 лет.

5. Поручить Наркомпроду по согла
шению с Наркомздравом установить 
предметы усиленного питания для 
кормящих грудью матерей и грудных 
детей по вышеуказанным возрастным 
группам, а также нормы снабжения.

6. Детское питание производить 
бесплатно.

7. * Возложить на Наркомпрод выра
ботку подробной инструкции по про
ведению настоящего декрета с тем, 
чтобы ввести его в жизнь не позже
1-го мая 1920 года.

Харьков, 3 апреля 1920 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Захаров. 
Секретарь Совнаркома Миронов.

Распублик. в «Изв.- В.Ц.И.К. и Харьк.
Губревкома от 3 апреля 1920 г. за № 90.
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Постанова Презідіі Всеукраїнсь
кого Ц. В. Н.

104. Про порядок ї норму представ
ництва на IV Всеунр. З'їзд Рад.

Згідно з § 9 Конституції У. С. Р. Р. 
Презідія Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Рад постановила 
ввести слідуючі засрби і норму пред
ставництва на IV Всеукраїнський З'їзд 
Рад:

1. Від військових частин і установ 
на 1.000 червоноармійців—1 депутат.

Примітка. В виборах беруть
уділ:
а) частини дієвої Червоної армії,

б) установи і заклади армії і фронту,

в) запасові частини армії і фронту,
г) тилові частини,
д) частини місцевого гарнизону.
2. Від міського робітничого насе

лення 1 депутат на кожних 10.000 
виборців.

Примітка. §2 розповсюджується
як на містах, так теж і на фабрично-
заводських і копальняних оселах.

3. Від сільської людности—1 депутат 
на 50.000 мешканців.

4. В випадкові попередження Все
українського З'їзду Рад Губернияль- 
ним З'їздом, делегатів від губернії 
посилає безпосередно З'їзд. Коли однак 
губерніяльний з'їзд- не попереджує 
Всеукраїнського З'їзду Рад,—делегати 
можут бути післані безпосередно по
вітовими З'їздами Рад.

Заст. Голови Всеукраїнського
Ц.В.К. О. Шумський.

Секретар Презідії В.Ц.В.К.
В. Сїнявін.

Оголошено в .Вістях- В.Ц.В.К. і Харьк.
Губревкому з 7 квітня 1920 року № 91.

Постановление Президиума Все- 
унраинсного Ц. И. К.

104. 0 порядне и норме представи
тельства на ІУ-й Всеунраинский С‘езд 

Советов.

Согласно § 9 Конституции УССР, 
президиум Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета Со
ветов постановил ввести следующий 
порядок и норму представительства 
на 1\Г-й Всеукраинский С'езд Советов: 

1 От воинских частей и учреждений 
на 1.000 красноармейцев 1 депутат.

* Примечание: В выборах прини
мают участие:
а) части действующей Красной 
армии,
б) учреждения и заведения армии 
и фронта,
в) запасные части армии и фронта,
г) тыловые части и
д) части местного гарнизона.
2. От городского рабочего насе
ления 1 депутат на каждые 10.000 
избирателей.

Примечание. § 2 распростра
няется как на города, так равно и 
на фабрично-заводские и рудничные 
поселки.
3. От сельского населения 1 депу

тат на 50.000 жителей.
4. В случае, если Всеукраинскому 

С'езду Советов предшествует Губерн
ский С'езд, то делегаты от губернии 
посылаются непосредственно С'ездом. 
Если же Губернский с'езд не предше
ствует Всеукраинскому С'езду Сове
тов,—делегаты могут быть посланы 
непосредственно уездными С'ездами 
Советов.

Зам. Председателя Всеукраинского 
ЦИКА О. Шумский.

Секретарь Президиума
ЦИКА В. Синявии.

Распубл. в „Извест.- В.Ц.И.К. и Харьк.
Губревкома от 7 апреля 1920 г. за № 91.
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Д Е К Р Е Т Д Е К Р Е Т

Ради Народніх Комісарів.

105. Про націоналізацію всіх бувших, 
скарбових, удільних, монастирьских, 

МІСЬКИХ І поміщицьких земель.

Р о з д і л  1 .

Совета Народных Комиссаров.

105.^0 национализации всех бывших 
казенных, монастырских, городских 

и помещичьих еемеиь.

Р а з д е л  1 .  '  '
Загальні постанови. Общие положения.

1. Всі ліси, що ростуть в межах 
У. С. Р. Р. і належали раніш до скарбу, 
уділів, монастирів, поміщиків, міст, 
ріжних організацій і нетрудового на
селення, об'являються державним доб
ром У. С. Р. Р. без усякого викупу.

2. Усі находячіся в лісах госпо
дарські і промислові деревообробітні 
заводи і тартаки з живим і мертвим 
інвентарем, з усіми машинами і тех- 
ничними приладдями і усякого роду 
їхні будівлі об'являються державним 
добром на тих же підставах; що і ліси, 
без усякого викупу.

3. Приналежні поодиниким селян
ським громадам ліси, що представ
ляють для усієї У. С. Р. Р. високу 
цінність, підлягають націоналізації кож
ного разу по окремій останові цент
ральної влади з попередним технич- 
ним ї економичним обслідуванням лі
сів, на окремих умовинах.

4. Лісові площі, що приналежать 
селянській трудовій людности, а за
саджені кущами і дрібними деревами 
і придатні для сільско-господарського 
ужитковання, можуть бути призна
чені на очищення під ріллю, пасо
висько або инший нелісовий ужиток 
і виключені зі складу лісового фонду 
тільки після техничного обсліду на 
окремих підставах, постановую цент
ральної влади (ст. 28).

5. Усі ліси, приналежні раньше кому 
би там йе було: скарбові, уділам, мо
настирям, поміщикам, містам, всіляким 
організаціям, нетрудовій і трудовій 
людности, громадам як і однаково лісі

1. Все леса, произрастающие в пре
делах У. С. С. Р., принадлежавшие 
ранее казне, уделам, монастырям, по
мещикам, городам, всякого рода ор
ганизациям и нетрудовому населению, 
об'являются, государственным досто
янием У. С. С. Р. без всякого вы
купа.

2. Все находящиеся в лесах хозяй
ственные и промышленные древообде
лочные и лесопильные заводы, с жи
вым и мертвым инвентарем, со всеми 
машинами и техническими принадлеж
ностями, и всякого рода постройки в 
них об'являются государственным до
стоянием на тех же основаниях, как 
и леса, без всякого выкупа.

3. Принадлежащие отдельным кресть
янским обществам леса, представля
ющие собой для всей У. С. С. Р. 
высокую ценность, подлежат нацио
нализации всякий раз по особому по
становлению центральной власти, с 
предварительным техническим и эко
номическим обследованием лесов, на 
особых условиях.

4. Лесные площади, принадлежавшие 
крестьянскому трудовому населению 
с кустарниковыми и мелкими древес
ными насаждениями и пригодные для 
сельско-хозяйственного пользования, 
могут быть предназначаемы к рас
чистке под пашню, к пастьбе или к 
другому нелесному пользованию и ис
ключаемы из состава лесного фонда 
только после технического обследо
вания на особых основаниях, поста
новлением центральной власти (ст. 26).

5. Все леса, принадлежавшие ранее 
кому бы то ни было: казне, уделам, 
монастырям, помещикам, городам, вся
кого рода организациям, нетрудовому 
и трудовому населению, общинам.
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подвірні і усякого роду лісові площі 
поступають в заряд і на рахунок міс
цевих лісових органів з тим, щоб пот
реби, як держави, так і трудового се
лянського господарства і міського про- 
лєтаріяту пляново задовольнялись на 
підставах окремо що до цього вида
ваної інструкції.

Р о з д і л  2 .

Право користування лісом.

6. Після задовольнення державних 
і промислових потреб в дровах всі 
громадяни мають право одержувати 
дрова для палива, будування і до
машнього роблива по окремих нормах, 
кожного разу за дозволом відповідних 
органів (ст. 18—22).

7. Норми для палива, будівель і зна- 
диб‘я повинні знаходитись в залеж- 
ности від лісистости місцевости і від 
готового запасу древини та її під- 
мінків.

8. Випас худоби місцевій трудовій 
сїлській людности може бути дозво
лений по окремій інструкції місцевими 
лісовими органами при умовині, щоб 
такий випас гіе приносив найменшої 
шкоди лісовому господарству, та щоб 
випасаючі худобу горожани самі пиль
нували насадження влаштуванням ти
нів з відпущеного на це лісового ма- 
теріялу.

Инші види побічних користувань 
дозволяються місцевими органами лі
совими на умовинах, котрі вони вста
новлять.

9. Червоноармійцям та іхнім сім‘ям, 
особам, стратившим працездатність в 
боротьбі за революцію громадянам, що 
знаходяться офіціяльно на соціяльнім 
забеспеченні або економічно слабим 
господарствам—ліс по нормі і усякі 
лісові ужитковання можно дозволяти 
під контролею губерніяльних лісових 
органів або по зменшеній ціні на ко
ріння або безплатно.

10. Сілська і міська трудова люд
ність одержує з державних лісів дре- 
вину за заплатою за неї ціни на ко
ріння.

равно как леса, подворные и всякого 
рода лесные площади, поступают в 
заведывание и на учет местных лес
ных органов с тем, чтобы нужды как 
государства, так и трудового кресть
янского хозяйства и городского про
летариата планомерно удовлетворя
лись на основаниях особо издаваемой 
на сей предмет инструкции.

Р а з д е л  2.

Право пользования лесом.

6. За удовлетворением государствен
ных и индустриальных потребностей 
в лесе, все граждане имеют право по
лучать лес на топливо, для построек 
и на кустарные изделия по особым 
нормам, всякий раз с разрешения 
соответствующих органов (ст. 18—22).

7. Топливные, строительные и по
делочные нормы должны находиться 
в зависимости от общих потребностей 
народного хозяйства, от лесистости 
местности и от имеющегося запаса 
древесины и ее сурогатов.

8. Пастьба скота для местного тру
дового сельского населения может 
быть разрешаема по особой инструк
ции местными лесными органами при 
условии, чтобы такая пастьба не при
чиняла ни малейшего вреда лесному 
хозяйству и чтобы пасущие скот гра
ждане сами берегли насаждения устрой
ством изгородей с отпуском для этого 
необходимого лесного материала.

Прочие виды побочных пользований 
разрешаются местными лесными орга
нами на устанавливаемых ими усло
виях.

9. Красноармейцам и их семьям, ли
цам, потерявшим трудоспособность в 
борьбе за революцию, гражданам, на
ходящимся официально на социаль
ном обеспечении или экономически 
слабым хозяйствам—лес по норме и 
всякие лесные пользования могут раз
решаться, под контролем губернских 
лесных органов, или по уменьшенной 
корневой цене, или бесплатно.

10. Сельское и городское трудовое 
население получает из государствен
ных лесов древесину, с уплатой за 
нее корневой цены.
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11. Селянам, що злосливо не від- • 
дали своїх лишків сільско-господар- 
ських продуктів харчевим органам, 
ніяке користування лісом і в лісах не 
дозволюється.

12. Розмір коріневих цін на дрова 
випрацьовується губерніяльними лісо
вими органами, а затверджується цент
ром, в залежности від твердих цін на 
хліб, якість древини і інших еконо- 
мичних умовин.

13. Ціна корінева на дрова стя
гається відсілської людности відповідно 
до майна сіл.-господ. продуктами, котрі 
віддається продовольчим органам.

Р о з д і л  3.
Обов'язки громадян.

14. Кожний громадянин, обов‘язаний 
охороняти ліс, яко державне добро, 
від пожеж, вирубів, спаші худобою, 
порухи, нападу комах і т. и., та може 
бути притягнений на домогання міс
цевої влади до трудової повинности і 
до тимчасового виконування обов'язків 
по охороні ліса в часі пожеж і иншої 
лихої години.

15. Трудовому селянському насе
ленню пропонується за згодою з міс
цевими лісовими органами, протягом 
можливо короткого часу, спільною 
працею залісити всі непридатні для 
сілського господарства зруби, піски, 
яри та неужитки, які находяться в 
межах їхніх господарств, з метою за
хисту лісів сілського господарства від 
шкідливих кліматичних впливів, зане
сення піском і розмиття грунту.

16. Навмисне ухилення від громад
ського присуду дотично залісіння веде 
за собою віддання винних під суд.

17. Усяка крадіж з ліса і усяка не
обережна і навмисна поруха то що, 
що роблять лісові та поодиноким де
ревам, кущам, насадженням і сажан- 
ням, усяке недозволене ужитковання 
лісу, усяка перешкода, погроза, на
сильство над лісною адміністрацією 
підлягають карі по законах У. С. Р. Р. 
з застосуванням в випадкові потреби 
відібрання землі та конфіскати усього 
господарства.

11. Крестьянам, злостно не сдавшим 
своих излишков сельско-хозяйствен
ных продуктов органам продоволь
ствия, никакое пользование лесом и 
в лесах не разрешается.

12. Размер корневых цен на лес 
вырабатывается губернскими лесными 
органами, с утверждением центра, в 
зависимости от твердых цен на хлеб, 
качества древесины и др. экономи
ческих условий.

13. Корневая цена на лес взимается 
с крестьянского населения по иму
ществу с.-х. продуктами, сдаваемыми 
органам продовольствия.

Р а з д е л  3 .

Обязанности граждан.
14. Каждый гражданин обязан охра

нять лес, как государственное досто
яние, от пожаров, порубок, потрав 
скотом, порчи, нападения насекомых 
и т. п. и может быть привлечен, по 
требованию местной власти к тру
довой повинности, к временному ис
полнению обязанностей по охране леса 
во время пожаров и др. бедствий.

15. Трудовому крестьянскому на
селению предлагается по соглашению 
с местными лесными органами, в те
чение возможно краткого времени, 
общим трудом облесить все выруб
ленные площади, непригодные для 
сельского хозяйства, лески, овраги и 
неудобные земли, имеющиеся в пре
делах их хозяйств, в целях защиты 
лесов сельского хозяйства от вредных 
климатических влияний, заноса песком 
и размыва почвы.

16. Злонамеренное уклонение от 
общественного приговора по обле
сению влечет за собой предание ви
новных суду.

17. Всякое хищение ив леса и вся
кая неосторожная и умышленная порча 
и пр. приносимые лесу и отдельным 
деревьям, кустам, насаждениям, по
садкам, всякое неразрешенное поль
зование. в лесу, всякое противодей
ствие, угроза и насилие над лесной 
администрацией—наказываются по за
конам У. С. С. Р., с применением в 
случае надобности отобрания земли и 
конфискации всего хозяйства.



151 —

Р о з д і л  4 .  Р а з д е л  4 .
*

Засоби умилювання ліса. . . Порядок отпуска леса.

18. Громадяни, що бажають отри
мати дозвіл на ужитковання ліса і в 
лісах, одержують в протязі 24 годин 
від сілської або відповідної Ради по
свідчення в тому, шо мі дійсно треба 
користати з ліса і що по нормі на 
протязі календарного року вони не 
задовольнені.

На такі посвідчення Волземвідділи 
обов'язані тоже до 24 годин видати 
дозвіл на ужитковання ліса.

19. Коли Волземвідділ має докладні 
відомости від Сілської Ради, що гро- 
модяни, з причин вичислених в ст. 9 
має право на знижене по коріневій 
ціні або навіть на безплатне ужитко
вання в лісах, то в дозволі він вка
зує:

а) з якою знижкою ціни або без
платно повинні дрова відпускатись;

б) з якої причини (ст. 9) дозво
ляється знижка коріневої ціни або 
безплатність.

20. Коли лісник або инші лісові ор
гани сумніваються, чи підстава, по якій 
допущено знижку ціни або безплатне 
користування, правильна, повинні по
дати свій сумнів до відома відповідних 
Повліспідвідділів, розвязка яких буде 
остаточною.

21. Коли ліснікові представлять до
звіл від Волземвідділів і заплатять на- 
лежитість за дозвіл ужитковання, або 
пред'являть посвідчення харчових ор
ганів, що за лісовий матеріал запла
чено натурою продуктами (ст. 13), то 
він зобов'язаний, по можливости, не
гайно дозволити ужитковання ліса або 
сам розпорядити видачу дров.

22. Дрова видаються населенню в 
части на вируб, в переважній однак 
части яко ломачча, сушняк, хворост, 
лишки, ріща з підчищених молодих 
дерев і т. д.

18. Граждане, желающие получить 
разрешение на пользование лесом или 
в лесах, получают в течение 24 часов 
от сельского или соответствующего 
совета удостоверение в том, что они 
действительно нуждаются в лесном 
пользовании и по норме в течение ка
лендарного года не удовлетворены.

По таким удостоверениям Волзем- 
отделы обязаны также в 24 часа вы
дать ордер на лесное пользование.

19. Если Волземотдел имеет точные 
сведения от Сельского Совета, что 
гражданин по причинам, перечислен
ным в ст. 9, имеет право на пони
женное по корневой цене или да^е 
бесплатное пользование в лесах, то в 
ордере он указывает:

а) с каким понижением цены или 
бесплатно должен быть произведен 
отпуск;

б) по какой причине (ст. 9) раз
решается понижение корневой цены 
или бесплатность.

20. Если у лесничего или у других 
лесных органов возникает сомнение 
в правильности оснований, по кото
рым допущено понижение цены или 
бесплатность пользования, то они обя
заны немедленно довести о том до 
сведения соответствующих Уездлес- 
под'отделов, решение которых яв
ляется окончательным.

21. Лесничий, по представлении ему 
ордеров от Волземотделов и по уп
лате следуемой стоимости за разре
шение пользования или, по пред'яв
леним удостоверения продовольствен
ных органов о внесении стоимости 
лесных материалов натурой (продук
тами, ст. 13) обязан, по возможности 
немедленно, разрешить лесное поль
зование или выдать древесину своим 
распоряжением.

•22. Древесина населению выдается 
частью из лесосек, по преимуществу же 
из валежника, сухостоя, хвороста, 
остатков, рубок по уходу за наса
ждениями и т. п.
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5. Р о з д і л .

Охоронні ліси.

23. Лісові простори з окремим при
значенням (ст.ст. і 24, 25), на яких го
сподарка ведеться по окремих плянах, 
при чому або зовсім забороняється 
рубати ліс або ограничається ужит- 
ковання, об'являються захистними лі
сами.

24. З виданням цього закону,силою 
цієї статті об'являються аж до окре
мого распорядження, у відношенні до 
кождого лісового хутора, захистними:

а) усі хутори, шо ранім пануючим 
законом по охороні лісів були при
знані захистними та признана їм охо
рона вод;

б) земельні простори зі штучно за
садженого сосною і шелюгою на пі
скових грунтах;

в) всі простори, заняті під шкілки 
і культуру дерев;

г) усі розлоги зі штучно засадже
ним лісом на раніш безлісних грунтах 
в віці до 20 років для мяких дерев і 
до 40 років для твердих листяних і 
шпилькових;

д) залісені піски, яруги на неужитки;

е) парки, сади і гаї природного або 
штучного походження на селидебних 
землях як в підміських присільцях, 
так і на бувших чиншових і хутор- 
них володіннях нетрудової людности;

ж) живоплоти і дерева здовж за
лізниць.

25. В наслідок старання громадян 
або установ місцеві лісові органи по 
затвердженні центром об'являють за
хистними землі, які після відповідного 
техничного обсліду окажуться при
датними:

а) захищати лісом грунт сілського 
господарства або заселені місця;

б) охоронювати доброчинний вплив 
ліса на клімат;

в) захищати жерела рік, водяний 
режім, береги то що;

Р а з д е л  5.

Защитные леса.

23. Лесные пространства особого на
значения (ст.ст. 24 и 25), на которых 
хозяйство ведется по особым планам 
или с полным воспрещением рубки 
леса или с ограничительным пользо
ванием, об'являются защитными ле
сами.

24. При самом издании настоящего 
закона, силой настоящей статьи об'
являются, впредь до особого распоря
жения, в отношении каждой лесной 
дачи защитными;

а) все признанные прежде действо
вавшим лесоохранительным законом 
дачи защитные и водоохранение;

б) земельное пространство с искус
ственно разведенными насаждениями 
сосны и шелюги на песчаных почвах;

в) все пространства, занятые пи
томниками и культурами;

г) все земельные пространства с 
искусственно разведенным лесом на 
почвах, ранее безлесных в возрасте 
до 20 лет для мягких лесных пород и 
до 40 лет твердых лиственных и хвой
ных.

д) облесенные пески, овраги и не
удобные земли;

е) парки, сады, насаждения есте
ственного или искусственного проис
хождения на усадебных участках, как 
в пригородных поселках, так и на б. 
чиншевых и дачных владениях нетру
дового населения;

ж) живые изгороди и насаждения 
вдоль железных дорог.

25. Об'являются защитными по хо
датайству граждан или учреждений 
местными лесными органами, с утвер
ждением центра, земельные простран
ства, которые после соответствующего 
технического обследования окажутся 
пригодными:

а) защищать лесом почву сельского 
хозяйства или населенные места;

б) охранять благотворное влияние 
леса на климат;

в) защищать источники рек, режим 
вод, берега и проч.;
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г) укріплювати піски і яри;
д) служити інтересам гігієни;
е) бути памятниками природи;
ж) служити культурним або есте

тичним 'цілям.
26. Господарство в захістних лісах 

ведеться по окремому плянові, що під
лягає затвердженню губерніяльних лі
сових органів.

Р о з д і л  6.

Очищення ЛІСІВ.

27. На очищення лісових площей 
України з метою заміни їх на грунти 
не можна дозволяти під ніякими умо- 
винами.

28. Для поодиноких невеликих зе
мельних площей в дрібними чагарни
ками або деревцями, очищення може 
бути допущене яко виїмок після тех
ничного обсліду і на внесення лісових 
органів під умовою:

а) що таке очищення не потягне за 
собою утворення пісків, ярів, пуста- 
рів, то що;

б) що замісць площі призначенної 
під очищення, буде залісена рівна або 
більша часть землі, нездатна для 
сілського господарства.

Р о з д і л  7.

Обов'язки лісових органів.

29. Загальним завданням Радянської 
влади на Україні дотично лісів є:

а) забезпечення безпереривного 
у ж и і к у  лісів шляхом обнови, розве
дення та охорони лісів;

б) допомога планомірному задоволь
нених) лісних потреб краю.

30. Господарство в лісах України 
ведеться по техничним інструкціям, 
які має видавати центр.

31. Усі лісові органи У. С. Р. Р. 
обов'язані.

а) усяким способом охоронювати 
ліси від зловмисного, негосподарного

п
г) укреплять пески и овраги;
д) служить интересам гигиены;
е) быть памятниками природы;
ж) служить культурным или эстети

ческим целям.

Р а з д е л  6.

Расчистка лесов.

27. Расчистка лесных площадей Ук
раины, в смысле обращения их в зе
мельные угодья, не может быть раз
решаема ни при каких условиях;

28. Для отдельных небольших зе
мельных площадей, с мелкими кустар
никовыми или древесными насажде; 
ниями, расчистка может быть допу
скаема В виде исключения после ТЄХт 
нического обследования и по предста
влениям губернских лесных органов с 
условием:

а) что такая расчистка не повлечет 
Ва собой образования песков, овра
гов, пустырей и т. п.

б) что взамен расчищаемой пло
щади будет облесена равная и боль
шая часть земли, неудобная для сель
ского хозяйства.

. Р а з д е л  7.

Обязанности лесных органов.

29. Общей задачей Советской власти 
на Украине в отношении лесов яв
ляется:

а) обеспечение непрерывности поль
зования лесами путем лесовозобнов
ления, лесоразведения и лесоохра- 
нения; ®

б) содействие планомерному удо
влетворению лесных потребностей 
страны.

30. Хозяйство в лесах Украины ве
дется по техническим инструкциям, 
издаваемым центром.

31. Все лесные органы У. С. С. Р. 
обязаны:

а) всемерно охранять леса от зло
намеренного бесхозяйственного или
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або неправильного використування і 
піклуватися про їхню обнову;

б) усіми доступними засобами збіль
шувати плошу лісів на просторі, де 
їх ведеться.

в) заводить ліси згідно з лісотех- 
ничними і економичними вимогами;

г) особливо допомагати переміні не- 
ужитків на лісові або иншего роду 
ужитки.

Харьків, дня 3-го квітня 1920 року.
Голова Ради Народніх Комісарів.

X. Раковськиіії.
Оголошено в .Вістях- Всвукр. Ц. В. К. 

і Хпрьк. Губревкому з 7 і 9 квітня 1920 р. 
.V 91 і 92.

Постанова Народнього Коміса
ріяту Продовольчих Сяцав.

106. Про заборону вивозу харчів з 
України.

Від цього дня без окремого дозволу 
Наркомпроду У. С. Р. Р. заборо- 
нюється вивіз з меж Української Ра
дянської Соціялістичноі Республіки 
всякого роду предметів продовольства 
і першої необхідности, незалежно від 
того, до кого ті предмети належать.

Ця постанова не відноситься до про
дуктів, які провозять пасажири, згідно 
з установленними нормами.

Харьків, дня 6-го квітня 1920 року.
Народний Комісар Продовольчих

Справ Владіміров.
Оголошено в „Вістях" В. Ц. В. К. і 

Харьк. Губ^вкому в 9 квітня 1920 р. №92.

неправильного использования их и 
заботиться об их возобновлении;

б) всеми доступными средствами 
увеличивать площадь лесов на про
странстве их ведения;

в) устраивать леса согласно лесо
техническим и экономическим требо
ваниям;

г) особенно содействовать превра
щению неудобных земельных площадей 
в лесные или иного вида угодья.* к

Харьков, 3 апреля 1920 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров X. РаковсктХ.
Распубликов. в «Изноет.* В. Ц. И. К. н 

Харьк. Губрсвкома от 7 и 9 апреля 1920 г. 
за 91 и 92.

Постановление Народного Комис
сариата Продовольствия.

106. О запрещении вывоза продо
вольствия из Украины.

С сего числа без особых разре
шений Наркомпрода У. С. С. Р. за
прещается вывоз из пределов Укра
инской Советской Социалистической 
Республики всякого рода предметов 
продовольствия и первой необходи
мости, независимо от того, кому эти 
предметы принадлежат.

Настоящее постановление не отно
сится к продуктам, провозимым пас
сажирами, согласно установленных 
норм.

Харьков, 6 апреля 1920 г.
Народный Комиссар

Продовольствия Владимиров.
Распубликовано в «Известиях* В. Ц. И. К. 

и Харьк. Губревкома от 9 аиреля 1920 г. 
за № 92.

Видання Народнього Комісаріяту У. С. Р. Р. Ивдание Народного Комиссариата Юотицги 
Харків 1920 р. У. С. С. Р. Харьков 1920 г.

Замовлення ч. 184. Тир. 1000 пр. Заказ Н 184. Тира* 1000 эк.

4-а тип. «Транспечати» НКПС вмени В. И. Мвжлаука. ГончаровскиД..(іульвар, М 2—6.
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З М І С Т :
107. Про Всеукраинський Комітет по 

загальній трудовій повинности (тимчасовий 
«тату г». ч

Юч. Ицо комісії но переведенні трудо
вої повинности (статут).

109. Про бесалатнвй ужиток телеграфу, 
т адпогелсграфу і телефону радянськими 
установами, господарствами та підприєм
ствами (шн-танова).

110. Про введення едіноі і трудової 
пайка п містах і промислових центрах 
(декреті

111. Про встановлення Кооперативного 
Комитету (декрет).

112. Про спосіб ліквідації кредитових 
устаиов (обіжник).

ИЗ. Про поширення сили декрету а 18 
-іпстоиалу 1919 р.,про скасування умов на 
обе;і «••о-нкя н.ч життя в місцевостях звіль
нених від білих (ирвкна).

• 114. Про переведення трудової поьпн- 
іюстп Комитетом Праці (постанова).

! 15. Про регистрацию бувших мнтоонх 
службовців (обіжник).

116. Про господарську допомогу сім‘ям 
червоноармійців (ооотаиова).

117. Про особи, присуджені на громадські 
примусові роботи Оеа позбавлення свобода 
(тимчасовий статут).

118. Про перенесения скликання Вое* 
українського З'їзду Рад (постанова-.

119. Про притягнення населення У. С. 
Р. Р. до трудової повинности на час «Тижня 
чистоти., (постанова).

1-0. Про переведення трудової повин

н о с т и  населенням У. С. Р. Р. в часі «Тижня 
чистота» (інсгрукцня).

121. Про усталення меж і складу До
нецької губернії (постанова).

122. Про отворення Центральної Укравп-'^ 
ськоі Коміссіа по націоваливаціі землі (по
станова).

Г23. Про 8міну поділу в'явоиць на роди 
ло важності кара та вмшу назва на «дома, 
примусової спільної праці» (востааова).

124. Про аміну «Тимчасового статуту* 
про центральну та місцеві тюрми (поста- 
вова).

СОДЕРЖАНИЕ:
107. О Всеукраиноком Комитете по все

общей трудовой повинности (временное по
ложение).

108. О комиссиях по проведению тру
довой повинности (положение).

109. О бесплатном пользовании почтой, 
телеграфом, ьадио-телеграфом советскими 
учреждениями, хозяйствами н предприя
тиями «постанов лент-).

110. О введении единого и трудового 
пайка в городах и иро.мышлен. центрах 
У. С. С. Р (декрет).

111.. Об учреждении Кооперативного 
Комитета (декрет).

112. О иорядке ликвидации кредитных 
учреждений “(циркулярі.

113. О распространении дейотнля де 
крета 1 8  ноибря 19£Д г. об'анпулироман. 
дог< воров.страхования' жизни на местности, 
оовобожден.-от белых.(приказ).

114. О порядке проведения ТрУДПВОГі 
повинности Комитетом Труда «постановлен.*.

115. О регистрации бывших таможен
ных служащих (циркуляр). '

Ц0. Об оказания хозяйственной по
мощи семьям красноармейцев (постановлен.). •

117. О лицах, приговоренных к обще
ственным принудительным работам без ля*- 
шенпя свободы (временное положение).

118. Об отсрочке Созыва Всеукрапн- 
ского С'езда Советов (постановление).' •

119. О привлечении населения У С. С Р. 
к трудовой новин, на время «Недели чистоты» 
(пост&н.).

120. О порядке проведении трудовой 
повинности населением У. С. С .  Р. на время 
• Недели чистоты» (инструкция).

121. Об утверждении границ и состава 
Донецкой губерния (постановление).

122. Об учреждении Центральной Укра- 
явскоЛ комиссии по национализация земель 
(иостаиов.).

123. Об отмене деления мест заключе
ния на разряды по тяжести наказания п о 
переймвнованви их в дома принудительных 
общественных работ (постановление).

124. Об нвыеневяп Временного Поло
жения о центральной и меотных Тюрьмах 
(постанов.). ———— -

О
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125. Про перевяття на рахунок усіх 
матеріалів, підлеглих віданню Нафтогоопу 
(приказ).

126. Про участь всіх органів Оовіти в 
переведенні «Тижня трудового фронту» 
(обіжник).

127. Про призначення тов. Г>ревича 
Народнім Комноарем Охорони вдоровля 
(постанова).

128. Про підрахунок медперсоналу Від- 
додами Губ. і Повадорів (статут).

125. О взятии на учег всех материалов, 
поддеж. веденню Нефтехова (прнкаа).

126. Об участии всех органов Просве
щен и я в проведения «Неделя трудового 
фронта* (цнркул.).

127. О назначения тов. Гуревича На
родным Комиосаром Здравоохранении (.поста
новление).

128. Об учете медперсонала губ. я уезд, 
отделами (положенне).

Тимчасовий Статут Ради Народ
ніх Комісарів.

107. Про Всеукраінсьний Комитет 
загальної трудовоі повинности.

§ 1 . 3  метою переведення на Укра
їні заходів, вказаних в 1-м § поста
нови Ради Народніх Комісарів Р. С. 
Ф. Р. Р. про порядок загальної тру
дової повинности, і § 4 статута про 
Комітет загальної трудової . повин
ности, оголошеного в „Известиях" В. Ц. 
В. К. з 5|І1 1920 року К? 25; орга
нізується Всеукраїнський Комітет для 
переведення загальної трудової повин
ности, безпосередно підчинений Го
ловному Комітетові Р. С. Ф. Р. Р. в 
складі: одного представника Упра
вління Уповноваженого Наркомпрац- 
собезу при Раднаркомові У. С. Р. Р., 
одного від Наркомвнутсправ У. С. Р. Р. 
і одного представника Реввійськради 
Півленнозахід фронту і „Украдарм- 
праці" по порозумінні між ними.

§ 2. До завдань Комітету належить:
а) виконання на Україні завдань, 

вказаних в § 4 Статуту про Комітети 
загальної повинности;

б) переведення на Україні трудових 
мобілізаций та повинностей, оголоше
них Радою Оборони Р. С. Ф. Р. Р.;

в) виконання завдань Головного Ко
мітету Р. С. Ф. Р. Р. зв'язаних з пе
реведенням трудової повинности.

§ 3. Тимчасово, заки випрацюються 
взаімовідносини до Головного Коміте
ту Р. Ф. С. Р. Р. загальної трудової 
повинности, Всеукраїнському Коміте
тові надається право оголошування 
на України трудової мобілізації і по-

Временное положение Совета 
Народных Комиссаров.

107. 0 Всеукраинсном Комитете по 
всеобщей трудовой повинности.

§ 1. В целях проведения на Украине 
мероприятий, указанных в § 1-м по
становления Совета Народных Комис
саров Р. С. Ф. С. Р. о порядке все
общей трудовой повинности и § 4 
Положения о Комитетах по всеобщей 
трудовой повинности, распубликован
ных в Известиях В. Ц. И. К. от 5 II 
1920 года К® 25, организуется Все- 
украинский Комитет по проведению 
всеобщей трудовой повинности, непо 
средственно подчиненный Главному Ко
митету Р. С. Ф. С. Р., в составе: од
ного представителя Управления Упол
номоченного Наркомтрудсобеза Р. С. 
Ф. С. Р. при Совнаркоме У. С. С. Р., 
одного от Наркомвнудела У. С. С. Р. 
и одного представителя Реввоенсовета 
Юго-Зап. фронта и Укрсовтрудармии 
по соглашению между ними.

§ 2. В задачи Комитета входят:
а) выполнение на Украине заданий, 

указанных в § 4 Положения о Коми
тетах по всеобщей трудовой повин
ности;

б) проведение на Украине трудовых 
мобилизаций и повинностей, об'явлен- 
ных Советом Обороны Р. С. Ф. С. Р.;

в) выполнение заданий Главного Ко
митета Р. С. Ф. С. Р., связанных с 
проведением трудовой повинности.

§ 3. Временно, до выработки вза
имоотношений с Глав Комитетом 
Р. С. Ф. С. Р. по всеобщей трудовой 
повинности, Всеукраинскому Комитету 
предоставляется право об'являть на 
Украине трудовые мобилизации и по-
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винности на підставі постанов Укррад- 
армпраці і Раднаркому У. С. Р. Р., 
про що в кажному поодинокому ви
падкові повідомлюється Головний Ко
мітет Р. С. Ф. Р. Р. загальної трудо
вої повинности.

Голова Ради Народніх Комисарів
У. С. Р. Р. X. Раковський.

Заступник Уповноваженого Нарком- 
трудсобезу Р. С. Ф. Р. Р. при Рад- 
наркомові У. С. Р. Р. Данишевский.

Керуючий Справами
Раднаркому Захаров.

Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і Харьк- 
Губревкому 8 11 квітня 1920 р. /6 93.

Статут Головної Ради Праці.

108. Про Комісії по переведенні тру
дової повинности.

1. З метою плянового переведення 
трудової повинности, точного- підра
хунку та правильного користання з 
праці притягуваних, організується в 
усіх підпріємствах, установах і госпо
дарствах, яких загальне число робіт
ників, службовців та адміністративного 
персоналу перевисшує 100 людей, ко
місії по переведенні трудової повин
ности.

Примітка. Підприємства, установи 
та господарства, що нараховують, 
загалом (робітників, службовців та 
адміністративного персоналу) менше 
як 100 людей, об'єднюються між со
бою для утворення Комісії трудо
вої повинности або приписуються 
до найблищого більшого підприєм
ства або установи.
2. До завдань Комісій при підпри

ємствах, установах і господарствах 
належить:

а) встановлення в порозумінні з 
місцевими комітетами по переведенні 
загальної трудової повинности (Ком- 
праці) і заводуправлінням або адміні
страцією установи, порядку відбування 
робітниками установи або підприєм
ства трудової повинности, не нару- 

ашуючи ходу праці;

винности по постановлениям Укрсов- 
трудармии и Совнаркома У. С. С. Р., 
о чем в каждом отдельном случае 
уведомляется Главный Комитет Р. С. 
Ф. С. Р. по всеобщей трудовой по
винности.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров У. С. С. Р. X. Раковский.
Заместитель Уполномоченного 

Наркомтрудсобеза Р. С. Ф. С. Р. при 
Совнаркоме У. С. С. Р. Данишевский.

Управляющий Делами ’
Совнаркома Захаров.

Раса, в «Лев.» В. Ц. И. К. ■ Харьк. Губ. 
от 11 апреля 1920 г. 8а >4 98.

Положение Совета Народных 
Комиссаров.

108. 0 Комиссиях по проведению 
трудовой повинности.

1. В целях планомерного проведения 
трудовой повинности, точнрго учета 
и правильного использования труда 
привлекаемых, организуются во всех 
предприятиях, учреждениях и хозяй
ствах, общее число рабочих, служа
щих и административного персонала 
которых превышает 100 человек, Ко
миссии по проведению трудовой по
винности.

Примечание. Предприятия, учре
ждения и хозяйства, насчитывающие 
в общем (рабочих, служащих и адми
нистративного персонала) менее ста 
человек, об4единяются между собою 
для образования Комиссии по тру
довой повинности или же припи
сываются к ближайшему большому 
предприятию или учреждению.
2. В задачи Комиссий при предпри

ятиях, учреждениях и хозяйствах 
входит:

а) установление в согласии с мест
ными Комитетами по проведению все
общей трудовой повинности (Комтру- 
дами) и заводоуправлением или адми
нистрацией учреждения порядка отбы
вания работниками учреждения или 
предприятия трудовой повинности, не 
нарушающего хода работы;
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б) вироблення порядку кожнодне- 
вого або в означені дни відрядження 
притягнених до трудової повинности 
робітників групами на місце праці під 
керуванням відповідального за видат
ність праці групи, десятника на число 
співробітників даного підприємства або 
установи.

Примітка. Керманичі роботи, під 
оруду котрих посилаються притягу
вані способом трудової повинности, 
можуть в інтересах виконуваної ро
боти перегруповувати робітників.

в) Контроля за фактичним відбу
ванням трудової повинности всіх ро
бітників даної установи, пидприємства 
або господарства.

З цією метою Компраці відає канце- 
лярийним апаратом заводуправління 
або установи, веде відомости, звіти 
про виконання всіми робітниками ро
боти по формах, встановлених Голов- 
компраці. Кожнодневне звідомлення 
повинно бути вивішене на видному 
місцеві в установі або підприємстві;

г) тимчасове в границах тижня, від
кладення виконування трудової повин
ности в виняткових випадках наглого 
занедужання то що;

д) приняття та відправлення жалоб 
на неправильне і непродуктивне ви
користання притягнених до трудової 
повинности і вишукання способів для 
підняття видатности праці притягу
ваних;

е) контроля за усякого роду по- 
свидченням, що заряд установи або 
заводу видає як притягуваним, так і 
увільнюваним від трудової повинности.

3. Комісія складається з трьох осіб: 
одного представника від заводупра
вління або адміністрації установі і 2-х 
представників, яких висовує Завод
ський Комітет або Виконком колек- 
тива службовців, при чому пропо
нується одного з 2-х представників 
виділювати з осередка, котрий орга- 
низує суботники, там, де такі існують. 
Представника заводського управління 
або адміністрації установи затверджує 
місцевий Компраці, перед яким і від
повідає він адміністративним шляхом.

б) выработка порядка ежедневной 
или в указанные дни командировки 
привлеченных к трудовой повинности 
работников группами к месту работы 
под руководством ответственного за 
продуктивность работы группы де
сятника на число сотрудников данного 
предприятия или учреждения.

Примечание. Руководители рабо
ты, в чье распоряжение направля
ются привлекаемые в порядке тру
довой повинности, могут в инте
ресах производимой работы уста
навливать перегруппировку рабочих.
в) Контроль за фактическим отбы

ванием трудовой повинности всех ра
ботников данного учреждения, пред
приятия или хозяйства. С этой целью 
Комиструд ведает аппаратом канцеля
рии заводоуправления или учреждения, 
ведет ведомости, сводки выполненной 
всеми работниками работы по формам, 
установленным Главкомтрудом. Еже
дневная сводка должна быть вывешена 
на видном месте в учреждении или 
предприятии;

г) предоставление временной, в пре
делах недели, отсрочки отбывания 
трудовой повинности в исключитель
ных случаях внезапного заболевания 
и т. п.;

д) прием и направление жалоб на 
неправильное и непродуктивное ис
пользование привлеченных к трудовой 
повинности и изыскание способов к 
поднятию производительности труда 
привлекаемых;

е) контроль за выдаваемыми адми
нистрацией учреждения или заводо
управлением всякого рода удостовере
ниями как привлекаемых, так и осво
бождаемых от трудовой повинности.

3. Комиссии состоят из тре>^ лиц: 
одного представителя от заводоупра
вления или администрации учреждения 
и двух представителей, выдвигаемых 
Заводским Комитетом или 'Исполко
мом коллектива служащих,причем пред
лагается одного из двух представи
телей выделять из ячеек, организую
щих субботники, там, где таковые су
ществуют. Представитель от заводо
управления или администрации учре
ждения утверждается местным Ком- 
трудом, перед которым и несет от-
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4. Комісії працюють під безпосеред- 
ною контролею Заводського Комітету 
або Виконкому колєктива службовців, 
які яко мога, допомагають в виконанні 
завдань, постановлених місцевими Ком- 
працями.

5. Комісія, будучи виконавчим орга
ном місцевих Компраці, не має ніяких 
адміністраційно-роспорядницьких прав. 
Усі роспорядження дотично установи 
або підпріємства видають заводські 
управління або адміністрації установ 
в порозумінні з Компраці.

6. Спори між Компраці і заводським 
управлінням або адміністрацією уста
нов розвьязують місцеві Компраці. 
Спори знова між Компраці і поодино
кими робітниками підприємства або 
установи розвьязує Заводський Комі
тет або Виконком колєктива служ
бовців.

7. Скарги на неправильну діяльність 
Компраці вносяться безпосередно в 
місцевий Компраці.

8) Компраці вибирається на протяг 
6-ти місяців. Вибраних може перед- 
вчасно усунити Заводський Комітет 
(або Виконком комитету службовців), 
що торкається 2-х його представни
ків, з відома місцевого Компраці. Пе- 
редвчасне усунення представника за
водського управління або адміні
страції установи повинно бути за
тверджено місцевим Компраці.

9. З метою переведення трудової 
повинности згідно з виложеним в §§ 
1 і 2 на домові комітети, комендан
тів спільних помешканнів і домоза- 
відателів ненаціоналізованих будівель, 
накладаються обов'язки Компраці шо 
до незанятых в установах, господар
ствах і підприємствах (дрібнопромис- 
ловці, одинцем живучі, невеликі артілі, 
домашня прислуга) і громадян, що не 
занимаються суспільно-корисним тру
дом, а теж догляд за усіми, що жи
вуть в домі, шо до виповнювання 
ними трудової повинности.

Голови домових комітетів, комен
данти спільних помешкань і домоза-

ветственность в административном по
рядке.

4. Комиссии работают под непо
средственным контролем Заводского 
Комитета или Исполкома коллектива 
служащих, которые всеми мерами спо
собствуют выполнению постановлен
ных местными Комтрудами задач.

5. Комиссия, являясь исполнитель
ным органом местных Комтрудов, не 
имеет никаких административно-рас
порядительных прав. Все распоряже
ния по учреждению или предприятию 
отдаются заводоуправлением или адми
нистрацией учреждения в согласии с 
Комиструдом.

6. Конфликты между Комиструдом 
и заводоуправлением или администра
цией учреждения разрешаются мест
ными Комтрудами. Конфликты же 
между Комиструдом и отдельными ра
ботниками предприятия или учрежде
ния разрешаются Заводским Комите
том или Исполкомом коллектива слу
жащих.

7. Жалобы на неправильные дей
ствия Комиструда подаются непосред
ственно в местный Комтруд.

8. Комиструд избирается сроком на 
шесть месяцев. Досрочное смещение 
избранных может производиться За
водским Комитетом (или Исполкомом 
комитета служащих) в отношении 
двух его представителей с ведома 
местного Комтруда. Досрочное же 
смещение представителя заводоупра
вления или администрации учреждения 
должно быть утверждено местным 
Комтрудом.

9. С целью проведения трудовой 
повинности, согласно изложенного • в 
§§ 1 и 2, на домовые комитеты, ко
мендантов общежитий и домоуправи- 
телей ненационализированных зданий 
возлагаются обязанности Комиструда 
в отношении незанятых в учрежде
ниях, хозяйствах и предприятиях 
(кустари одиночки, небольшие арте
ли, домашняя прислуга) и граждан, 
незанимаюшихся общественно-полез
ным трудом, а также контроль за 
всеми живущими в доме в отношении 
выполняемой ими трудовой повинности.

Председатели домовых комитетов, ко
менданты общежитий и домоуправи-
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відателі ненаціоналізованих будівель 
відповідають за свою діяльність перед 
місцевим Компраці.

10. Для об'єднання діяльности Коміс- 
праці можуть бути організовані за 
дозволом місцевого Компраці, районні 
Компраці при районних Раддепах. 
Склад, функції, права і обов'язки 
районних Компраці означує місцевий 
мійський Компраці.

Голова Головкомпраці
Ф. Дзержннський.

Начальник Канцелярії (підпис).
Оголошено в «Вістях» Всеукр. Ц- В. К. і 

Харьк'. Губревкому в 11 квітня 1920 р. >4 93.

Постанова Ради Народніх Комі
сарів Р.С.Ф.Р.Р.

109. Про безплатний ужиток пошти, 
телеграфу, радіотелеграфу І телефону 
радянськими установами, господар

ствами І підприємствами.

Для оминення взаімних грошевих 
рахунків між відомствами і упрощения 
поштових, телеграфічних, радіотеле- 
графичних і телефонічних службових 
зносин Рада Народніх Комісарів по
становила:

1) Скасування стачання оплати за 
користування поштою, телеграфом, 
радіотелеграфом і телефоном зі всіх 
радянських установ, підприємств і 
господарств, які одержують на своє 
утримання засоби з державного скарбу 
кошторисовим шляхом.

2) Звільнити від усіх недоплат за 
користування поштою, телеграфом, 
радіотелеграфом і телефоном вище 
наведені установи, підприємства і 
господарства за минувший час.

3) Цю постанову вводиться в життя 
з 1 квітня 1920 р.

Голова Ради Народнів Комісарів
Уллнов-Ленин.

Керспр. Бони-Бруевич.
Секретар Б. Фотіева.

тели ненационализированных зданий 
несут ответственность за свои дей
ствия перед местным Комтрудом.

10. Для об'единения деятельности 
Комиструда могут быть в больших 
городах организованы, с разрешения 
местного Комтруда, районные Ком- 
труды при районных Совдепах. Состав, 
функции, права и обязанности район
ных Комтрудов определяются местным 
городским Комтрудом.
Председатель Главкомтруда

Ф. Дзержинский.

Начальник Канцелярии (подпись).
Р&оп. к «Иввеотяях» В.Ц.И.К. я Харьк.

Губревкома от 11 апреля 1920 г. ва Л 93

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

109. 0 бесплатном пользовании поч
той, телеграфом, радиотелеграфом и 
телефоном советскими учреждениями,

хозяйствами и предприятиями.

Для избежания взаимных денежных 
счетов между ведомствами и упроще
ния служебных сношений по почте, 
телеграфу, радиотелеграфу и телефону 
Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. Отменить взимание платы за 
пользование почтой, телеграфом, ра
диотелеграфом и телефоном со всех 
советских учреждений, предприятий 
и хозяйств, получающих на свое со
держание средства из государственного 
казначейства в сметном порядке.

2. Сложить все недоимки за поль
зование почтой, телеграфом, радио
телеграфом и телефоном с указанных 
выше учреждений, предприятий и 
хозяйств за прошлое время.

3. Постановление это вводится в 
действие с 1-го апреля 1920 года.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Ульянов-Лепин.

Управдел Бонч-Бруевич.

Секретарь Б. Фотиева.
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Примітка Ред. Цю постанову ого
лошено в «Вістях» Ц.В.К. України 
наказом Кг 493 арміям Півд.-Захід- 
ного фронту за підписами Команд- 
півдзаху Еюрова і члена Реввійськ- 
ради Берліна.
Оголошено в «Вістях» Ц. В. К. і Харыс. 

Губревкому 8 14 квітня 1920 р. № 94.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

110. Про введення єдиної і трудової 
лайни в містах І промислових цен

трах У. С. Р. Р.

З метою встановлення правильного 
одногостального росподілу предметів 
харчування між населення міст і про
мислових центрів У. С. Р. Р., а також 
з метою піднесення працездатности 
населення і продукційности його праці 
Рада Народніх Комісарів постановляє:

1. Встановити росподіл предметів 
харчування по однородній спільній для 
цілого населення нормі.

2. Встановити мимо видач предме
тів харчування по загально-громадській 
нормі (ст. 1) трудову пайку за дійсно 
перероблені дни по двом групам пра
цюючих, а саме:

а) для осіб, занятих фізичною пра
цею;

б) для осіб, занятих умисловою и 
конторскою працею (службовці), при 
чому відношення між нормами тру
дової пайки, для осіб першої і другої 
групи, приняти як 3:2.

Примітка. Спис професій, вка
заних ст. 2 групи, складається Нар- 
компродом по порозумінні з Полу- 
дневним Бюром Всеросійської Цент
ральної Ради Професійних Союзів.
3. Доручити Наркомпр.одові разом з 

Полудневим Бюром Всеросійської Цен
тральної Ради Професійних Союзів 
встановити зміцнені норми постачання 
для робітників особливо тяжких родів 
працї (торфові, лісові, сільско-госпо- 
дарьскі, будівельні робітники, шахтарі 
іинш.), а також для тих робітників і

Прим. Ред. Настоящее постано
вление распубликовано в Известиях 
Ц.И.К. приказом К» 493 по армии 
Юго-Зап. Фронта за подписями 
Командюгзапа Еюрова и члена 
Реввоенсовета Берзина.
Распубликовано в «Известиях* В.Ц.И.К. 

и Харыс. іубревкома от 14 апреля 1920 г. 
аа М 94.

Денрет Совета Народных Комис
саров .

110. 0 введении единого и трудового 
пайна в городах и промышленных 

центрах У.С.С.Р.

В целях восстановления правильного 
единообразного распределения пред
метов питания среди населения горо
дов и промышленных центров У.С.С.Р., 
а также поднятия трудоспособности 
населения и производительности его 
труда Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. Установить распределение пред
метов питания по единообразной об
шей для всего населения норме.

2. Установить помимо выдач пред
метов питания по общегражданской 
норме (ст. 1) трудовой паек за дей
ствительно проработанные дни по 
двум группам трудящихся, а именно:
а) для лиц, занятых физическим тру
дом, б) для лиц, занятых умственным 
и конторским трудом (служащие), 
причем соотношение между нормами 
трудового пайка для лиц первой и 
второй группы принять как 3:2.

Примечание. Список профессий, 
указанных в ст. 2 группы, соста
вляется Наркомпродом по соглаше
нию с Южным Бюро Всероссийского 
Центрального Совета Профессио
нальных Союзов.
3. Поручить Наркомпроду, совместно 

с Южным Бюро Всероссийского Цен
трального Совета Профессиональных 
Союзов в отношении рабочих особо 
тяжелых видов труда (торфяники, ле
созаготовители, сельско-хозяйственные

рабочие, строительные, шахтеры и 
проч.), а равно в отношении тех ра-
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службовців, яких робочий день пере- 
вишає нормальний.

4. Працюючих, які не підходять під 
постанови ст. 2 і з цього декрету шо 
до постачання зрівнати з групою, 
вказаною ст. 2 т. б.

5. Постачання предметів годування 
дітям від 1 до 16 років переводиться 
кромі зміцненого годування, встанов
леного декретом Раднаркому з 3 квітня 
1920 року по окремих дитячих кар
точках на слідуючих засадах:

а) норми постачання дітей від 1-го 
року до 5 років не повинні бути 
нижчі від суми норми пайок загально
громадянської і другої трудової групи
(ст. 2 т. б);

б) норми постачання дітей від 5 літ 
не повинні бути нижчі від суми норми 
пайок загально-громадянської і першої 
трудової групи (ст. 2 т. а).

6. Всім иншим особам, не підходя
чим під постанову ст.ст. 2, 3, 4, 5 цього 
декрету постачати лише по нормах 
загально-громадянської пайки.

7. Росподіл переводити всюди по 
одностайній картковій системі, про
понуючи так випрацювання системи 
як і дальше керування по введенні в 
життя Народньому Комісареві продо
вольчих справ.

8. Доручити Наркомпродові випра- 
цювати норму, як і подрібну інструкцію 
по введені в життя цього декрету з 
тим, щоби його діяльність роспочалась 
не пїзніше як 1 травня 1920 р.

9. З введенням в життя цього де
крету тратять силу всі раньше видані 
так Наркомпродом, як і місцевими 
продорганами постанови про клясове 
постачання.

Харьків, дня 6 квітня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

Аг. Раковеький.
Керуючий справами Захаров.

Секретарь Раднаркому Миронов.
Оголошено в «Вістях» В.Ц.В.К. 1 Харьк.

Губревкоыу а 14 квітня 1920 р. /і 94.

бочих и служащих, рабочий день ко
торых превышает нормальный, уста
новить усиленные нормы снабжения.

4. Трудящихся, не подходящих под 
действие ст. 2 и 3 настоящего дек
рета, приравнять по снабжению к 
группе, указанной ст. 2 п. б.

5. Снабжение предметами питания 
детей от 2 до 16 лет .производить 
помимо усиленного питания, устано
вленного декретом Совнаркома от 3 
апреля 1920 г. по особым детским 
карточкам на следующих основаниях:

а) нормы снабжения детей от 1-го 
года до 5-ти лет не должны быть 
ниже суммы нормы пайков общеграж
данского и второй трудовой группы 
(ст. 2 п. б);

б) нормы снабжения детей от 5-ти 
до 16-ти лет не должны быть ниже 
суммы нормы пайков общеграждан
ского и первой трудовой группы 
(ст. 2 п. а).

6. Всех прочих лиц, не подходящих 
под действие ст. ст. 2, 3, 4, 5 настоя
щего декрета, снабжать лишь по нор
мам общегражданского пайка.

7. Распределение производить по
всеместно по единообразной карточной 
системе, возложив как выработку си
стемы, так и дальнейшее руководство 
по проведению ее в жизнь на Народ
ного Комиссара по продовольствию.

8. Поручить Наркомпроду вырабо
тать как норму, так и подробную 
инструкцию по проведению в жизнь 
настоящего декрета с тем, чтобы вве
сти его в действие не позже 1-го мая 
1920 г.

9. С введением в жизнь настоящего 
декрета теряют силу все ранее издан
ные как Наркомпродом, так и мест
ными продорганами постановления о 
классовом снабжении.

Харьков, 6 апреля 1920 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров X. Ракове кий.
Управляющий Делами Захаров.

Секретарь Совнаркома Миронов.
Рлсптбл. в «Иягестаях» В. Ц. И. К. а 

Харыс. Губревкома от 14 апреля 192о г. 
ва № 94.
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Декрет Ради Народніх Комісарів.

111. Про встановлення Кооператив
ного Комітету України.

З метою реорганізації кооперації 
України на засадах єдиних робітничо- 
селянських споживчих товариств—Губ- 
союзів і Губсекцій—згідно з декретом 
з 20 березня Р.С.Ф.Р.Р., і об'єднання 
кооперації в загально-українським 
масштабі, а також з метою найлуч- 
шого використування кооперативного 
апарату в справі продовольства і по
стачання населення і з метою згідної 
діяльности радяньских органів в сто
сунку до кооперації, Раднарком по- 
становлюе:

1. Утворити при Наркомпродові 
Кооперативний Комітет України в 
складі голови, призначуваного Раднар- 
ко.мом і членів; двох від Наркомпроду, 
по одному від комісаріятів земельних 
справ і фінансів, промбюра, південної 
управи Центросоюзу, центросекції, 
споживчого товариства південної Россії 
кпожпівдросу) Дміпросоюзу, союздон- 
басейну, південно-західного союзу 
робітничої кооперації і Бюра Проф
союза України.

Примітка. Керування справами
Комітету доручити кооперативному

Управлінню Наркомпроду.
2. Кооперативному Комітетові Ук

раїни доручити:
а) випрацювання і представлення до 

затвердження Раднаркомові проектів 
декретів регулюючих кооперативну 
діяльність;

б) видання постанов що до реорга
нізації кооперації в межах існуючого 
радянського продовольства;

в) вироблення питань, які торка
ються господарської діяльности коо
перації, догляд за найліпшим викори- 
стуванням кооперативного апарату в 
тім напрямі і за згідностю з принци
пами радянскої економічної політики 
господарської діяльности кооперативів.

г) встановлення взаємних стосунків 
між ріжними родами кооперації;

д} скликання кооперативних з'їздів
і нарад;

Декрет Совета Народных Комис
саров.

111. Об учреждении Кооперативного 
Комитета Украины.

В целях реорганизации кооперации 
Украины на началах единых рабоче- 
крестьянских потребительских об
ществ—Губсоюзов и Губсекций—со
гласно декрета 20-го марта Р.С.Ф.С.Р. 
и об'единения кооперации в обще
украинском масштабе, а также в це
лях наилучшего использования коопе
ративного аппарата в деле продоволь
ствия и снабжения населения, и для 
согласования деятельности советских 
органов по отношению кооперации, 
Совнарком постановляет:

1) Образовать при Наркомпроде 
Кооперативный Комитет Украины в 
составе председателя, назначаемого 
Совнаркомом, и членов: двух от Нар- 
компрода, по одному от комиссариа
тов Земледелия и Финансов, Промбюро, 
Южного Правления Центросоюза, Цен- 
тросекции, Поюра, Днепросоюза, Союз- 
донбассейна, Юго-Западного Союза 
Рабочей Кооперации и Бюро Проф
союзов Украины.

Примечание. Делопроизводство
комитета возложить на Кооператив
ное Управление Наркомпрода.
2) Кооперативному Комитету Ук

раины поручить:
а) разработку и представление на 

утверждение Совнаркома проектов дек
ретов, регулирующих кооперативную 
деятельность;

б) издание постановлений по реор
ганизации кооперации в пределах су
ществующего советского законода
тельства;

в) разработку вопросов, касающихся 
хозяйственной деятельности коопера
ции, наблюдение за наилучшим исполь
зованием кооперативного аппарата в 
этом направлении и за соответствием 
хозяйственной деятельности коопера
тивов принципам советской экономи
ческой политики;

г) установление взаимоотношений 
между различными родами кооперации;

д) созыв кооперативных с'ездов и 
совещаний;
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е) розглядання і вирішування в ме
жах своєї компетенції всіх инших 
питань кооперативної діяльности.

3. Всім кооперативним організаціям 
і радянським органам наказується точ
но виповняти постанови Кооператив
ного Комітету України.

Харьків, 6 квітня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

X. Раковський.
Керуючий справами Захаров.

Секретар Раднаркому А. Миронов.
Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і 

Харьк. Губревкому в 14 квітня 1920 р. >4 94.

Обіжник Уповноваженого Нарном- 
фіну.

112. Про спосіб ліквидаціІ кредитових 
установ.

Згідно з повідомленнями, одержани
ми з провінції, в заходах фінвідділів в 
стосунку до кредитових установ спо
стерігаються крайні суперечности і 
ріжноманітности: в тім часі, коли в 
одних місцевостях денаціоналізовані 
бувш. білогвардійським урядом Дені- 
кина приватні кредитові установи лік
відуються, в других—вони знову наці
оналізуються.

З метою встановлення одностай- 
ности в діяльностях і згідности їх з 
другими условинами часу і місця, як 
то було в Великоросійській Радянскій 
Республиці, на засаді роспорядження 
Наркомфіну Р. С. Ф. С. Р. пропоную 
всім фінвідділам керуватися осьчим:

1. Кредитові установи, яких книги 
білогвардійський уряд вивіз і в яких 
отже ведення рахунків з дебіторами і 
кредиторами неможливе, негайно за
криваються.

2. Приватні кредитові установи (ак
ційні торговельні банки. Товариства 
Взаїмного Кредиту, Банкірські Доми і 
контори) підлягають ліквідації спосо-

е) обсуждение и решение в преде
лах своей компетенции всех прочих 
вопросов кооперативной деятельности.

3) Всем кооперативным организа
циям и советским органам предписы
вается неуклонно исполнить поста
новления Кооперативного Комитета 
Украины.

Харьков, 6 апреля 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Ракове кий.
Управляющий делами Захаров. 

Секретарь Совнаркома А. Миронов.
Распуб. в «Навеет.» В. Ц. И. К. я 

Харысовск. Губревкомаот 14 аиредя 1920 г. 
за № 94.

Циркуляр Уполномоченного Нар- 
номфина.

112. 0 порядке ликвидации кредит
ных учреждений.

Согласно сообщениям, получаемым 
из провинции, в мероприятиях фин
отделов по отношению к кредитным 
учреждениям наблюдается крайнее про
тиворечие и разнообразие: в то время 
как в одних местностях денационали
зированные бывш. белогвардейским 
правительством Деникина частные кре
дитные учреждения ликвидируются, в 
других они вновь национализируются.

В целях установления единообразия 
в действиях и соответствии их другим 
условиям времени и места, чем это 
было в Великороссийской Советской 
Республике, на основании распоряже
ния Наркомфина Р. С. Ф. С. Р. пред
лагаю всем финотделам принять к 
руководству нижеследующее:

1) Кредитные учреждения, книги 
которых вывезены белогвардейским 
правительством и в которых, следо
вательно, производство расчетов и де
биторами и кредиторами невозможно, 
немедленно закрываются.

2) Частные кредитные учреждения 
(акционерные коммерческие банки. Об
щества Взаимного Кредита, Банкир
ские Дома и конторы) подлежат ликви-



бом, предвидженим Наркомфіном 
Р.С. Ф. Р. Р. в постанові з 10 жовтня 
1918 р. (ст. № 806 Збору Законів і 
Роспоряджень Уряду) і в наступних 
роспорядженнях і обіжниках про лік
відацію Товариств Взаємного Кредиту.

3. Міські Громадські Банки, Міські 
і Губерніяльні Кредитові Товариства, 
а також Земельні Банки ліквідуються 
на підставі виданих центральною вла
дою декретів, постанов і інструкцій, 
обов'язуючих на території Р. С. Ф.Р. Р.

4. Контори і відділи Народнього (був. 
Державного) банку і відділи Москов
ського Народнього банку реорганізу
ються на підставі статуту про губер
ніяльні і повітові фінансові органи і 
виданих в Його розвитті інструкцій на 
Обрахунково-росчислові і Касові Уста
нови.

5. Народні (державні) шадничі каси 
аж до злучення іх з фінвідділами, про
довжують свою діяльність.

6. Всі обов'язки державних і приват
них кредитових установ і шадничих 
кас, які виникли в часі панування на 
України білогвардійскоі влади вповні 
анулюються.

7. Ліквідація приватних кредитових 
установ повинна переводитися з таким 
рахунком, шоби покінчилася до 1-го 
липня 1920 року.

Докладні інструкції, розвиваючі вище
вказані статути, будуть подані фінвід
ділами в слід за цим.

Харьків, 8 квітня 1920 р.

Уповноважений Наркомфіну Туманов.

Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і
Харах. Губревжому 8 14 квітня 1920 р. М 94.

дации в порядке, предусмотренном 
Наркомфином Р. С. Ф. С. Р. в поста
новлении от 10-го октября 1918 г. 
(ст. Кі 806 Сборника Узаконений и 
Распоряжений Правительства) и после
дующих распоряжениях и циркулярах 
о ликвидации Обществ Взаимного 
Кредита.

3) Городские Общественные банки. 
Городские и Губернские Кредитные 
Общества, а также Земельные Банки 
ликвидируются на основании изданных 
центральною властью декретов, поста
новлений и инструкций, действующих 
на территории Р. С. Ф. С. Р.

4) Конторы и отделения Народного 
(бывш. Государственного) банка и отде
лений Московского Народного банка 
реорганизуются на основании положе
ния о губернских и уездных финансо
вых органах и изданных в развитие 
его инструкций о сметно-расчетных и 
кассовых учреждениях.

5) Народные (государственные) сбе
регательные кассы, впредь до слияния 
их с финотделами, продолжают свою 
деятельность.

6. Все обязательства государствен
ных и частных кредитных учреждений 
и сберегательных касс, возникшие за 
время существования на Украине бе
логвардейской власти, полностью анну
лируются.

7. Ликвидация частных кредитных 
учреждений должна производиться с 
таким расчетом, чтобы быть закон
ченной к 1-му июля 1920 г.

Подробные инструкции, в развитие 
вышеуказанных положений, будут пре
поданы финотделом вслед за сим. •

Харьков, 8 апреля 1920 г. 

Уполномоченный Наркомфина Туманов.

Раопубл. в «Иаввет.» В. Ц. И. К. ■
Харьк. Губреввома от 14 апреля 1920 г.

аа № 94.
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Нак&8 Народнього Комісара Фі
нансів.

113. Про поширення сили декрету з 
18-го листопаду 1919 року про ану
лювання умов обезпечення на житя 
в місцевостях, звільнених ВІД білих.

1. Декрет Раднаркому про анулю
вання укладів обезпечення на життя 
входить в силу в звільнених від білих 
місцевостях з днем оголошення цього 
наказу в місцевих «Вістях» Ради Р. і 
С. Д. або в иншім офіціяльнім органі.

2. Всі внесені до часу оголошення 
цього наказу премії обезпечення зара
ховуються як прихід скарбу.

Жадних виплат по обезпеченні жит
тя на дальше не переводиться, з ви
їмком:

а) звороту завдатків, принятих щад- 
касами від осіб, з якими в дійсности 
не було зроблено умов на обезпечення;

б) звороту премій, внесених після 
оголошення наказу;

в) оплати випадків смерти по полі
сах щадкас, коли смерть обезпечено- 
го наступила раньше, як оголошено 
наказ;

г) видавання нагороди посередникам 
і гонорару уповноваженим лікарам 
щадкас за -давніший час, і

д) виплата суми за викуп поліс 
щадкас, коли заяви про викуп при
нято було до оголошення наказу.

3. Виплата передвиджених т.т. а—г 
ст. 2 сум, переводиться лише на жа
дання інтересованих осіб, при умови- 
нах подання ними відповідних заяв в 
Фінвідділ (по рахунково-касовому під
відділові) не пізніш, як в шістьмісяч- 
нім речинцеві від дня оголошення 
цього наказу.

' Харьків, 6 квитня 1920 р.
Уповноважений Наркомфіну Туманов.

Оголошено в ««Вістях> В. Ц. В. К. і
Харьків. Губрввкому в 14 квітня 1920 р. № 94.

Приказ Народного Комиссара Фи
нансов.

113. О распространении действия дек
рета 18-го ноября 1919 г. об аннули
ровании договоров страхования жи
зни на местности, освобожденные от 

белых.

1. Декрет Совнаркома об аннулиро
вании договоров по страхованию жиз
ни вступает в действие в освобожден
ных от белых местностях со дня опуб
ликования настоящего приказа в мест
ных «Известиях» Совета Р. и К. Д. 
или ином оффициальном органе.

2. Все внесенные до опубликования 
настоящего приказа страховые премии 
обращаются в доход казны. Никаких 
выдач по страхованию жизни в даль
нейшем не производится, за исключе
нием:

а) возврата задатков, принятых 
сбер. кассами от лиц, с которыми не 
было в действительности заключено 
страховых договоров;

б) возврата премий, внесенных по
сле опубликования приказа;

в) оплаты смертных случаев по поли
сам сберкасс, если смерть застрахо
ванного произошла ранее опубликов. 
приказа;

г) выдачи вознаграждения посредни
кам и гонорара доверенным врачам 
сберкасс за прежнее время, и

д) уплаты сумм по выкупу полисов 
сберкасс, если заявления о выкупе 
были приняты до опубликования при
каза.

3. Уплата предусмотренных п.п. а) и 
г ст. 2 сумм производится лишь по 
требованию заинтересованных лиц, при 
условии подачи ими соответствующих 
заявлений в Финотдел (по расчетно- 
кассовому подотделу), не позднее 
шестимесячного срока со дня опублик. 
настоящего приказа.

Харьков, 6 апреля 1920 г. 
Уполномоченный Наркомфина Туманов.

Распубд. в «Иівв<^.» В. Ц. И. К. и
Харьк. Губревкома от 14 пароля 1920 г.
аа № 94.
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Постанова Всеукраїнського Комі
тету по загальній трудовій по

винности .

114. Про переведення трудової по
винности Комітетом праці.

§ 1. Доки Всеукраїнський Комітет 
по загальній трудовій повинности не 
видасть інструкції про порядок об'яви 
Виконкомами трудових мобілізацій, 
ніякий Компраці не має права підра
ховувати в себе або мобілізувати (тру
дову повинність) групи людности без 
санкції Всеукркомпраці.

§ 2 В випадкові необхідности термі
ново змобілізувати групи місцевої люд
ности, Комтруди обов'язані в кожному 
поодинокому случаєві звернутися до 
Всеукркомпраці за дозволом, вказавши 
у свойому відношенні:

1) Шо викликає необхідність заду
маного переведення підрахунку, мобі
лізації або трудової повинности;

2) для яких робіт;
3) яка кількість робочих рук необ

хідна для переведення ціх робіт;
4) в якому речинці гадається покін

чити цю роботу;
5) плян і засоби переведення під

рахунку, мобілізації або трудової по
винности;

6) плян і засоби притягнення підра
хованих і росподілу іх на роботу, і

7) чи встановлено зв'язок для вище
вказаних' питаннів з підвідділом підра
хунку і росподілу робочої сили і-в 
чім він виражається.

§ 3. Про всі підрахунки, мобілізації 
або трудові повинности що началися, 
переводяться або закінчені, Компраці 
обв'язані донести речінцево телегра
фічно до Всеукркомпраці, подавши мо
тиви, порядок притягнення, кількість

Постановление Всеуираинского 
Комитета по Всеобщей Трудовой 

Повинности.

114. 0 порядне проведения трудовой 
повинности Комитетами труда.

§ 1. Впредь до издания Всеукраин- 
ски.м Комитетом по Всеобщей трудо
вой повинности инструкций о поряд
ке об'явлення Исполкомами трудовых 
мобилизаций, никакой Комтруд не 
имеет права проводить у себя учет 
или мобилизацию (трудовую повин
ность, групп местного населения без 
санкции Всеукркомтруда.

§ 2. В случае необходимости в сроч
ной мобилизации групп местного на
селения, Комтруды обязаны в каждом 
отдельномсл учае обратиться во Вссукр- 
комтруд за разрешением, указав в 
своем обращении:

1) чем вызывается необходимость 
предполагаемого проведения учета, мо
билизации или трудовой повинности;

2) для каких работ;
3) какое количество рабочих рук 

необходимо для проведения этих работ;
4) в какой срок предполагается за

кончить эту работу;
5) план и средства проведения уче

та, мобилизации или трудовой повин
ности;

6) план и средства привлечения взя
тых на учет и распределения их на 
работу, и

7) установлен-ли контакт по выше
указанным вопросам с подотделом уче
та и распределения рабочей силы и в 
чем он выражается.

§ 3. О всех начавшихся, проводя
щихся и законченных учетах, мобили
зациях или трудовых повинностях 
Комтруды обязаны сообщить срочно 
по телеграфу во Всеукркомтруд с ука
занием мотивов, порядка привлечения.
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притягнених і висліди виконаної при
тягненими праці.

количества привлеченных и результа
тов произведенной работы привлечен
ными.

Харьків, дня 8 квітня 1920 р. Харьков, 8 апреля 1920 г.

Голова Всеукраїнського Комітету 
по Загальній Трудовій Повинности

Данишевский.

Председатель Всеукраинского Коми
тета по Всеобщей Трудовой Повин

ности Данишевский.

Секретар Гуревич. Секретарь Гуревич.

Оголошено в «Вістях» Всеукр. Ц. В. К. 
і Харьк. Губревкому з 15 нвітня 1920 р.
№ 95.

Распублмк. в «Навествмх» В. Ц. И. К. 
■ Харьк. Губравкома от 15 —гут> 1920 г. за .4 95.

Обіжник Народнього Комісаріяту 
Внутрішних Справ.

Циркуляр Народного Комиссари
ата Внутренних Дел.

115. Про регистрацію б. митових
службовців.

115. 0 регистрации б. таможенных 
служащих.

На підставі постанови Народнього 
Комісаріяту зовнішної торговлі Р. С. 
Ф. Р. Р. Наркомвнусправ України про
понує всім радянським установам, 
центральним і місцевим негайно пере
вести регистрацію бувших митових 
службовців, шо находяться зараз на 
радянскій службі і в Червоній арміі, 
згідно з ось такою анкетою:

На основании постановления Народ
ного Комиссариата Внешней Торговли 
Р. С. Ф. С. Р. Наркомвнудел Украины 
предлагает всем советским учрежде-. 
ниям, центральным и местным, немед
ленно произвести регистрацию быв
ших таможенных служащих, находя
щихся в данное время на советской 
службе и в Красной армии, согласно 
нижеследующей анкеты:

Анкета для бувших службовців ма
товою відомства:

Анкета для бывших сотрудников 
таможенного ведомства.

ГТризвище, імя і по батькові. Час на
родження, кілько років служив в ми- 
товім відомстві, яку занимав послідню 
посаду і в якій митовій установі до 
лютової революції 1917 р. Які посади 
і в яких митових установах занимав 
в періоді від лютого 1917 р. до жов
тневої революції. Які посади 1 в яких 
митових установах занимав від жовт
ня 1917 року по день увільненя з 
відомства. Місце служби зараз. На 
явім кордоні і в якій митовій установі 
бажав-би знова служити і на якій 
посаді. Особиста адреса. Підпис.

Фамилия, имя и отчество. Время 
рождения. Сколько лет служил по та
моженному ведомству. Какую занимал 
последнюю должность и в каком та
моженном учреждении до февральской 
революции 1917'г. Какие должности 
и в каких таможенных учреждениях 
занимал в период времени с февраля 
1917 года до октябрьской революции. 
Какие должности в каких таможенных 
учреждениях занимал с октября 1917 
года по день увольнения из ведомства. 
Место службы в настоящее время. На 
какой границе и в каком таможен
ном учреждении желательно было вы 
вновь служить и в какой должности. 
Личный адрес. Подпись.



— 169

По заповненні анкет усі установи 
безпосередно обов'язані спрямувувати 
іх до головного управління митові 
контролі. Москва МілютинськиЙ, № 3-й.

Голова Раднаркому і
Наркомвнусправ X. Раковський.

Керсправ Верташ.
Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і 

Хдрьк. Гтбрввкому з 15 квітня 1020 р.
М 95.

Постанова Ради Народніх Комі
сарів Р. С. Ф. Р. Р.

116. Про господарську допомогу сіиГям 
червоноармійців.

Рада Народніх Комісарів постано
вила:

1. а) вложити на губернияльні і во
лосні Виконкоми і сілські Ради обов'
язок організувати господарську допо
могу сім'ям червоноармійців. З вказа
ною метою Виконкоми обов'язані ви- 
працювати і перевести в життя си
стему практичних заходів за для гос
подарської допомоги сім'ям червоно
армійців;

б) перевести згідно з інструкцією, 
яка має бути видана, підрахунок усіх 
потребуючих допомоги господарств чер
воноармійців;

в) визначити характер і розмір їх
ніх потреб;

г) встановити форми несення допо
моги і кількости потрібних для цього 
сил і засобів;

д) задовольнити потреби красноар- 
мійських господарств шляхом нату
ральної допомоги усіми місцевими за
собами, які є в іхній роспорядимости.

2. На людність кожноі волости вкла
дається шляхом трудової повинности 
обов'язок виконання усіх робіт в спра
ві оброблення та зібрання піль і сіна 
в красноармійських господарствах да
ної волости, які необеспечені необхід
ною робочою силою та інвентарем.

3. Губерніяльні і повітові Виконко
ми в випадкові потреби, способом тру-

По заполнении анкет все учрежде
ния непосредственно обязаны напра
влять их в главное управление тамо
женного контроля: Москва, Милютин- 
ский, К® 3-й.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров и

Народный Комиссар Внутренних
Дел X. Ваковский.

Управляющий Делами Вершат.
Распуб*. в «Известиях» В. Ц. И. К. и 

Харьк. Гтбревкома от 15 августа 1920 г. 
за № 95.

Постановление Совета Народ
ных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р.

116. Об оказании хозяйственной по
мощи красноармейцам.

Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. а) возложить на губернские и 
волостные Исполкомы и сельские Со
веты обязанность организовать хо
зяйственную помощь семьям красноар
мейцев. С указанной целью Исполкомы 
обязаны выработать и провести в 
жизнь систему практических мер для 
оказания хозяйственной помощи семь
ям красноармейцев;

б) произвести, согласно имеющей 
быть изданной инструкции, учет всех 
нуждающихся в помощи хозяйств 
красноармейцев;

в) определить характер и размер 
их нужды;

г) установить формы оказания по
мощи и количества потребных для 
этого сия и средств;

д) удовлетворить нужды хозяйств 
красноармейцев путем натуральной 
помощи всеми имеющимися в их рас
поряжении местными средствами.

2. На население каждой волости 
возлагается в порядке трудовой по
винности производство всех работ по 
обработке и уборке полей и сена в 
необеспеченных необходимой рабочей 
силой и инвентарем хозяйствах крас
ноармейцев данной волости.

3. Губернские и уездные Исполкомы 
в случае надобности,в порядке трудо-



довоі повинности, перекидують робочу 
силу з міст і тих сілських місцевостей, 
які мають за багацько робочих сил, 
на допомогу людности тих волостів, 
котрі не можуть власними силами 
виконати усі роботи в господарствах 
червоноармійців згідно з т. 2 цієї по
станови.

4. Виконкоми передкладають Комі- 
саріятові Земельних Справ в речинцях 
ним встановлених звіт про допомогу, 
що єі принесено сім'ям красноармійців.

5. Оця постанова поширюється на 
господарства родин вбитих і окалічі- 
лих червоноармійців.

6. З метою розвиття цізі постанови 
Наркомземсправ по порозумінні з Го- 
ловкомпраці видає в тижневий речи- 
нець відповідну інструкцію.

Голова Ради Народніх
Комісарів Ульянов (Ленін).
Кер. справ .Бони-Бруев и и.

Секретарь Фотіева.
Прим. Ред.: Цію постанову опуб

ліковано в «Вістях» Ц. В. К. України 
приказом № 506 для армій Південно- 
Західн. фронту за підписами Команд, 
півдзаха Егорова, та Члена Реввійськ- 
ради Берліна.

Распубл. в. „Известиях- В. Ц. И. К. и 
Харьк. Губревкома от 16 апреля 1920 г. №96.

Тимчасовий Статут Народнього 
Комісаріяту Юстиції.

117. Про особи, присуджені на гро- 
мадьскі примусові роботи бе£ позба

влення свободи.

1. Примусові громадські роботи вста
новлюються, яко кари на підставі су
дових вироків і постанов адміністраций- 
них органів, спеціяльно до цього уповно
важених.

2. На громадські примусові роботи 
без позбавлення свободи присуджують
ся горожани тільки за маловажні про
ступки на час не більше 2-х років.

вой повинности, перебрасывают рабо
чую силу из городов и тех сельских 
местностей, которые имеют избыток 
рабочих сил, на помощь населению 
тех волостей, которые не могут собст
венными силами выполнить всех работ 
в хозяйствах красноармейцев, согласно
п. 2 сего постановления.

4. Исполкомы представляют Комис
сариату Земледелия в сроки, им уста
новленные, отчеты об оказанной семьям 
красноармейцев помощи.

5. Настоящее постановление рас
пространяется на хозяйства семей уби
тых и увечных красноармейцев.

о. В развитие настоящего поста
новления Наркозем, по сношению с 
Главкомтрудом, издает в недельный 
срок соответствующую инструкцию.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Ульянов-Ленин.

Управдел Бени-Бруевич.
Секретарь Фотиева.

Прим. Ред. Настоящее постанов
ление распубликовано в «Известиях» 
Ц. И. К. Украины приказом за К? 506 
по армиям Юго-Зап. фронта за 
подписями Командюгзапа Егорова и 
Члена Реввоенсовета Берзина.
Оголошено в „Вістях- В. Ц. В. К. і Харьк. 

Губревкому 3 16 квітня 1920 р. № 96.

Врешенное Положение Народного 
Комиссариата Юстиции.

117. О лицах, приговоренных н обще
ственным принудительным работам 

без лишения свободы.

1) Принудительные общественные 
работы устанавливаются в виде на
казания по приговорам судебных мест 
и по постановлениям административ
ных органов, специально на то уполно
моченных.

2) К общественным принудительным 
работам без лишения свободы при
говариваются граждане только по 
маловажным проступкам на срок не 
свыше двух лет.
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3. Особи, присуджені на примусові 
громадські роботи без позбавлення 
свободи, відходять при копії вироку 
підлежного суду або адміністраційного 
органу в распорядимість місцевого 
карного підвідділу Юрвідділу.

4. На карні підвідділи накладається 
обов'язок вести покладний рахунок 
усіх присуджених з поданням призви- 
ша, імени, по батькові, докладної 
адреси, звання і строку назначенних 
громадських робіт.

5. Присуджений обов'язаний дати 
карному підвідділові письменну заяву, 
шо не виїде, а цю звертається тільки 
тоді, коли він виконає усю кількість 
робіт, означених вироком суду або 
адміністраційного органу.

6. По означенні роду робіт і ступня 
працездатности присудженого карний 
підвідділ відсилає останнього до відпо- 
відньої установи або підприємства, 
шо потребують робочих сил.

7. Установи і підприємства, кори- 
стуючі з праці присуджених, обов'язані 
давати усі необхідні для робіт стру- 
менти, а також оплачувати їхню 
працю по існуючих для наємних (ро
бітників) тарифових ставках з потру- 
ченням 5*/о дневного заробітку, котрі 
відсилаються у відповідний фінвідділ 
на рахунок прибуточного параграфу 
місцевого карного підвідділу для по
криття убитків по діловодству, котрі 
повстають при регистрації присуд
жених.

8. Громадські роботи повинні вико
нуватись присудженими добросовістно 
з застосуванням до них нормальних 
умовин праці, встановлених законом.

9. Усяке ухилення від робіт .або 
недобросовістне їх виконання потягає 
за собою для присудженого новий 
додатковий рід кари, який означує 
Народній Суддя або по місцеві вико
нування робіт або по місцеві мешкання 
провинившогося присудженого, про що 
повідомляється карний підвідділ.

10. В випадках особливо заслу
гу ючих на взгляд кжрн. підвідділу 
може бути допущено переїзд при-

3. Лица, присужденные к прину
дительным общественным работам без 
лишения свободы, • поступают при 
копии приговора подлежащего суда 
или административного органа в распо
ряжение местного карательного под
отдела Юротдела.

4. На карательные подотделы возла
гается обязанность вести точный учет 
всех приговоренных с указанием фами
лии, имени, отчества, точного адреса, 
профессии и срока назначенных обще
ственных работ.

5. Приговоренный обязан дать ка
рательному подотделу подписку о 
невыезде, которая возвращается лишь 
по выполнении им всего количества 
работ, определенного приговором суда 
или административного органа.

6. По определении рода работ и 
степени трудоспособности осужденного 
карательный подотдел направляет по
следнего в соответственное учреждение 
или предприятие, нуждающиеся в ра
бочих силах.

7. Учреждения и предприятия, поль
зующиеся трудом осужденных, обязаны 
давать все необходимые для работ 
инструменты, а также оплачивать труд 
последних по существующим для 
наемных (рабочих) тарифным ставкам 
с удержанием 5*/о дневного заработка, 
каковые препровождается в соответ
ствующий финотдел на счет приходного 
параграфа местного карат, подотдела 
на покрытие расходов по делопроизвод
ству, вызываемых регистрацией осу
жденных.

8. Общественнные работы должны 
выполняться осужденными добросове
стно с применением к ним нормаль
ных условий труда установленных 
законом.

9. Всякое уклонение от работ или 
недобросовестное их выполнение вле
чет за собой для осужденного новый 
добавочный вид наказания, определяе
мый народным судьей, либо по месту 
исполнения работ, либо по месту 
жительства провинившегося осужден
ного, о чем доводится до сведения 
карательного подотдела.

10. В особо уважительных случаях, 
по усмотрению карат, подотдела, мо
жет быть допущен переезд осужден-
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судженого з одного міста* в инше, де 
переведені при відповіднім пересиль
нім документі йдуть в роспорядження 
підлежного карного підвідділу.

Примітка. Порядок регістраціі 
підрахунку виложений в т.т. 4, 
цього статуту має відповідне засто 
сування.
11. Право жалуватись на присуд 

старатись про помилування та перед 
вчасне увільнення залишається запри 
судженим на громадські примусов 
роботи без позбавлення свободи 
загально встановленому порядкові 
відношенні до всіх що були засуджен 
судовими вироками. *

Нар. Комісар Юстиції Терлецький. 
Керовник центр. Карь. Від. Канарсчкий.

Секретар Ширвиндт.
Оголошено в „Вістях* В. Ц. В. К. і 

Харьк. Губрсвкому з 10 квітня 1920 р. №96.

Постанова Презідіі Всеукр. Цент
рального Виконавчого Комітету 

Рад.
118. Про відложення скликання 3‘1зду

Рад.
З огляду на те, шо не у всіх губер

ніях закінчено вибори до Рад, в на
слідок чого не можуть бути вибрані 
в свій час делегати на Всеукр. З'їзд 
Рад, а також з огляду на важку 
комунікацію залізницями, Презідія Все
українського Виконавчого Комітету 
постановила: Скликання Всеукраїнсь
кого З'їзду Рад перенести з 1 травня 
на 15 травня ц. р.

Цю постанову подати до відома 
Ревкомів і Виконкомів телеграфічно.

Харьків, дня 16 квітня 1920 р.

Голова Ц. В. К. України Петровськшї.
Секретар Презідії Сінявін.

Оголошено в^Вістях* В. Ц. В. К. і Харьк. 
Губревкому з 17 квітня 1920 р. № 97.

ного из одного города в другой, где 
переведенные при соответствующем 
препроводительном отношении посту
пают в распоряжение подлежащего 
карат, подотдела.

Примечание. Порядок регистрации 
и учета, изложенный в п.п. 4, 5 и 
настоящего Положения, имеет со
ответствующее применение.
11. Право обжалования приговора, 

ходатайства о помиловании о досрочном 
освобождении сохраняется за приго
воренными к общественным принуди
тельным работам без лишения свободы 
в общеустановленном порядке, в отно
шении всех осужденных приговорами 
судебных мест.

Народный Комиссар
Юстиции ТерлсцкиЙ. 

Завед. центр, кар. отделом Канарский.
Секретарь Ширвиндт.

Рае публиковано в „Известиях- В.Ц.И.К. и 
Харьк. Губревкомаот Юачрсля 1920 г.за №96.

Постановление Президиума Все- 
унраинсного Центрального Испол

нительного Комитета Советов.

118. Об отсрочке созыва Всеунраин- 
ского С‘езда Советов.

В виду того, что не во всех губер
ниях закончены выборы в Советы, 
вследствие чего не могут быть выбраны 
своевременно делегаты на Всеукраин- 
ский С'езд Советов, а также в виду 
трудности передвижения по железным 
дорогам, Президиум Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Коми
тета постановил:Созыв Всеукраинского 
С'езда Советов перенести с 1-го мая 
на 15-е мая с. г.

Настоящее постановление довести 
до сведения Ревкомов и Исполкомов 
по телеграфу.

Харьков, 16 апреля 1920 г.
Председатель ЦИК Украины

Петровский.
Секретарь Президиума Синявин.

Расп. в „Изв.- В. Ц. И. К. и Харьк. 
Губревкома от 17 апреля 1920 г. за № 97.
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V *
Постанова Всеунр. КомпрацІ І Постановление Всеукркомтруда и 
Центральної Комісії .Тижня чи- Центральной Комиссии „Недчи- 

стоти-. сто ты “.

119. Про притягнення населення 
У. С. Р. Р. до трудової повинности на 

час „Тижня чистотии.

На підставі постанови Головного Ко
мітету загальної трудової повинности 
і інструкції його в справі застосування 
трудової повинности в ділянці охорони 
народнього здоровля, оголошеної в 
«Вістях» В. Ц. В. К. з 2-го березня 
1920 р. К? 47 Всеукр. Компраці та 
Коміся по переведенні «Тижня чистоти» 
постановляє:

1. Рахуючись з надзвичайним роз
биттям епідемії сипняку і зворотного 
тифу та поміченими вже холерними 
занедужаннями, а також зі зростаючим 
занечищенням міст та інших замешка- 
них пунктів відпадками, сміттям і 
іншою нечистостю, пропонується мі
сцевим Виконкомам об'явити трудову 
повинність всієї людности в віці: 
чоловіків від 16 до 50 років і жінок 
від 16 до 40 років, для усунення цього 
санітарного безладдя:

а) в санітарній справі залюднених 
пунктів: міст, залізничих станцій, ху
торів та сіл (вулиць, площ, базарів, 
садиб., дворів І домів) від нагромад- 
женного сміття і нечистоти,з вивозом 
цього матеріялу на вказані Здороввідді- 
лами (Кимісіями „Тижня чистоти-) 
або їхніми відпоручниками місця;

б) в справі очишення та приведення 
в порядок лічничих закладів;

в) в справі очищення місць массо
вого натовпу людности (вокзали, но- 
чувальні доми, казарми, в'язниці, 
приюти, школи, чайні и т. інш.);

г) в справі улаштування, оборуду- 
вання і направи санітарно-техничних 
заведень (водотяги, каналізаційні за
ведення, парні, пральні, та відвошивні) 
з виділенням притягуваних кваліфіко
ваних робітників для використання по 
званнях.

2. До трудової повинности не при
тягаються очевидні каліки, непраце
здатні жінки з причини тяжі за 8

119. О привлечении населения У.С.С.Р, 
н трудовой повинности на вречя 

„Недели чистоты".

На основании постановления Глав
ного Комитета всеобщей трудовой 
повинности в области охраны народ
ного здравия, опубликованной в „Изв." 
В. Ц. И. К. от 2-го марта 1920 года 
К» 47, Всеукркомтруд и Центральная 
Комиссия по проведению „Недели 
чистоты- постановляет:

1. Считаясь с чрезвычайным разви
тием эпидемии сыпного и возвратного 
тифа и отмеченными уже холерными 
заболеваниями, а также с нарастаю
щим загрязнением городов и других 
населенных пунктов отбросами, му
сором и другими нечистотами, предла
гается местным Исполкомам об'явить 
трудовую повинность всего населения 
в возрасте: мужчин от 16 до 50 лет 
и женщин от 16 до 40 лет, для 
устранения этих санитарных не- 
устройств: ^

а) по Санитарной части населенных 
пунктов: городов железнодорожных 
станций, поселков и селений (улиц, 
площадей, базаров, усадеб, дворов и 
домов) от накопившегося мусора и 
нечистот, с вывозом этого материала 
в указанные Здравоотделами (комис
сиями) („Нед. чистоты-) или их 
агентами места;

б) по очистке и приведению в по
рядок лечебных- заведений;

в) по очистке мест массового скопле
ния населения (вокзалы, ночлежные 
дома, казармы, тюрьмы, приюты, 
школы, чайные и т. д.);

г) по устройству, оборудованию и 
ремонту санитарно-технических со
оружений (водопроводы, канализацион
ные сооружения, бани, прачечные и 
вошебойки) с выделением привлекае
мых квалифицированных работников 
для использования по профессиям.

2. К трудовой повинности не при
влекаются видимые капеки, нетрудо
способные женщины по причине бе-
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тижнів до породів і 8 тижнів після 
породів і ті, шо мають при собі діти 
до 8 років, а також недосягнувші 
16-ти років і понад 50-ти років чо
ловіки та 40 років жінки, та всі 
останні категорії, вказані в правилах 
Головкомпраці про звільнення від тру
дової повинности.

3. Хворі звільняються від трудової 
повинности на підставі постанови 
Комісії в справі правильного викори
стання праці та звільнення притягну- 
ваних до трудової повинности (Прав- 
праці) при комітетах трудової повин
ности (Компраці).

4. Усі вказані ділянки застосування 
загальної трудової повинности намі
чаються в кожному поодинокому рай
оні (місті, губернії, повіті, хуторі та 
теріторії залізниць) по завданням 
місцевих органів санітарного дозору, 
в виді губерніяльних, міських, повітових 
здороввідділів, на залізницях—уповно
важених призначених районним комі- 
сарем, в селах—уповноважених Волви- 
конкомів. Керування організацією ро
біт вкладається на Комісії «Тижня 
чистоти» або їхніх відпоручників, з 
участю представників місцевих комі
тетів трудової повинности, відпові
дальних за правильне використання 
притягнених до роботи осіб. В части 
ужитковання робочої сили Комісії 
„Тижня чистоти" працюють під конт- 
ролею місцевих Компраць, в сілських 
місцевостях—Волвиконкомів, та дають 
їм періодичні звіти про використання 
робочих сил та про висліди робіт.

5. Загальне керування в справі пе
реведення трудової повинности на 
місцях вкладається на місцеві Комітети 
трудової повинности (Компраці).

6. Обов'язок притягання людности 
до виконування трудової повинности 
вкладають Компраці на відділи Упра
вління Виконкомів або Ревкомів.

7. Докладний підрахунок і правильне 
використання праці притягуваних, 
контроля за фактичним виконуванням 
повинности всіми робітниками даної 
установи, підприємства або господар
ства вкладається на Комісії по пере
веденні трудової повинности при під-

ременности за 8 недель до родов и 8 
недель после родов и имеющие при 
себе детей до 8-летнего возраста, а 
также недостигшие 16 лет и старше 
50 лет мужчины и 40 лет женщины и 
все остальные категории, указанные 
в правилах Главкомтруда об осво
бождении от трудовой повинности.

3. Больные освобождаются от тру
довой повинности по постановлению 
комиссии „по правильному исполь
зованию труда и освобождению при
влекаемых к трудовой повинности" 
(Правтруды) при Комитетах трудовой 
повинности (Комтруды).

4. Все указанные области приме
нения всеобщей трудовой повинности 
намечаются в каждом отдельном рай
оне (городе, губернии, уезде, поселке 
и территории железных дорог) по 
заданию местных органов санитарного 
надзора, в виде губернских, городских, 
уездных Здравотделов на железных 
дорогах—уполномоченных, назначен
ных районным комиссаром, в селах— 
уполномоченных Волисполкомов. Ру
ководство организацией работ возла
гается на Комиссии „Недели чистоты" 
или их агентов с участием предста
вителя местных Комитетов Трудовой 
Повинности, ответственных за пра
вильное использование привлекаемых 
к работе лиц. В части использования 
рабочей силы Комиссии „Недели чи
стоты" работают под контролем мест
ных Комтрудов, в сельских местно
стях^—Волисполкомов, и дают им 
периодические отчеты об использова
нии рабочих сил и о результатах 
работ.

5. Общее руководство по проведе
нию трудовой повинности на местах 
возлагается на местные Комитеты 
Трудовой Повинности (Комтруды).

6. Привлечение населения для несе
ния трудовой повинности возлагается 
Комтрудами на отделы управления 
Исполкомов или Ревкомов.

7. Точный учет и правильное исполь
зование труда привлекаемых, контроль 
за фактическим отбыванием повин
ности всеми работниками данного уч
реждения, предприятия или хозяйства 
возлагается на Комиссии по проведе
нию трудовой повинности при пред-
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приєиствах, установах та господар
ствах (Комлраці).

8. На домові комітети, командантів 
будинків і домозавідателів вкладається 
обов'язок Компраці в відношенні до 
громадян, що мешкають в будинку.

9. Усі вимоги на робочі руки коман
дантів станцій, шпиталів, лікарень, при- 
ютів, в'язниць та інших місць з нагро
мадженими людьми Йдуть до Комісії 
„Тижня чистоти* своїх районів.

10. Рослоділ робочої сили по випра- 
цьованому заздалегідь плянові вкупі з 
Комітетом Трудової Повинности вико
нують Комісії «Тижня чистоти» або 
відпоручники, а в селських місцевостях 
Волвиконкоми або їхні уповажнені.

11. Усі звільнені від служби та на
рядів червоноармійці, командний, склад і 
співробітники військових установ по
винні бути також притягнені до громад
ських робіт на час «Тижня чистоти».

Для правильного зужитковання робо
чих сил військових частин та військових 
установ підрахунок сил вкладається 
на гарнізонових начальників, а де 
таких немає,—на Військом та Ревком.

Начальники гарнізонів, Військкоми і 
Ревкоми повинні в найкоротший строк 
зажадати від штабів, комендантів ча
стин та инших військ установ, розта
сованих в районах їхнього відання, 
відомостей про людей, які е на пого- 
товлі, та вказівок, яке число людей 
може бути ужите до робіт в прина- 
лежних їхньому віданню казармах і 
инших будинках, та яке число людей 
може бути відпущено для громадських 
робіт.

Відомости про лишки робочих сил 
Начальники гарнізонів, Військкоми і 
Ревкоми пересилають до Комісії по 
переведенні трудової повинности своїх 
районів.

12. Притяганим до трудової повин
ности громадянам видаються посвід
чення (трудові білети) про виконання 
ними трудової повинности. ,

13. На відділи управління Ревкомів 
або Виконкомів спільно з Військкомами 
вкладається обов'язок боротись з осо-

приятиях, учреждениях и хозяйствах 
(Комтруды).

8. На домовые комитеты, комендан
тов зданий и домоуправителей возла
гается обязанность Комиструда в 
отношении граждан, проживающих в 
доме.

9. Все требования на рабочие руки 
от комендантов станций, госпиталей, 
больниц, приютов, тюрем и проч. мест 
скопления населения поступают в Ко
миссии сНедели чистоты» своих 
районов.

10. Распределение рабочей силы по 
выработанному, заранее плану сов
местно с Комитетом Трудовой Повин
ности производится Комиссиями «Не
дели чистоты» или агентами, а в сель
ских местностях Волисполкомами или 
их уполномоченными.

11. Все освобожденные от службы и 
нарядов красноармейцы, командный 
состав и сотрудники военных учре
ждений должны быть также привлечены 
к общественным работам во время 
«Недели чистоты».

Для правильного использования рабо
чих сил войсковых частей и военных 
учреждений учет сил возлагается на 
начальников гарнизона, а где таковых 
нет—на Военком и Ревком.

Начальники гарнизонов. Военкомы и 
Ревкомы должны в кратчайший срок 
затребовать от штабов, командиров 
частей и друг, военных учреждений, 
расположенных в их ведении районах, 
сведения об имеющихся на-лицо людях, 
с указанием, какое число людей может 
быть использовано для работ в при
надлежащих их ведению казармах и 
других помещениях и какое число 
людей может быть допущено для 
общественных работ.

Сведения об излишках рабочих сил 
начальниками гарнизонов. Военкомами 
и Ревкомами передаются в Комиссию 
по проведению трудовой повинности 
своих районов.

12. Привлекаемым к трудовой по
винности гражданам выдаются удосто-’ 
верения (трудовые билеты) о выпол
нении ими трудовой повинности,

13. На отделы управления Ревкомов 
или Исполкомов, совместно с Военко
мами, возлагается обязанность борьбы
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бами, шо ухиляються від трудової 
повинности, та дезертирами, по вка
зівках Комчистоти, Коміспраці з за
стосуванням як найгострійших заходів.

14. Усі роботи притягнених способом 
трудової повинности до очищення, на- 
прави і цьому подібних вищевказаних 
робіт в громадських місцях, будинках 
та закладах оплачуються здороввідді- 
лами або його відпоручниками по від
повідній продукційній тарифі, згідно з 
виконуваною роботою.

Примітка 7. В тому випадкові, 
коли тарифова ставка тимчасово 
відкликаного з роботи робітника 
або службовня, по головній посаді 
вища ніж по виконуваній роботі, за 
ним заховується головний заробіток, 
який він отримує на місци постійної 
роботи. Одержування рівночасно за
робітку на місци постійної роботи і 
по примусовій повинности не допу
скається. Однак надобов‘язкова ро
бота оплачується, згідно з тарифо- 
вим статутом, в півторичному 
розмірові.

Примітка 2. За очищення та ре
монт своїх помешканнів, дворів, а 
також прилягаючих до їх вулиць не 
платиться.

Примітка 3. Червоноармійські ча
стини, притягнені до трудової по
винности та «Тиждень чистоти» 
платні за виконану роботу не одер
жують.
15. Здороввідділи для цього повинні 

відпустити спеціяльний борг.

Оця постанова вводиться в життя 
телеграфічно.

Усім місцевим Виконкомам нака
зується:

1. В протягу 24 годин від менту 
отримання постанови телеграфічно зві
стити про це Всеукркомпраці, копія Ко-

. місії по переведенні «Тижня чистоти».

2. В протягу 10 днів від менту отри
мання постанови виконати усі подго- 
товні праці та приступити до переве
дення «Тижня чистоти».

с уклоняющимися от несения трудовой 
повинности лицами и дезертирами по 
указанию Комчистоты, Комиструдов 
с применением самых суровых мер.

14. Все работы привлеченных в по
рядке трудовой повинности к очистке, 
ремонту и т. подобным вышеуказан
ным работам в общественных местах, 
зданиях и заведениях оплачиваются 
Здравотделами или его агентами по 
соответствующему тарифу, согласно 
выполняемой работе.

Примечание 1-е. В том случае, 
когда тарифная ставка временно 
снимаемого рабочего или служащего 
с работы по основной должности 
выше, чем по выполняемой работе, 
за ним сохраняется основной зара
боток, получаемый им на месте 
постоянной работы. Получение одно
временно заработка на месте по
стоянной работы и по принудитель
ной повинности не допускается. 
Сверхурочная же работа оплачи
вается, согласно тарифного поло
жения, в полуторном размере.

Примечание 2-е. Очистка и ремонт 
своих жилых помещений, дворов, а 
также прилегаемых к ним улиц не 
оплачивается.

Примечание 3-є. Красноармейские 
части, привлеченные к трудовой по
винности на неделю чистоты, оплаты 
за произведенную работу не полу
чают.
15. Здравотделами на этот предмет 

должен быть отпущен специальный 
кредит.

Настоящее постановление вводится 
в действие по телеграфу.

Всем местным Исполкомам предпи
сывается:

1. В течение 24 часов с момента по
лучения настоящего постановления те
леграфно известить о сем Всеукрком- 
труд копия Комиссии по проведению 
«Недели чистоты».

2. В течение 10 дней с момента по
лучения постановления произвести все 
подготовительные работы и приступить 
к проведению «Недели чистоты».
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3. Не пізніш 48 годин після закін
чення «Тижня чистоти» донести у 
Всеукркомпрацю про вїсліди виконаної 
роботи.

Голова Всеукраїнск. Комітету 
по трудовій повинности Данишевекій.

За голову Центральної Комісії по 
переведенні «Тижня чистоти» Радін.

Оголошено в «Вістях» В.Ц.В.К. і Хдрьх. 
Губрввкому з 17 квітня 1020 р. /4 97.

Інструкція Всеукраїнського Ноні- 
тету по загальнії трудовій по

винности.

120. Про переведення трудової повин
ности населенням У.С.Р.Р. в часі 

„Тижня чистоти-.

1. Всі громадяни, які повинні вико
нувати трудову повинність згідно з 1-ю 
і 2-ю точкою постанови Всеукркомпраці 
і Центральної Комісії «Тижчистоти», 
обов‘язані незалежно від заниманих 
ними посад і виконуваних ними праць, 
очистити в вільнім від праці часі по
мешкання, сходи, коридори, вбиральні 
і інші місця занимання ними будинків, 
а також шопи, подвіря і вулиці, де 
вони мешкають.

Примітка. Вулиці і подвіря очи
щають всі мешканці даного кварталу 
спільно, згідно з опрацьованим пла
ном квартальних Комісій (санітар
них трійок), зложених з домів Комі
сією «Тижня чистоти».

2. Очищення будинків громадських і 
радянських установ, фабрик, заводів, 
казармів, майстернів, а також їх под- 
вірів, сходів, коридорів і інш., пере
водять службовці і робітники кожної 
установи і підприємства в надобов'яз- 
ковому часі.

Примітки. В дни притягання ро
бітників і службовців підприємств і 
установ до надобов‘язкових праць

3. Не позже 48 часов после окон
чания «Недели чистоты» сообщить во 
Всеукркомтруд о результатах произве
денной работы.

Председатель Всеукраинского Коми
тета по всеобщей трудовой повин
ности Данишевский.

За Председателя Центральной Ко
миссии по проведению «Недели чи
стоты» Радин.

Распубликовано в „Известиях” В.Ц.И.К. 
и Харьк. Губревкома от 17 апреля 1920 г. 
за Лі 97.

Инструкция Всеукраинского Ко
митета по всеобщей трудовой 

повинности.

120. О проведении трудовой повин
ности населением У.С.С.Р. на время 

«Недели чистоты».

1. Все граждане, подлежащие отбы
ванию трудовой повинности, согласно 
пунктов 1-го и 2-го постановления 
Всеукркомтруда .и Центральной Ко
миссии «Недчистоты», обязаны неза
висимо от нанимаемых ими должностей 
и выполняемых ими работ, очистить 
в свободное от работ время квартиры, 
лестницы, коридоры, уборные и про
чие места занимаемых ими зданий, а 
также сараи, дворы и улицы, где они 
проживают.

Примечание. Улицы и дворы очи
щаются всеми жильцами данного 
квартала сообща, согласно вырабо
танному плану квартальных Комис
сий (санитарных троек), созданных 
из домов Комиссией «Недели чи
стоты».
2. Очистка зданий общественных и 

советских учреждений, фабрик,заводов, 
казарм, мастерских, а также их дво
ров, лестниц, коридоров и проч., 
производится служащими и рабочими 
каждого учреждения и предприятия 
в сверхурочное время.

Примечание. В дни привлечения 
рабочих и служащих предприятий и 
учреждений на сверхурочные работы
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для очищення цих будинків, кожньо- 
му підприємству і установі в випад
кові особливої потреби, залишається 
право припинити своі праці на кіль
ка годин раніш, а також залишається 
право радянським установам та гро
мадським припинювати працю на 
один день, з полишенням мінімальної 
кількости службовців для біжучої 
праці.
3. Очищення площ, базарів, вокзалів, 

в'язниць, шпиталів, шкіл, пересилкових 
пунктів і т. п. місць масового нагро
мадження людности переводиться 
силами, притягненими до трудової 
повинности в слідуючому порядкові: в 
першу чергу належить притягати для 
цієї мети нетрудове населення: а) осіб, 
які займаються торговлею; б) духовен
ство всіх релігій, не рахуючися з 
їхніми достоїнствами; в) жиючих з 
нетрудового прибутку і взагалі всіх 
людей без означених занять. Опісля 
належить притягати всі інші особи, 
не заняті в державних установах, 
підприємствах, закладах і громадських 
організаціях, а також приватних 
підприємствах, виконуючих завдання 
державних органів.

В другу чергу притягається все інше 
трудове населення.

4.3 огляду на окремі условини праць, 
вказаних в пункті 1-м постанови про 
трудову повинність в часі «Тижня чи
стоти» і в пункті 3-м цієї інструкції, 
застосування трудової повинности по
винно переводитися під контролею. 
«Комісій по правильному використанні 
праці і звільненні притягуваних від 
повинности» (Правпраці), а при від- 
сутности під контролею місцевого 
санітарного догляду інспекції праці, на 
які то органи вкладається обов'язок 
стосувати всі необхідні заходи сані
тарної охорони і умовини праці при
тягненого населення.

5. Для осягнення вказаних в пункті 
4 цізі (інструкції цілей, всіх притяг
нених до трудової повинности групи 
населення повинно використуватися 
відповідно до характеру зазначених 
праць, рахуючися з приготовлениям і 
фізичним станом притяганих, з окре
ма: а) до праць, при яких заходить 
можливість зараження тифом, повинно

для очистки этих зданий, каждому 
предприятию и учреждению, в случае 
особой нужды, предоставляется право 
приостанавливать свои работы на 
несколько часов раньше, а также 
предоставляется право советским и 
общественным учреждениям приоста
навливать работу на один день, с 
оставлением минимального количе
ства служащих для текущей работы.
3. Очистка площадей, базаров, вок

залов, тюрем, госпиталей, школ, пере
сыльных пунктов и т. д. мест массового 
скопления народа производится силами, 
привлеченными к трудовой повинности 
в следующем порядке: в первую очередь 
следует привлекать для этой цели не
трудовое население; а) лиц, занимаю
щихся торговлей, б) духовенство всех 
религий, не считаясь с их санами, в) 
живущих на нетрудовой доход и во
обще всех лиц без определенных 
занятий. Затем следует привлекать 
всех остальных лиц, не занятых в 
государственных учреждениях, пред
приятиях, заведениях и общественных 
организациях, а также частных пред
приятиях, выполняющих задания го
сударственных органов.

Во вторую очередь привлекается все 
прочее трудовое население.

4. В виду особых условий работ, ука
занных в пункте 1 постановления о тру
довой повинности на время «Недели чи
стоты» и в пункте 3-м настоящей инст
рукции, применение трудовой повинно
сти должно происходить под контролем 
«комиссии по правильному использо
ванию труда и освобождению привле
каемых от повинности» (Правтруд), а 
при их отсутствии—под контролем 
местного санитарного надзора и ин
спекции труда, на каковые органы 
возлагается применять все необходимые 
меры санитарной охраны и условий 
работы привлекаемого населения.

5. К достижению указанных в п 4-м 
сей инструкции целей, все привле
каемые к трудовой повинности группы 
населения должны использоваться при
менительно к характеру намеченных 
работ, считаясь с подготовкой и фи
зическим состоянием привлекаемых, в 
частности: а) на работы, могущие быть 
связанными с возможностью зараже-
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притягатися переважно особи, які 
його перебули; б) з окремо тяжким 
фізичним трудом, повинно притягати
ся переважно особи мужеского роду, 
робочого віку; г) жінки повинно при
тягатися переважно в ділянках їх осо
бливого господарського приготовання 
іналрава білля, прання, миття підлог, 
стін і др.).

6. Комітет трудової повинности, 
переводячи через відповідні органи 
підрахунок і регістрацію підлягаючої 
трудовій повинности людности та війсь
кових чистин, при вказуванні роду, 
віку, професії, де працюють (установа 
або підприємство), в якім відділі або 
підвідділі, які хвороби перебули со
ціальне становище, передає відомости 
до Комісії «Тижчистоти» своїх районів.

7. Комісії «Тижчистоти», одержав
ши відомости, роблять заходи разом 
з Компраці, до притягання силівико- 
ристування їх для праць по переве
денні «Тижня чистоти».

8. Контролю за дійсним виконан
ням трудової повинности громадянами, 
переводять «Комісії по переведенні 
трудової повинности» (Коміспрвцями) 
по підприємствах, установах і закла
дах. а в домах коменданти будинків 
і домкоми ось яким способом: а) при 
реєстраціях в комітетах трудової по
винности громадяни одержують уста
леної форми посвідчення (трудовий 
білет) відтак Коміспраці мають після 
оголошення реєстрації перевірити,' чи 
вищевказані громадяни мають такі 
білети. Відомости про особи, які не 
мають білетів, повинні бути негайно 
внесені до Відділів Управління миліції 
для притягнення до відлові дальности; 
б) на цих-же трудових білетах зазна- 
чч .-гься явлення осіб, притягненнях до 
повинности та виконання ними дору
чених їм праць. Коміспраці. домкоми і 
коменданти будінків мають перевіряти 
вказані зазначення-замітки в трудових 
білетах громадян тих категорій, які 
притягнено до повинности: в) при 
явленні притягненнях до повинности 
особ на роботи, в регістра цій них сли-

ния тифом, должны привлекаться 
преимущественно лица, перенесшие 
его; б) на работы с особо тяжелым 
физическим трудом должны привле
каться преимущественно лица муж
ского пола, рабочего возраста; г) 
женщины должны привлекаться пре
имущественно в областях их специаль
ной хозяйственной подготовки (почин
ка белья, стирка, мойка полов, стен 
и проч.)

6. Комитет Трудовой Повинности, 
произведя через соответствующие 
органы учет и регистрацию подлежа
щего трудовой повинности населения 
и войсковых частей, с указанием пола, 
возраста, профессии, где работает 
(учреждение или предприятие), в ка
ком отделе или в отделении, какие 
перенес болезни и социальное (иму
щественное) положение, передает све
дения в Комиссию «Недчистоты» своих 
районов.

7. Комиссия «Нед. чистоты», полу
чив сведения, принимает меры, сов
местно с Комтрудами, к привлечению 
сил и использованию их для работ по 
проведению «Недели чистоты».

8. Контроль за фактическим выпол
нением трудовой повинности гражда
нами осуществляется «комиссиями ПО 
проведению «трудовой повинности» 
(Комиструдами) по предприятиям, 
учреждениям и заведениям, а в домах— 
комендантами зданий и домкомами 
следующим образом: а) при регистра
циях в Комитетах Трудовой Повин
ности граждане получают установлен
ного образца удостоверения(трудовой 
билет), почему надлежит Комиструдам 
после об'явлення регистрации прове
рять наличность этих билетов у вы
шеуказанных граждан. Сведения о 
лицах, неимеющих билетов, должны 
быть немедленно представлены в отде
лы управлений милиции для привле
чения к ответственности; б) на тех 
же трудовых билетах отмечается явка 
привлеченных к повинности лиц и 
выполнение ими возложенных на них 
работ. Комиструдам, домкомам и ко
мендантам зданий надлежит проверять 
указанные отметки в трудовых биле
тах граждан тех категорий, кои при
влечены к повинности; в) при явке



сках повинні бути зроблені відповідні 
замітки про явленняся.

Голова Всеукраїнського Комітету по 
загальній трудовій повинности.

Дам ы шевським.

Керуючий справами Бмстршмькмй.

Оголошено в -Вістях* Всеукр. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревхому а 21 квітня 1920 року 
X 9*.

Постанова Президії Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого 

Комітету Рад.

121. Про усталений веж і складу До
нецької губе рий.

Згідно з предложениям Раднаркому 
України і УкррадтрударміТ та порозу
мінням з Всеросійским Ц. В. К., а 
також з метою скасування раніш ви
даних постанов. Президія Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Комі
тету Рад постановила усталити ось 
такі межі і склад Донецької, Катери
нославської губернії і краю Донського 
Війська.

1. Від Харьківськоі губернії відхо
дять до Донецької губернії:

а) Ізюмского повіту волости: Сла
вя нська, Біля нська, Миколаївська, За- 
котянська;

б) Купянського повіту волости: 
Кременська і Тернівська;

в) Старобільского повіту: весь повіт 
в цілости.

2. Від Катеринославської губернії:
В цілости повіти: Бахмутськнй, Лу

ганський і Мариюпільський.
3. Від краю Донецького Війська;
а) Донецької округи: станиці Гундо- 

рівська, Камінська, Калитвинська, Усть- 
Білокалитвинська, волость Карпово- 
Обривська;

б) Черкаської округи: станиці Во
лоди мирська, Олександрівська, дальше 
на захід умовна лінія: станція Козачі- 
лагери. Мало-Нес вітайська, Нижне-

привлеченных к повинности лиц на 
работы в регистрационных списках 
должны быть сделаны надлежащие 
пометки о явке.

Председатель Всеу край некого Коми
тета по всеобщей трудовой повинно
сти Даммшечскмы.

Управляющий делами Быст/жикн*.
Распубликовало в .Навеет.* В. Ц. И. К. 

я Харьк. Губревкома от 17 апреля 1920 г. 
за .V 97.

Поспмвмме Првмдіуп Все- 
уирапскогоЦемтралыюго Испол- 
шггелыюге Комитета Севетов.

121. Об утвеццмн гроняц ■ со
става Донецкой губернии.

Согласно предложения Совнаркома 
Украины и Укрсовтрудармии и согла
шения с Всероссийским Ц. И. К., а 
также в отмену ранее изданных поста
новлений, Президиум Всеукраинекого 
Центрального Исполнительного Коми
тета Советов постановил утвердить 
следующие границы и состав Донецкой 
губернии из частей Харьковской. 
Екатеринославской губерний и Обла
сти Войска Донского.

1. От Харьковской губернии отхо
дят к Донецкой губернии:

а) Изюмского уезда волости: Сла
вянская. Белянская, Николаевская. За- 
котянская.

б) Купянекого уезда волости: Кре- 
аенская и Терновская;

в) Старобельского уезда: весь уезд 
целиком.

2. От Екатеринославской губернии:
Целиком уезды: Бахмутский, Луган

ский и Мариупольский.
3. От Области Войска Донского:
а) Донецкого округа; станицы Гун- 

доровская, Каменская. Калитвинская. 
Усть-Бел окал ит венская, волость Кар- 
шово-Обривская;

б) Черкасского округа: станицы Вла
димирская. Александровская, далее на 
запад условная линия: станция Казачьи 
лагери, Мало-Несветайская—Нижнє-



Кремеиська і дальше до межі з Та
ганрозькою округою:

і) Таганрогский повіт увесь в цілости.

Харькії, дня 16 квітня 1920 р.

Голова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету

Петровський.в
Секретар Президії Синявим.

О гожий* яо в . Вістях* Всвуяр. Ц. В. К. 
І Хары. Губреякому а 18. и і тій. 1020 рову 
М V».

Пктун Наряіиму І Пр—Дчрі
В. Р. И. Г.

122. Про створення Цмтруьмі 
Уіраксьво* Ніякі яо ва як новім ці 

тшаі
1. Для об'єднання І погодження всіх 

праць по націоналізації землі для 
промислових, на> ково-досвідних і го
сподарських цілей та для безпосеред
ньо керування місцевими комісіями 
по націоналізації встановлюється при 
Нвркомземові України лід головуванням 
Нвркомзему або його заступника 
Центральна Українська Комісія по 
націоналізації землі.

2. Центральна Комісія твориться 
шляхом призначення до її складу на 
рівних підставах (не рахуючи голови) 
представників Наркомзема І відповід
них органів В. Р. Н. Г., які мають 
свої земельні господарства на Україні.

Чаеиів Центральної Комісії, призна
чуваних цими осібними органами В. Р. 
Н. Г. (Головнукром, Центроспиртом і 
т. інш ). затверджує Профбюро В. Р. 
Н. Г. на Україні.

3. На Центральну Комісію вкла
дається обов'язок:

1) Уложения лідстжвових стату
тів для праць по націоналізації земель 
на Україні в згоді з засадничим 
законом про землю, та дальших за
конних постанов до нього.

2) Означення як земельних потреб 
відділ» них галузі в промисловосте так

Кременская и далее до границы с Та
ганрогским округом;

в) Таганрогский округ весь целиком.

Харьков, 16 апреля 1920 г.

Председатель Всеу край некого Цен
тр альн. Исполнительного Комитета

Нетровсъкчй.

Секретарь Президиума Синявин.

Расоубл. в .Ия».* В. Ц. И. К. и Харьк. 
Губревкома от 18 апреля 1920 г. ад М 98.

Пфспмімим Нанимаема и 
Профбюро В. С. Н. X.

122.Ю6 учрввиеиии Центральной Уири- 
ждеиоА Комиссии по национализации 

земель.

1. Для об'единекия и согласования 
всех работ по национализации земли 
для промышленных, научно-опытных и 
хозяйственных целей н для непосред
ственного руководства местными ко
миссиями по национализации учре
ждается при Наркомземе Украины, 
под председательством Наркомэема 
или его заместителя, Центральная 
Украинская Комиссия по национали
зации земель.

2. Центральная Комиссия образуется 
путем назначения в ее состав на па
ритетных началах (не считая предсе
дателя) представителей Наркомзема и 
соответствующих органов В. С. Н. X., 
имеющих свои земельные хозяйства, 
на Украине. Назначаемые этими от
дельными органами В. С. Н. X. (Глав
сахаром, Центроспиртом ит. п.) члены 
Центральной Комиссии подлежат утвер
ждению Промбюро В. С. Н. X. на 
Украине.

3. На Центральную Комиссию воз
лагается:

1) Установление основных положе
ний для работ по национализации 
земель на Украине в соответствии с 
основным законом о земле и дальней
ших к нему законоположений.

2) Определение как земельных по
требностей отдельных отраслей про-
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і кількости земель, потрібних для 
науково-досвідних і зразкових куль
турних господарств.

3) Погодження згаданих потреб та 
усталення відповідно до випрацьова- 
них, як т. І, підставових статутів, 
пляну праць по націоналізації земель, 
як в загально-республиканському роз
мірі, так і для поодиноких галузів 
промисловости та інших призначень.

4) Організація місцевих (губерніяль- 
них і районих) Комісій по націоналі
зації і затвердженні представників, 
яких місцеві организації призначують 
в їхній склад.

5) Випрацьовання докладних інструк
цій для місцевих комісій та безпосе
реднє керування ними через своіх 
представників.

6) Розглядання та затвердження 
зложених місцевими комісіями почат
кових актів націоналізації земель що 
до кожного підприємства (цукроварня, 
горальня, радгосп і т. інш.), або при
значення для науково-досвідного, до
бірного або зразкового господарства 
осібно.

7) Утримання Центральної Комісії 
іде на рахунок Промбюра В. Р. Н. Г. 
на Україні.

Народній Комісар Земельних справ
(підпис).

Заст. Уповноваженного Вищої Фе
деративної Ради Народнього Господар
ства на Україні (підпис).

Оголошено в „Вістях- Ц. В. К. і Харьк. 
Губревкоиу з 18 квітня 1920 р. № 98.

Постанова Народнього Комісарі
яту Юстиції.

123. Про скасування поділу в'язниць 
на роди по важности нари та зміну 
їхньої назви на „доми примусової 

суспільної праці".
1. Касується поділ в'язниць на роди 

по важности кари.

мышленности, так и количества, зе
мель необходимых для научно-опытных 
и показательныхжультурных хозяйств.

3) Согласование указанных потреб
ностей и установление в соответствии 
с выработанными, согласной 1. основ
ными положениями, плана работ по 
национализации земель, как в обще
республиканском об'єме, так и для 
отдельных отраслей промышленности 
и иных назначений.

4) Организация местных (губернских 
и районных) Комиссий по национали
зации и утверждении назначаемых в 
их состав местными органами пред
ставителей.

5) Выработка подробных инструкций 
местным комиссиям и непосредствен
ное руководство ими через своих 
представителей.

6) Рассмотрение и утверждение со
ставленных местными комиссиями 
предварительных актов национализа
ции земель по каждому предприятию 
(сахарный завод, винокуренный завод, 
совхоз и т. д.) или назначению для 
научно-опытного, селекционного или 
показательного хозяйства в отдель
ности.

7) Содержание Центральной Комис
сии проводится по смете Промбюро 
В. С. Н. X. на Украине.

Народный Комиссар (подпись)

Зам. Уполномоченного Высшего Фе
дерального Совета Народного Хозяй
ства на Украине (подпись).

Распубл. в .Известиях* В. Ц. И. К. и 
Харьк. Губревкома от 18 апреля 1920 г 
за № 98.

Постановление Народного Комис
сариата Юстиции.

123. Об отмене деления мест заклю
чения на разряды по тяжести нака
зания и о переименовании их в „дома 

принуд, общественных работ".
1. Деление мест заключений на раз

ряды по тяжести наказания отме
няется.



2. Усі тюрми і в'язниці на терито
рії У. С. Р. Р. змінюють назву на 
«доми примусової суспільної праці».

3. По містах, де є кілька в'язниць, 
Тюркари означують іх порядковими 
числами.

Народній Комісар ЮстиціїЭ.Терлецький.

Керцекав С. Канарський.

Секретар Г. Ширвиндт.
■ « 

Оголошено в .ВІотях* В. Ц. В. К. і Хар. 
Губревкому в дна 18 квітня 1920 р. X 96.

124. Про аміну „Тимчасового статуту 
про центральну та місцеві тюрма-.

Змінюючи Тимчасовий Статут про 
центральну та місцеві тюремно-карні 
підвідділи», оголошений в «Вістях 
В. Ц. В. К.» з 7-го березня 1920 р. 
Кі 67, Народний Комісаріят Юстиції 
постановлює:

1. Примітку до ст. 13 та статтю 14 
уважати скасованими.

2. Ст. ст. 13 і 17, вияснити ось так: 
ст. 13. На чолі Повтюркарпідвідділу 
є завідатель, якого вибирає Повви- 
коиком на представлення Завгубтюр- 
кару. Ст. 17. Завідатель Повтюркар
підвідділу є завідатель, якого вибирає 
Поввиконком на представлення Завгуб- 
тюркару. Ст. 17. Завідатель Повтюр
карпідвідділу переводить не менше 
четирьох разів до року ревізію всіх 
в'язниць повіту.

Народній Комісар
Юстиції Э. Терлецнрий.

Карцекав С. Самарський. 

Секретар Ширвиндт.

Оголовево в .Вістях* В. Ц. В. К.іХар. 
Губревкому • 18 квіпа 1920 р. № 96.

2. Все тюрьмы и места заключения 
на территории У. С. С. Р. переиме
новываются в «дома принудительных 
общественных работ».

3. В городах, где имеется несколько 
мест заключения, Тюркаром устана
вливается порядковая их нумерация.

Народный Комиссар
Юстиции 3. Терлецкий.

Завцетко С. Канарский. 
Секретарь Г. Ширвиндт.

Распубликовано в „Извест.* В. Ц. И. К. 
я Харьк. Губревкома от 18 апреля за №98.

124. Об изменении „Временного по
ложения о центральных и местных 
Тюрьимх и о Карательных подот

делах-.

Во изменение Временного Положения 
о центр, и местных Тюремно-Кара
тельных подотделах, распубликован
ного в «Известиях В. Ц. И. К.» от 
7-го марта за № 67 (Собрание Узак. 
и Расп. Раб.-Кр. Пр-ства Украины, за 
N2 2, ст. 31). Народный Комиссариат 
Юстиции постановил:

1. Примечание к ст. 13 и статью 
14 считать отмененными.

2. Ст. ст. 13 и 17 изложить сле
дующим образом: Ст. 13. Во главе 
Утюркар. подотдела стоит Заведую
щий, избираемый У. Исполкомом по 
представлению Завгубтюркаром.—Ст.
17. Заведующий Утюркар подотделом 
производит не менее четырех раз в 
год ревизию всех мест заключения 
уезда.

Народный Комиссар
Юстиции Терлецкий.

Завцетко С. Канарский.

Секретарь Ширвиндт.

Ряс публиковано в .Невест.* В. Ц. И. К.
■ Харьк. Губревкома от 18 апреля 1920 г.

яа М 08.
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Приказ Південного Відділу Опало
вого Комітету „Півд опалу* В.Р.Н.Г.

125. Про переняття на рахунок усіх 
матеріалів, підлеглих віданню Нафто-

госпу.
Пропонується всім установам Нафто- 

госпу, щоб усі матеріали підлеглі ві
данню Нафтогоспу, взято було на 
рахунок, коли вони ше ненаціоналізо- 
вані,- під особистою відповідальності© 
керовників складів, відділів і т. інш.

Всяке пропонування яких би, то не 
було осіб про осунення з рахунку 
поза Нафтогоспом не належить вико
нувати, а винні в невиконанні цього 
роспорядження завідателі відділів і 
складів будуть потягнені до відпові- 
дальности.

Всі вимоги повинен посвідчити Наф- 
тогосп загально принятим способом.

Особи, які гальмують видачу цих 
матеріалів, будуть також потягнені за 
саботаж по усій суворости револю
ційних законів.

Член Колегії Ермілов.
Керсправ ЕучуіуренкОк

Приказ Южного Отдела Топлив
ного Комитета „Юготопа* В.С.Н.Х.

125. О взятии на учет всех материа
лов, подлежащих ведению Нефтехоза.

Предписывается всем учреждениям 
Нефтехоза, чтобы все материалы, под
лежащие ведению Нефтехоза, были 
взяты на учет, если они еще не на
ционализированы, под личную ответ
ственность заведующих складами от
делов и т. д.
. Всякие предложения каких бы то 
ни было лиц о снятии с учета поми
мо Нефтехоза не должны исполняться, 
и виновные в неисполнении настоя
щего распоряжения заведующие от
делами и складами будут привлекаться 
к ответственности.

Все требования должны удостове
ряться общим порядком через Нефтехоз.

Лица, тормозящие выдачу таковых 
материалов, будут также привлекаться 
за саботаж по всей строгости рево
люционных законов.

Член Коллегии Ермилов.
У п равдел Кучуіурснко.

Оголошено наказом Харьк. Окруж.
Комісаріяту по військовим справам дня 
16 квітня 1920 р.

Оголошено в „Вістях" В. Ц. В. К. і Хар. Распубликовано в „Извест.“ В. Ц. И. К. 
Губревкому з 18 квітня 1920 р. № 98. и Харьк. Губревкома от 18 апреля 1920 г.

за № 98.

Обіжник Народнього Комісаріяту 'Цирнуляр Народного Комиссари- 
Освіти. / ата по Просвещению.

126. Про участь всіх органів Освіти 126. Об участии всех органов Про- 
в переведенні „Тижня трудового свещения в проведении „Недели тру- 

фронтуа. дового фронта".
Пропоную всім радянським органам Предписываю всем советским орга- 

Освіти взяти саму активну і органі- нам Просвещения принять самое ак- 
зовану участь в переведенні «Тижня тивное и организованное участие 
трудового фронту». * 1 в проведении «Недели трудового

фронта».
Вся освітня робота на протязі цього Вся просветительная работа в те- 

тижня мусить бути віддана на пропа-' чение настоящей недели должна быть 
ганду-в массах ідеї і завдання трудо- отдана пропаганде в массах идеи и 
вого напруження і захоплення в про- задач трудового напряжения и вооду- 
летарській державі. * шевления в пролетарском государстве.
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Більшість кращих освітніх сил му- Большинство лучших просветитель- 
сить бути кинуто на сей час на по- ных сил должно быть брошено в это 
віти і села під керовництвом відпо- время на уезды и деревни под руко- 
відальних товаришів. • водством ответственных товарищей.

Цей тиждень мусить бути викори- Настоящая неделя должна быть исполь- 
стуваним для організації дітей і для.: зована для организации детей и для 
сполучення іх з загальним трудовим сплочения их с общим трудовым во- 
захопленням. . одушевлением. Как возможно больше

Як можна більше активности і уро- активности и торжественности в этой 
чистости в цій роботі. Звіти про участь ' работе. Отчеты об участии органов 
органів Освіти в «Тижні трудового . просвещения в «Неделю трудового 
фронту» надсилайте негайно для опо- фронта» присылайте немедленно для 
вішення у всеукраїнському маштабі. сводки во всеукраинском масштабе.

Харьків, 18 квітня 1920 р.

Народній Комісар Освіти Гринько.
Оголошено п «Вістях» Всеукр. Ц. В. К. 

Харьк. Губревкому з 20 квітня 1920 р. №99.

Постанова Всеукр. Центрального 
Виконавчого Комітету.

/
127. Про призначення тов. Гуревича 
Народнім Комісаром Охорони Здоровля.

Народнім Комісарем Охорони Здо
ровля У. С. Р. Р. призначується тов. 
Гуревича Мойсея Григоріевича.

Голова Всеукр. Центрального 
Виконавчого Комітету Пемровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів X. Раковський.

Оголошено в .Вістях- Всеукр. Ц. В. К. 
І Харьк. Губревкому з20 квітня 1920 р. № 99.

Статут Народнього Комісаріяту 
Охорони Здоровля.

128. Про підрахунок медперсоналу 
Відділами Губ. І Повадорів.

На Здорвідділи накладається обов'
язок під особистою відповідальності© 
керовника Відділу зареєструвати по 
прилученій формі увесь медперсонал, 
чоловіків і жінок, так служачих при 
війську І в радянських установах, як 
І вільно практикуючих.

Харьков, 18 апреля 1920 г.
Народный Комиссар

Просвещения Гринько.
Распубликовано в „Известиях- В.Ц.И.К. 

и Харьк. Губревкома от 20 апреля 1920 г. 
за № 99., -----------------  ч-

Постановление Всеукраинсного 
Центрального Исполнительного 

Комитета.
127. О назначении тов. Гуревича На
родным Комиссаром Здравоохранения.

Народным Комиссаром Здравоохра
нения У. С. С. Р. назначается т. Гу
ревич Моисей Георгиевич.

Председатель Центрального Испол
нительного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Гаковский.

Распубликовано в .Известиях- В.Ц.И.К. 
и Харьк. Губревкома от 20 апреля 1920 г. 
за № 99.

Положение Народного Комисса
риата Здравоохранения.

128. Об учете медперсонала Губ. и 
Уездрав Отделами.

Здравотделам вменяется под лич
ную ответственность заведывающего 
Отдела в обязанность зарегистриро
вать по приложенной форме весь мед
персонал мужчин и женщин, как 
военно-служащих и служащих в со
ветских учреждениях, так и вольно
практикующих.
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Мешкаючі в повітових містах і селах 
регіструються в Повздорвідділах, меш
каючі в губерніяльних містах в відпо
віднім Губздорвідділі. Регістрами під
лягають: лікарі, лікпоми: шкільні, со
тенні і аптекарські, зублікарі і ден- 
тисти, акушерки І розр., акушерки 
II розр., сестри милосерддя грома
дянські і на час війни, та фармацевти. 
Карточки в кількости 2-х примірників 
виповнює особисто регіструючийся, а 
укріпляє завідатель Відділу. Оба при
мірники переховується в відповіднім 
Здорвідділі, для чого заводиться справа 
про підрахунок і росподіл медперсо
налу.

При виїзді на час більше 3-ох міся
ців, кожний зареєстрований, обов‘- 
язаний під особистою відповідальностю, 
писемно повідомити про те Здорвід- 
діл з точним заподанням, куди саме 
вибирається.

Здорвідділ робить у відповідній 
шпальті регістраційних карточек за
мітку «вибрався туди-то» і посилає 
оден примірник згідно з повідомлен
ням до відповідного Здорвідділу.

По прибутті на нове місце замеш- 
кання, кожна особа медперсоналу по
відомляє про себе відповідний Здорвід
діл з заподанням відки прибула і 
знову виповняє регістраційну карточку 
в однім примірникові, коли Здорвідділ 
одержав давнішу карточку, в двох, 
коли такої не одержав.

В останньому випадкові Здорвідділ 
прохає місце давнішої регістрації при
слати йому копію реєстраційної кар
точки даної особи.

Здорвідділи обов'язані, отримавши 
повідомлення (згідно з наказом Н. К. 3.) 
на про захворіння осіб медперсоналу 
п'ятнистий тиф, зробити відпо
відну замітку в регістраційній кар
тонці.

На випадок смерти осіб медперсо
налу лікарі і домкоми, які видають 
свідоцтва смерти, обов'язані під осо
бистою відповідальностью повідомити 
про те Здорвідділ, вказуючи причину 
смерти.

Проживающие в уездных горо
дах и селениях регистрируются в 
Уездздравотделах, проживающие в гу
бернских городах—в соответствую
щем Губздравотделе. Регистрации 
подлежат: врачи, лекпомы: школьные, 
ротные и аптечные, зубврачи и дан
тисты, акушерки I разр., акушерки 
II разр., сестры милосердия общинские 
и военного времени и фармацевты. 
Карточки в количестве 2-х экземпля
ров заполняются лично регистриру
емым и скрепляются заведующим Здрав
отделом. Оба экземпляра хранятся 
в соответствующем Здравотделе, для 
чего заводится дело об учете и рас
пределении медперсонала.

При выезде на срок более 3-х ме
сяцев, каждый зарегистрированный 
обязан под личной ответственностью, 
письменно уведомить-об этом Здрав
отдел с точным указанием, куда имен
но выбывает.

Здравотдел - д е л а е т  в соответ
ствующей графе регистрационных 
карточек пометку «выбыл туда- 
то» и пересылает один из экземпля
ров, согласно уведомления в соответ
ствующий Здравотдел.

По прибытии на новое местожи
тельство каждое лицо медперсонала 
сообщает о себе в соответствующий 
Здравотдел с указанием, откуда при
был, и вновь заполняет регистрацион
ную карточку в одном экземпляре, 
если Здравотделом получена прежняя 
карточка, в двух—если таковая не 
получена.

В последнем случае Здравотдел 
запрашивает по месту прежней 
регистрации о присылке копии реги
страционной карточки данного лица.

Здравотделы обязаны, получив уве
домление (согласно приказа Н. К. 3.) 
о заболевании лиц медперсонала сып
ным тифом, делать соответствующую 
отметку в регистрационной карточке.

В случае смерти лиц медперсонала 
врачи и домкомы, дающие свидетель
ство о смерти, обязаны под личною 
ответственностью уведомить об этом 
Здравотдел, указывая причину смерти.



187

На органи міліції вкладається обов'
язок при вписові документу на по
мешкання повідомлювати Здорвідд/ли 
про всі ново прибуваючі особи мед
персоналу з вказанням адресів меш
кань. В випадкові, коли згадана особа 
не явиться протягом тижня в Здор- 
відділі до регістрації, Здорвідділ взи
ває її через органи міліції.

Відпуск медикаментів з аптек^пере
водиться лише за рецептами заре- 
гістрованих в відповідних Здорвідділах 
лікарів. На Здорвідділи вкладається 
обов'язок повідомлювати всіх керовни- 
ків аптек про реєстрацію.

Регістраційна карточка.
Губернія, місто, повіт, день, місяць, рік.
1) Лікар, лікпом (шкільний, сотен

ний, аптекарський), акушерка 1 розр., 
акушерка 1! розр., сестра милосерддя 
(громадська, на час війни) зублікар, 
дентист, фармацевт, 2) призвище, 
3) ім'я і по батькові, 4) рік і місяць 
уродження, 5) народність, 6) яку і де 
одержав загальну освіту, 8) чи зани- 
мається медициною (фармацевт) прак
тикою або иншим яким ділом; 9) місце 
посади (при з'осерідженні заподати 
все), від якого часу займає; 10) спе- 
ціяльність, скильки в ній працює;
II) який, коли і де отримав научний 
ступінь; 12) чи слухав додаткові курси, 
де і які; 13) чи має які друковані 
праці; 14) відношення до військової 
повинности; 15) коли звільнений від 
покликання, та з якої причини; 1) які 
і коли перебув інфекційні захворіння; 
17) родин и й стан; 18) докладна адреса.

На відвороті карточки:
1) Замітка про зміну посади; 2) за

мітка про перерву служби (причина); 
3) куди відійшов; 4) помер (коли, при
чина).

Застнаркомздору Н. Коспі. 
Наркомвнусправ А'. Раковськюі. 

Керсправ Наркомздору В. Радий.
Оголошено в я Вістях- В. Ц. В. К. і Хар. 

Губревк. з 21 квітня 1020 р., Лі 100.

Органам милиции вменяется в обя
занность при прописке вида на жи
тельство уведомлять Здравотделы о 
всех вновь прибывающих лицах мед
персонала с указанием адресов жи
тельства, В случае, если указанное 
лицо не явится в течение недели в 
Здравотдел для регистрации, Здрав
отдел вызывает его через органы 
милиции.

Отпуск медикаментов из аптек про
изводится только по рецептам заре
гистрированных в соответствующих 
Здравотделах врачей. Здравотделам же 
вменяется в обязанность ставить в 
известность всех управляющих апте
ками о регистрировании.

Регистрационная карточка.
Губерния, город, уезд, число, месяц, год.
1) Врач, лекпом (школьный, ротный, 

аптечный), акушерка I разр., аку
шерка II разр., сестра милосердия 
(общинская, военного времени), зуб- 
врач, дантист, фармацевт; 2) фамилия;
3) имя и отчество; 4) год и месяц 
рождения; 5) народность; 6) какое и 
где получил общее образование; 7) где 
и когда получил специальное образо
вание; 8) занимается-ли медицинскою 
(фармацевт.) практикой или иным ка
ким делом; 9) место службы (при сов
мещении указать все), с какого вре
мени занимает; 10) специальность— 
сколько в ней работает; 11) какую, 
когда и где получил ученую степень;
12) слушал-ли дополнительно курсы, 
где и какие; 13) имеются-ли печатные 
труды, какие; 14) отношение к воин
ской повинности; 15) если освобожден 
от призыва, то по какой причине; 
16) какие и когда перенес инфекци
онные заболевания; 17) семейное по
ложение; 18) подробный адрес.

На обороте карточки:
1) Отметка о перемене службы;

2) отметка о прекращении службы 
(причина); 3) выбыл, куда; 4) умер 
(когда, причина).

Замнаркомздрав Н. Кост.
Наркомвнудел X. РаковскнгХ.

Управдел Наркомздрава В. Радин.
Распубл. в «Известиях- В. Ц. И. К. и 

Харьк. Губревк-от 21 ^пр.-Т920 г.
» ' '^ОШ!
I . 1 . я .
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З М І С Т : ,
129. Про компензату звільнених по мо

білізації (обіжник).
130. Про зміву в судових вироках ро

ду кари „замкнення в тюрмі" на „приму
сові роботи з позбавленням свободи* (обіж
ник).

131. Про спосіб розслідження справ 
про службові провини, присланих з Назви- 
чайно-Санітарноі Коміссії (обіжник).

• 132. Про затвердження Всеукрконпраці 
(постанова).

133. Про постачання цукрової промис- 
лопости (постанова).

134. Про спосіб заладування і пере
возу насіння цукрових і кормових буранів 
(постанова).

135. Про насіння цукрового бурака
(ноі-таи.).

• 130. Про викоригтуваинн робітничої 
молоді для оброблення та сбірки піль чер- 
г.оноарміПців (обіжник).

137. Про спосіб передачі Військзагамн 
функцій їхніх шкіро-брезентових підвід
ділів І'убшкурам (постанова).

138. Про нрнстосуваняя основного за
кона про чужоземців (інструкція).

139. Про заборону вирубу овочевих 
(культурних) і дикоростучих) дерев (по
станова і.

14Н. Про виїзд чужоземців за кордон 
та про пеі*еїзд в межах України і до 
Носії (обіжник).

141. Про заборону засідань в годинах 
нормальних службових занять (постанова).

142. Про примусовий збір термомітрів 
і шприців на цілій території України 
(наказ).

143. Про спосіб регістрації І викори
стання рооітніків підприємств, які зами
кають (постам.).

144. Про підрахунок тракторного майна
(постанова).

145. Про збіжеву роскладку (поста
нова).

146. Про забеспечення сілсько-госпо- 
дареькоі кампанії цукрової промисловосте 
робітничою силою (статут).

СОДЕРЖАНИИ:
Ст. 129. О компенсации уволенных по 

мобилизации (циркуляр).
Ст. 130. О замене в судебных приго

ворах вида наказания „тюремное заклю
чение* „принудительными работами с ли
шением свободы- (циркуляр).

Ст. 131. О порядке разбора дел по 
должностным преступлениям, направля
емых не Чрезвыч. Сянитарных Комиссий 
(циркуляр).

Ст. 132. Об утверждении Всеукрком- 
труда (постановление).

Ст 133. О снабжении сахарной про-« 
мышленносгн (постановление).

Ст. 134. О порядке погрузки и пере
возки семян сахарной и кормовой свеклы 
(постановление).

(.'т. 135. О семенах сахарной свекло
вицы (постановление).

Ст. 136. Об использовании рабочей 
молодежи для обработки и уборки полей 
красноармейцев (циркуляр).

Ст. 137. О порядке передачи Военза- 
гам функций их коженеино-брезентовых 
подотделов Губкожам (постановление).

Ст. 138. О порядке применения основ
ного закона об иностранцах (инструкция).

Ст. 139. О воспрещении рубки плодо
вых, культурных и дикорастущих деревьев 
(постановление).

Ст, 140. О выезде иностранцев за гра
ницу и о переездах в пределах Украины и — 
в Россию (циркуляр).

Ст. 141. О воспрещении заседаний в 
часы нормальных служебных занятий (по
становление).

Ст. 142. О принудительном сборе тер
мометров к шприцов по всей территории 
Украины (приказ).

Ст. 143. О порядке регистрации и 
использовании рабочих закрывающихся 
предприятий (постановление).

Ст. 144. Об учете тракторного имуще
ства (постановление).

Ст^_145. О хлебной разверстке (поста
новлением

Ст. 146. Об обеспечении сельско-хо
зяйственной кампапии сахарной промыш
ленности рабочей силой (постановление).
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Обіжник Уповноваж енного Нар- 
номпраці.

129. Про компензату звільнених по 
мобілізації.

З огляду на впливаючі запитання. 
Уповноважений Наркомпраці РСФРР 
вияснює:

Особам, покликаним до відбування 
військової повинности способом за- 
гальної-громодянської (не спеціально 
партійної або професійної) мобілізації, 
належит виплатити при звільненні за 
два тижні вперед по тарифній ставці 
з додатком вирівнання за невикори
стання в біжучім році відпустки в 
висоті двотижневої тарифної ставки.

Заступовповажен. Наркомпраці 
Р. С. Ф. Р. Р. при Раднаркомові

України Данишевський.
І

Застголови Півден. бюра
В. Ц. Р. П. С. Гинзбур2.

Оголошено в „Вістях" В. Ц. В. К. і Харьк. Губревкому з 22 квітня 1920 і». 
101.

Обімнини Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

130. Про зміну в судових вироках 
роду кари „замкнення в тюрьиГ на 
„примусові роботи з позбавленням 

свободи*.

Деякі суди Республіки, видючи ви
роки, призначують кари в виді зам
кнення в тюрьмі на означений строк.

Народній Комісаріят Юстиції цим 
пояснює, що форма кари в виді «зам
кнення в тюрьмі» на території 
У. С. Р. Р. не існує, а для того су
ди Республіки, видаючи вироки про

Циркуляр Уполномоченного Нар- 
ноитруда.

129. 0 компенсации уволенных по 
мобилизации.

В виду поступающих запро
сов, Уполномоченный Наркомтруда 
Р. С. Ф. С. Р. раз'ясняет:

Лицам, призванным к отбыванию 
воинской повинности в порядке обще
гражданской (не специально партий
ной или профессиональной) мобили
зации, надлежит выплатить при уволь
нении за 2 недели вперед по тариф
ной ставке, с добавлением компенса
ции за неиспользованный в текущем 
году отпуск в размере двухнедельной 
тарифной ставки.

Замуполномочен. Наркомтруда 
РСФСР при Совнаркоме Украины

Дани шефски Л.

Зампредседатель Южбюро В. Ц. С. П. С.
/’'иню!Ц)>.

Распублик. в .Известиях- В. Ц. И. К. и 
Харьк. Губревкоме от 22 аир. 1920 г.
за № 101.

Цмриудяр Народного Комиссари
ата Юстиции.

130. Замена в суд. приговорах вида 
наказания „тюремное заключение*— 
„принудит, работами с лишением

свободы*.

Некоторые судебные места Респуб
лики, вынося приговоры, назначают 
наказание в виде тюремного заключе
ния на определенный срок.

Народный Комиссариат Юстиции 
сим раз‘ясняет, что форма наказания 
в виде «тюремного заключения» на 
территории У. С. С. Р. не существует, 
а потому судебные места Республики,
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позбавлення вільности, повинні озна- 
чити кару як засудження на приму
сові роботи з позбавленням волі.

Народній Комісар Юстиції ТерлецькиН.

Кер. Суд.- Слідчого Відділу
Е. Піирвгидпг.

Оголошено в „Вістях- В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревкому з 22 квітня 1920 р. 
№ 101.

131. Про спосіб розсадження справ 
про службові провини, присланих а 

Надзвичайної Санітарної Комісії.

З метою швидчого разбору справ 
про службові провини, присланих з 
Надзвичайних Санітарних Комісій, На
родній Комісаріят Юстиції усім Рево
люційним Трибуналам Республіки на
казує:

1. Усі справи про службові провини 
осіб, відданих під суд Надзвичайними 
Санітарними Комісіями, негайно при- 
нимати до переведення.

2. Вироки в таких справах вида
вати не піздніше 48 годин ВІД йента' 
внесення справи.‘

3. Цю постанову вводиться в жит
тя телеграфічно.

Народній Комісар Юстиції
Е. Терлецький.

Завідатель Судово-Слідчого
Відділу Е. Ширвіндт.

Оголошено в «Вістях* В. Ц. В. К. і
Харьк. Губревкому з дня 22 квітня 1920 р.

X: 101.

вынося приговоры о лишении свободы, 
должны определять наказание, как 
присуждение к принудительным рабо

там с лишением свободы-

Народный Комиссар Юстиции
Евг. Терлецкий.

Завед. Судебно-Следств. Отделом
Е. Ширвиндт.

Распублнк. в „Известиях- В. Ц. И. К. и 
Харьк. Губревкоыа от 22-го апреля 1920 г.

за № 101.

131. О порядне разбора дел по должн. 
преступлениям, направляемых из 

Чрезв. Санит. Комиссий.
*

б целях скорейшего разбора дел 
по должностным преступлениям, на
правляемых из Чрезвычайных Сани
тарных Комиссий, Народный Комис
сариат Юстиции всем Революционным 
Трибуналам Республики предписывает:

1. Все дела по должностным пре
ступлениям лиц, преданных суду Чрез
вычайными Санитарными Комиссиями, 
немедленно принимать к своему про
изводству.

2. Приговоры по таким делам выло- 
сить не позднее 48 часов с момента 
поступления дела.

3. Настоящее постановление вводит
ся в действие по телеграфу.

Народный Комиссар Юстиции
Евг. Терлецкий.

Завед. Судебно-Следственным Отделом
Е. Шир&индт.

Распублнк. в „Известиях* В. Ц. И. К. н
Харьк. Губревкома от 22-го апреля 1920 г.

за >6 101.
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Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

132. Про затвердження Всеукрком- 
праці.

Рада Народніх Комісарів постано
вила:

Затвердити Всеукраїнський Комітет 
в справі переведення трудової повин
ности в складі:.

Голова—тов. Данишевский (Нар- 
компраці).

Члени: тов. Малий (Реврада Півдзах- 
фронту Укррадармпраці).

Т. Данченко (Наркомвнусправ).
Харьків, дня 23 квітня 1920 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів X. РаковськиН.
Керуючий Справами Захаров.

Секретар Раднаркому А. Міронов.
Оголошено в „Вістях- В. Ц. В. К. і 

Харьк. Губревкому з 23 квітня 1920 р. 
№ 102.

Постанова Народнього Коміса
ріяту Продовольчих Справ і Пром- 

бюра.

133. Про постачання цукрової про
мисловості!.

В доповненні І розвитті постанов: 
Обов'язкової постанови Всеукрревкому, 
оголошеної в «Вістях» з ЗО січня ц. р. 
№ 35 (Збір. Зак. і Росп. Всеукр. Рев. 
Ком. № 1, ст. 8), Наркомпроду
т. Владімірова і Уповноваженого 
В. Р. Н. Г. тов. Чубаря про спосіб 
підрахунку і відчуження лішків збіжево 
фуражних продуктів в економіях 
цукроварень, оголошеної в «Вістях* 
з 6-го березня ц. р. № 66 (Збір. Зак. 
і Роспор. Роб.-Сел. Уряду України 
К* 2, ст. ЗО) постанови Уповноваже
ного Вишої Федеральної Ради На
роднього Господарства при Рад- 
наркомі України і Уповноваженого 
Н. К. П. С. Радоборони і Укррадарм-

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

132. Об утверждении Всеунркомтруда

Совет Народных Комиссаров поста
новил:

Утвердить Всеукраинский Комитет 
по проведению трудовой повинности 
в составе:

Председатель—тов. Данишевский 
(Наркомвнудел)

Члены: тов. Малий (Ревсовет Юзап- 
фронта и Укрсовтрудармии), тов. Дан
ченко (Наркомвнудел).

Харков, дня 23 апреля 1920 г.
Председатель Совета Народных Комис

саров X. Раковский.
Управляющий делами Захаров.

. Секретарь Совнаркома А. Миронов.
Распублик. в „Известиях" В. Ц. И. К. и 

Харьк. Губревкома от 24-го апреля 1920 г. за Л? 102.

Постановление Наркомлрода и 
Профбюро.

133. О снабжении сахарной промыш
ленности.

В дополнение и развитие постанов
лений: обязательного постановления 
Всеукрревкома, опубликованного в 
«Известиях» от 30-го января с. г. за 
№ 35 ^Сбор. Уз. и Расп. Всеукр. Рев. 
Ком. № 1, ст. 8), Наркомпрода тов. 
Владимирова и Уполномоченного ВСНХ 
т. Чубаря о порядке учета и отчуж
дения излишков хлебофуражных про
дуктов в экономиях сахарных заводов, 
опубликованного в «Известиях» от 
6-го марта с. г. за № 66. (Сбор. 
Узак. и Расп. Раб-Кр. Пра-ства 
Украины, Кг 2, ст. 80), постановле
ния Уполномоченного Высшего Феде
рального Совета Народного Хозяйства 
при Совнаркоме Украины и Уполно-
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праці про допомогу цукровій промис
ловосте оголошеної в «Вістях» З 17-го 
березня ц. р. № 74 (Збір. Закон, і 
Росп. Роб.-Сел. Уряду України № З, 
ст. 46), та статуту про керування 
цукровою промисловості©, закріпленого 
Президією В. Р. П. Г. (розділ 2, т. 7).

В роді виїмкових заходів до нового 
урожаю, з метою постачання цукрової 
промисловости Наркомпрод і Пром- 
бюро постановлює:

1. Продовольство, фураж і засівний 
материял цукроварних господарств 
обслугують в першу чергу господар
ства і робітників цукрової промисло
вости.

2. Головцукрові та його органам 
(Райцукрам) надається право переки
нення продовольства і фуражу, також 
засівного матеріалу своїх націоналізо
ваних господарств.

3. Головцукр на протязі тижня, від 
дня оголошення цього, повинен пере
слати відомости Наркомпродові про 
дійсний стан і запаси та про браку
ючи кількість в націоналізованих гос
подарствах цукрової промисловости 
продовольства, фуражу і засівного 
матеріялу як предмету задовольнений.

4. На Головцукр вкладається обов'
язок приставити Наркопродові на про
тязі двох тижнів від дня оголошення 
цього, відомости про стан господарств 
і плян найблиших своїх праць по 
виконанні цієї постанови.

5. Наркомпрод призначує до Голов- 
цукру і всіх Його районних управлінь, 
тимчасово своїх представників для без- 
посередної участи в випрацьованні за
гального лляну робіт, що до підрахунку, 
контролі над розподіленням і переки
ненням з одного місця на друге в ме
жах своєї компетенції.

Примітка. Неприсутність пред
ставників Наркоми роду в органах 
управління цукрової промисловости, 
не може спричинити затримання їх 
робіт.
6. Всі лишки з продовольства, фу

ражу, а також засівного матеріялу 
идут в роспорядження продовольчих 
органів. Як лишки, рахується та ріж- 
ниця, котра виходить як остаток

моченного Н. К. П. С. Совобороны 
и Укрсовтрударм, о содействии сахар
ной промышленности, опубликован
ного в «Известиях» от 17-го марта 
с. г. за № 74 (Сбор. Узак. и Расп. 
Раб.-Кр. Пра-ства Украины К; 3, ст. 
46), и положения об управлении 
сахарной промышленности, утвержден
ного президиумом ВСНХ (раздел 2, п. 7).

В виде исключительной меры до 
нового урожая, в целях снабжения 
сахарной промышленности, Нарком
прод и Промбюро постановляют:

1. Продовольствие, фураж, посевной 
материал сахарозаводских хозяйств 
обслуживает в первую очередь хозяй
ства и рабочих сахарной промышлен
ности.

2. Главсахару и его органам (Рай- 
сахарам) предоставляется право пере
броски продовольствия и фуража, а 
также посевного материала своих 
национализированных хозяйств.

3. Главсахар в недельный срок, со 
дня опубликования сего, должен пред
ставить сведения Наркомпроду о на
личии и запасах и о недостающем 
количестве в национализированных 
хозяйствах сахарной промышленности 
продовольствия, фуража и посевного 
материала на предмет удовлетворения.

4. На Главсахар возлагается пред
ставить Наркомпроду в двухнедель
ный срок со дня опубликования сего 
сведения о состоянии хозяйств и 
план ближайших своих работ во 
исполнение настоящего постановления.

5. Наркомпрод назначает в Главса
хар и все его районные управления, 
временно своих представителей для 
непосредственного участия в выработ
ке общего плана работ по учету, 
контроля над распределением и пере
броской с одного места в другое в 
пределах своей компетенции.

Примечание. Отсутствие предста
вителей Наркомпрода в органах 
управления сахарной промышленно
сти не может служить задержкой в 
их работах.
6. Все излишки предметов продо

вольствия и фуража, а также посев
ного материала поступают в распоря
жение продовольственных органов. 
Излишками считается та разница.



після цілковитого задовольнення всіх 
цукроварень і господарств цукрової 
промисловости до нового урожаю по 
усталених нормах Наркомпроду.

Невиконання цієї постанови потягає 
за собою відповідальність по законах 
воєнно-революційного час}'.

Народній Комісар Продовольчих 
Справ (підпис).

Голова Промбюро (підпис).
Керсправ Головцукру (підпис).
Оголошено в «Вістях* В. Ц. В. К. і Харьк. 

Губревкому а дня 24 квітня 1920 р. Ж 103.

Постанова Народнього Комісарі
яту Земельних Справ І Промбюра.
134. Про спосіб заладування і пере
возу насіння цукрових І кормових бу

ранів.

На підставі обов'язкової постанови 
Президії В. Р. Н. Г., оголошеної в № 50 
Харьків. «Вістей» з 17 лютого ц. р. 
(Збір. Зак. і Росії. Всеукр. Рев. Ком. 
К? 2, ст. 29) про перебрання на ра
хунок в роспорядження Головцукру і 
його органів матірнього насіння цук
рових бураків от сим оголошується, 
що право на перерібку і росподіл на
сіння цукрового бурака належить 
виключно до Головцукру і його рай
онних Управлінь, ділаючих через своїх 
уповноважених агентів до того.

З огляду на те, шо по внішному 
виглядові не можна відріжнити насіння 
цукрового бурака від насіння кормо
вого бурака, а через те можливі злов
живання ц. т. під постаттю кормового 
бурака можуть вивозити насіння цу
крового бурака отцим Головцукр ого
лошує для загальної відомости і керу
вання от що:

1. Заладування і перевіз всіх родів 
насіння цукрового бурака по залізних 
і полевих шляхах дозволяється лишень 
тим особам і установам, котрі будуть 
мати 'на те дозвіл від Головцукру, 
Наркомзему або його районних управ
лінь.

которая получится, как остаток, после 
полного* удовлетворения всех заводов 
и хозяйств сахарной промышленности 
до нового урожая по установленным 
нормам Наркомпрода.

Неисполнение сего постановления 
влечет за собой ответственность по 
законам военно-революционного вре
мени.

Народный Комиссар (подпись).
Председатель Промбюро (подпись).

Управдел Главсахара (подпись).
Распуб. в «Ивееогнях* В. Ц. И. К. а Харьк. 

Губревкома от 24 апреля 1920 г. 8& >• ЮЗ.

Постановление Нарномэема и 
- Промбюро.

134. 0 порядке погрузки и перевозки 
семян сахарной и кормовой свеклы.

На основании обязательного поста
новления президиума В. С. Н. X., 
опубликованного в К? 50 харьковск. 
«Известий» от 17 февраля с. г. (Собр. 
Узак. и Расп. Всеукр. Рев. Ком., 
№ 2, ст. 29) о взятии на учет в рас
поряжение Главсахара и его органов 
маточных семян сахарной свекловицы 
настоящим об'является, что право на 
переработку и распределение семян 
сахарной свеклы принадлежит исклю
чительно Главсахару и его районным 
управлениям, действующим через своих 
уполномоченных на то агентов.

В виду того, что по внешнему виду 
семена сахарной свеклы невозможно 
отличить от семян кормовой свеклы, 
а посему возможны злоупотребления, 
т. е. под видом кормовой свеклы мо
гут быть вывезены семена сахарной 
свекловицы, настоящим Главсахар 
об'являет для всеобщего сведения и 
руководства нижеследующее:

1. Погрузка и перевозка всех видов 
семян сахарной свеклы по железным 
и грунтовым дорогам разрешается 
только тем лицам и учреждениям, кои 
будут иметь на то разрешение от 
Главсахара, Наркомзема или его рай
онных управлений.
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2. Перевіз і висилка насіння кормо
вого бурака дозволюється також тим 
особам і установам, котрі будут мати 
посвідку від Головцукру або його 
районних управлінь або Наркомзему 
стверджуючу, шо перевожене насіння, 
є справді насіння кормового бурака.

3. Установи і особи, яким потреба 
перевести насіння кормового бурака, 
повинні подати Головцукрові (Харьків, 
Московська, 11) або одному з районних 
управлінь, або Наркомземові всі дані, 
шо стверджують їхнє походження, 
місце придбання насіння і адресу про
давця. Кромі цього треба переслати 
рівночасно запечатані зразки насіння, 
шо має бути перевезене.

Примітка. Для приняття зразків 
складається Комісія, до котрої Го- 
ловцукор або його районне управ
ління посилає представника.
В випадкові великої відлеглости від 

вищевказаних установ. Комісія скла
дається на місці з представників міс
цевої Радянської влади, котра також 
складає акт, який стверджує справ
жність і поправність поданих зразків.

Усім залізничим владам і інш. орга
нам Радянської влади от це подається 
до відома і безумовного виконання.

Винні в невиконанні цієї обов'язко
вої постанови будуть притягнені до 
відповідальности по законах воєнно- 
революційного часу.

Заступник Народнього Комісари
Земельних Справ Віктора*.

Голова Промбюра Чубар.
Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і Харьк. Губреакому в 24 квітня 1920 р. .4 103.

Постанова Головного Управління 
Цукрової Промисловосте.

135. Про насіння цукрового бурана.

В доповненні до оголошеної в 
«Вістях» Всеукрревкому з 17 лютого 
1920 р. № 60 (Збір. Зак. і Росп. Все-

2. Перевозка и отправка семян 
кормовой свеклы разрешается также 
тем лицам и учреждениям, кои будут 
иметь удостоверения от Главсахара 
или его районных управлений или 
Наркомзема, подтверждающие, что 
перевозимые семена действительно 
являются семенами кормовой свеклы.

3. Учреждения и лица, нуждающиеся 
в перевозке семян кормовой свеклы, 
должны представить Главсахару (Харь
ков, Московская, 11), или одному из 
районных управлений или Наркомзем 
все данные, подтверждающие их про
исхождение место приобретения семян 
и адрес продавца. Кроме того надле
жит представить одновременно запе
чатанные образцы подлежащих пере
возке семян.

Примечание. Для взятия образцов 
составляется комиссия, в которую 
Главсахаром или его районным 
управлением дается представитель. 
В случае же дальности расстояния 

от вышеуказанных учреждений, комис
сия составляется на месте из предста
вителей местной Советской власти, 
которая и составляет акт, подтверж
дающий подлинность и правильность 
представляемых образцов.

Всем железнодорожным властям и 
др. органам Советской власти настоя
щее предлагается для сведения и 
неуклонного исполнения.

Виновные в .неисполнении настоя
щего обязательного постановления 
будут привлечены к ответственности 
по законам военно-революционного 
времени.

Заместитель Народного Комиссара 
Земледелия Викторов.

Председатель Промбюро Чубарь.
Ртелу6. в «Инвестнях> В. Ц. И. К. ■ Харьж. 

Губревкома от 24 апреля 1920 г. м * 103.

Постановление Главного Управле
ния ^Сахарной Промышленности.
135. О семенах сахарной свеаловнцы.

В дополнение к опубликованному 
в «Известиях» Всеукрревкома от 17 
февр. 1920 г., № 60, (Собр: Узак. и
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укр. Рев. Ком. № 2, ст. 29), обов'яз
ково! постанові* Президії В. Р. Н. Г. 
Р. С. Ф. Р. Р. і У. С. Р. Р. про пе- 
редання насіння цукрового бурака в 
роспоряження Головцукру Головне 
Управління цукрової промисловости 
обох Республік оцим оповіщує:

1. Відповідно до зробленої Голов- 
цукром окремої загоди з Центральним 
Українским сільско-господарским ко
оперативним Союзом (Централом), про 
доручення Централові монопольної 
заготовки та передання Головцукрові 
насіння цукрового бурака на терито
рії всьої України—звільняються від 
конфіскати (а власники їх від перед- 
видженої в т. 1 обов'язкової поста
нови відповідальности) усе насіння цук
рового бурака, котре закупить Цент
рал, на підставі даного йому вище 
згаданого права на протязі часу до 
15-го червня 1920 року.

2. Усе насіння цукрового бурака, 
не передане в свій час на рахунок 
Головцукрові або його місцевим орга
нам, на підставі обов'язкової постанови 
Президії В. Р. Н. Г. або до 15-го чер
вня 1920 р. Централові, згідно з цією 
постановою підлягають безумовно кон- 
фіскаті, а власники їх, уповноважені 
і особи, завідуючі переховком насіння, 
на рівні з тими, що ново набули, 
коли насіння були передано, в часі 
після видання обов'язкової постанови 
Президії В. Р. Н. Г. в другі руки, під
лягають негайному притягненню під 
суд Ревтрибуналу, як за скривання 
військових продовольчих ладунків в 
часі воєнних ділань.

Голова Головного Управління 
Цукрової Промисловости (підпис).

Керсправ (підпис).

Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і Харьк.
Губревкому в 24 квітвя 1».'0 р. .4 103.

Расп. Всеукр. Рев. Ком. .4* 2, ст. 29) 
обязательному постановлению прези
диума ВСНХ РСФСР й УССР о сдаче 
семян сахарной свекловицы в распо
ряжение Главсахара—Главное Управ
ление сахарной промышленности обоих 
Республик настоящим об'являет.

1) В соответствии с заключенным 
Главсахаром особым соглашением с 
Центральным Украинским сельско-хо
зяйственным кооперативным Союзом 
(Централом), о поручении Централу 
монопольной заготовки и о сдаче 
Главсахару семян сахарной свекловицы 
на территории всей Украины—осво
бождаются от конфискации (а вла
дельцы их от предусмотренной п. 1 
обязательного постановления ответ
ственности) все семена сахарной 
свекловицы, которые будут закуплены 
Централом, в силу предоставленного 
ему указанным выше соглашением 
права, в течение времени до 15-го 
июня сего 1920 года.

2) Все семена сахарной свеклы, не 
сданные в свое время на учет Главса
хару или его местным органам, в силу 
обязательного постановления прези
диума ВСНХ или до 15-го июня 
1920 года Централу, согласно настоя
щего постановления подлежат безус
ловной конфискации, а владельцы их, 
доверенные и лица, заведующие хра
нением семян, равно как и новые 
приобретатели, если семена были пе
реданы, за время после издания обя
зательного постановления Президиума 
ВСНХ в другие руки, подлежат не
медленному привлечению суду Ревтри
бунала, как за сокрытие военных 
продовольственных грузов во время 
военных действий.

Председатель Главного Управления 
Сахарной Промышленности (подпись).

Управдел (подпись).

Распуб. в «Ипвестпяж» Б. Ц. И. К. и Харьк. 
Губревкима ог >1 апреля 192о г. ва .4 10'.
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Обіжник Народнього Комісаріяту 
Земельних Справ.

138. Про використання робітничої 
■олоді для оброблення І збірки ПІЛЬ 

червоноариійців.
Наркомзем по порозумінні з Цен

тральним Комітетом Комуністичного 
Союзу Робітничої Молоді України— 
К. С. М. У.—пропонує Земвідділам 
спільно з губерніальними і повітовими 
Комітетами Союзу, покористуватися 
робітничою молоддю шляхом організа
ції трудових відділів для висилки їх 
на місця з метою трудової допомоги 
сім'ям неприсутних червоноармійців по 
обробленні і збірці піль. За грошевими 
засобами для нагороди за працю на
лежить звернутися до окремих Комісій 
при Військомах по справах допомоги 
сім'ям червоноармійців. Заразом треба 
спрямувати робітничу молодь також в 
державні зразкові господарства, як 
для виконання в них доконечных праць, 
так і з практичною метою, для нав
чання підчас праці провадити госпо
дарства уліпшеним способом.

Про поступ і висліди цих заходів 
обов'язані Губземвідділи щомісячно, 
починаючи з 1 травня ц. р., переси
лати звіти з губернії і докладні відо- 
мости до Наркомзема України.

Заступник Народнього Комісаря
Земельних Справ Вікто\юв.

Оголошено в «Вістях* В. Ц. В. К. і Харьк. 
Губревкоку в ‘24 квітня 1920 р. Л 103.

Постанова Профбюро і Нуропоста- 
чаршівдааху.

137. Про спосіб передачі ВІйсьизагаии 
функцій їхніх шиурнобреззентових ПІД

ВІДДІЛІВ Губш курам.
На підставі наказу Надзвичайного 

Уповноваженого Ради Робітничо - Се
лянської Оборони постачання Червоної 
армії і Червоного фльоту з 28-го лю-

Цирнуляр Народного Комиссари
ата Земледелия.

136. Об использования рабочей моло
дежи для обработки и уборки полей 

красноармейцев.
Наркомзем по соглашению с Цен

тральным Комитетом Коммунистичес
кого Союза Рабочей Молодежи Укра
ины—К С. Р. М. У.—предлагает 
Земотделам, совместно с губернскими 
и уездными Комитетами Союза, 
использовать рабочую молодежь путем 
организации трудовых отрядов для 
посылок их на места в целях оказания 
трудовой помощи семьям отсутствую
щих красноармейцев по обработке и 
уборке полей. За денежными сред
ствами для вознаграждения за труд 
надлежит обратиться к особым комис
сиям при Военкомах по оказанию 
помощи семьям красноармейцев. Вме
сте с тем следует направлять рабочую 
молодежь и в государственные пока
зательные хозяйства как для произ
водства в них необходимых работ, так 
и в показательных целях, для обуче
ния в процессе работы улучшенным 
способом ведения хозяйства.

О ходе и результатах настоящей 
меры Губземотделы обязываются еже
месячно, начиная с 1 мая с. г., сообщать 
погубернские сводки и подробные 
сведения в Наркомзем Украины.

Заместитель Наркомэема Викторов.

Распубликовав в «Известиях» В. Ц. И. К. 
я Харьковского Губревкоми от 24-го апреля 
1920 года, за лі 103.

Постановление Промбюро и Чусо- 
снабаржюгзапа.

137. О порядне передачи Воензагами 
функций их ножевенио - брезентных 

под'отделов Губкожам.

На основании приказа Чрезвычай
ного Уполномоченного Совета Рабоче- 
Крестьянской Обороны по снабжению 
Красной армии и Красного флота от
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того 1920 р. № 345 ГубвіЙськзаг, 
Район і місцеві Військзаги не пізніш 
як 10 днів від дня одержання цієї 
постанови передають справи своїх 
шкурно-брезентових підвідділів Губ- 
шкурам.

Військзаги передають Губшкурам все, 
шо відноситься до переведення шкурно- 
брезентних операцій, а саме: біжучі 
справи і архіви, інвентар, помешкання 
і склади, фабрики окрім комбинова- 
них, заводи і майстерні, усякого роду 
матеріяли і запаси, останки невикори
станих кредитів і т. інш., при чому 
Губшкури перебирають дійсно все пере
даване їм Військзагами і складають 
відповідні акти приняття.

Рівночасно з хвилею передання функ- 
кій Шкурно - брезентових Підвідділів 
Військзагів Губшкурам, переходить до 
останніх увесь штат співробітників 
згаданих підвідділів, занятих виконан
ням шкурно - брезентових операцій з 
захованням при співробітниках повної 
відповідальности за безпереривне ви
конання вложенних на них обов'язків, 
аж до осібних роспоряджень нових 
керуючих органів.

Всі права і обов'язки з укладів, шо 
дотикають шкурно-брезентових опе
рацій, а котрі перевели Військзаги з 
третіми особами, як також і з уста
новами, переходять на Губшкури по 
принадлежности.

Наказів і роспоряджень військових 
влад, які нарушають порядок передачі 
усталений цією постановою і допов
няючими до неї інструкціями, коли 
такі вийдуть, не можуть виконувати 
Губшкури і Військзаги під особистою 
відповідальностю їхніх керуючих ор
ганів.

На підставі існуючих наказів Нуро- 
постачарм т. Рикова заховується для 
його уповноважених на південно-за
хіднім фронті право призначування 
арешту і передання під суд всіх осіб 
на посадах при приналежних органах 
виробництва, а також право контролі 
і дозору в заготовчій і виробничій 
ділянці шкурної промисловости, в крузі 
виконання плянових замовлень війсь-

29 февраля 1920 года за № 345, Губ- 
воензаги, районные и местные Воен- 
заги не позднее 10 дней со дня полу
чения настоящего постановления пере
дают функции своих кожевенно-бре
зентовых под'отделов Губкожам.

Воензаги передают Губкожам все 
относящееся к выполнению кожевенно- 
брезентных операций, а именно: теку
щее делопроизводство и архивы, 
инвентарь, помещение и склады фаб
рики, кроме комбинированных, заводы 
и мастерские, всякого рода материалы 
и припасы, остатки неиспользованных 
кредитов и т. п., при чем Губкожи 
производят фактическую приемку всего 
передаваемого им Воензагами и соста
вляют соответствующие приемные акты.

Вместе с тем, с момента передачи 
функций кожевенно-брезентных под'
отделов Воензагов Губкожам, к по
следним переходит весь штат сотруд
ников указанных под'отделов, занятых 
выполнением кожевенно - брезентных 
операций, с. сохранением за сотрудни
ками полной ответственности за не
прерывное выполнение возложенных 
на них обязанностей, впредь до осо
бых распоряжений новых руководящих 
органов.

Все права и обязанности по дого
ворам, касающимся кожевенно - бре
зентных операций, заключенным Воек- 
загами с третьими лицами, в том числе 
и с учреждениями, переходят к Губко
жам по принадлежности.

Приказы и распоряжения военных 
властей, нарушающие порядок пере
дачи, установленный настоящим поста
новлением и дополнителнными к нему 
инструкциями, если таковые после
дуют, не подлежат исполнению Губ- 
кожами и Воензагами под личной от
ветственностью руководящих их ор
ганов.

На основании существующих при
казов Чусоснабарм т. Р ы к о в а ,  за 
уполномоченным его на юго-западном 
фронте сохраняется право назначения, 
ареста и предания суду всех должно
стных лиц подлежащих органов про
изводства, а также право контроля 
и надзора в заготовительной и про
изводственной области кожевенной 
промышленности, в сфере выполнения
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Оголошено в „Вістях* В. Ц. В, К. і Харьк. 
Губренкому я 24 квітня 1920 р. .N5 103.

Інструкція Народнього Комісаріяту 
Закордонних Справ.

138. Про спосіб застосування основ
ного закону про чумеземців.

Ниікімп на підставі сіп. 21 декрету 
Ради Народні/: Комісарів У. С, V. Р. 
і V» лютою 1.019 р.—Збір. Зак. і Роси. 
Ур. 1919 р. М 9, сій. 115, 2-ю видан
ня і инших в ріжному нас і вибачних 
актів.

1. Про особи, признавані чужезем- 
ними громадянами:

В межах У. С. Р. Р. признаються 
чужеземними громадянами (підданими):

а) всі особи, які признавано такими 
до жовтневої революції 1917 року;

б) громадяни Хиви і Бухари;
в) громадяни відділених від Росії в 

1917 р. держав, яких відлучення було 
признано Радянською Російською або 
Українською владою (Польща, Фін
ляндія);

У відношенні до Польщі і Фінляндії, 
громадянами тих країв признаються 
особи, яких уважано такими, розгля- 
дано як таких еще в імператорському 
періодові по прінціпу «російський під
даний Польского королівства» (10 поль
ских губерній) або «великого князів
ства Фінляндьского», і іхні нащадки;

г) громадяни відділених або відірва
них від Росії в часі імперіалістичної 
війни і революції краів, яки тепер 
одержали або одержують державний 
устрій волею самої людности, неза
лежно від їх соціально-політичного

Распубликовано и „Известиях* В. Ц. И. К. 
н Харьк. Губревкома от 24-го апр. 1920 г. 
за .V 103.

Инструкция Народного Комисса
риата по Иностранным Делам.

138. О порядке применения основного 
закона об иностранцах.

Издана на основании ст. 21 декрета 
Совета Народных Комиссаров УС.С.Р. 
от 13 февраля 1919 г. (Собр. У зак. 
н Расп. Нрав. /919 *. Л- 9, ст. 115 
ПО 2-му изд. и других разновременно 
изданных актов.

1. О лицах, признаваемых иностран
ными гражданами в пределах У.С.С.Р. 
Признаются иностранными гражданами 
(подданными):

а) все лица, признававшиеся тако
выми до октябрьской революции 1917 
года:

б) граждане Хивы и Бухары;
в) граждане отделившихся от Рос

сии в 1917 г. государств, отделение 
коих было признано Советской властью 
Российской или Украинской (Польша, 
Финляндия).

В отношении Польши и Финляндии 
гражданами этих стран признаются 
лица, рассматривавшиеся таковыми 
еще в императорский период по прин
ципу «российский подданный по цар
ству Польскому» (10 польских губер
ний) или «по великому княжеству 
Финляндскому» и их потомство;

г) граждане отделившихся или от
торгнутых от России на время импе
риалистической войны и революции 
областей, ныне получивших или полу
чающих государственное устройство 
волею самого населения, независимо
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ладу. Литва, Латвія, Естонія і заре
єстровані в характері чужеземців від
повідними російськими або українсь
кими владами;

д) всі законно звільнені з російсь
кого і українського громадянства, хочби 
вони і не вступили формально з при
чини тимчасових перешкід в грома
дянство (підданство) инших країв.

2. Про доводи чужеземного горо- 
жанства або підданства:

Як докази чужоз. горожанства або 
.підданства можут служити:

а) чужоземні паспорти або ' инші 
чужоземні тогож роду документи, які 
формально посвідчують приналежність 
даної особи до чужої держави на під
ставі обов'язуючих в тій державі за
конів і видані в тій самій державі;

б) такіж документи, видані закон
ними управненими представниками 
чужої держави також і за єї межами, 
коли в сумнівних випадках (відносно 
бувших російських громадян) вони 
могуть бути скріплені иншими дока
зами нижче названими;

в) посвідчення і документи, видані 
в ріжному часі в Росії так до жовтне
вої революції 1917 року, як і після 
неї компетентними російськими вла
дами замість документів, згаданих вище 
§ а і § б цьої статті або способом 
вийсття з числа громадян Росії або 
України.

Примітка до § в цьоі статті. 
Згідно зі статтю 19 декрету Раднар- 
кому з 13 лютого при вийстті з 
українського (або російського) гро
мадянства, дана особа з ментом 
подання заяви уважається як чужо
земець і ставится під охорону за
кону про чужоземців, аж до оста
точного порішення справи.

г) Метрикальні сьвідоцтва, виписи і
відомости та взагалі инші акти гро
мадянського стану, вказуючі на чужо
земне громадянство (підданство) даної 
особи і даючі підставу вважати, його 
таким; . ,

от социально-политического их строя: 
Литва, Латвия, Эстония и зарегистри
рованные в качестве иностранцев под
лежащими российскими или украин
скими властями;

д) все законно вышедшие из россий
ского и украинского гражданства хотя 
бы и не поступавшие формально в силу 
временных препятствий в гражданство 
(подданство) других стран.

2. О доказательствах иностранного 
гражданства или подданства.

Доказательствами иностран. граж
данства или подданства могут слу
жить:

а) иностранные паспорта или дру
гие иностранные того же рода доку
менты, формально удостоверяющие при
надлежность данного лица к чужому 
государству на основании действую
щих в том государстве законов и вы
данные в том самом государстве;

б) такие же документы, выданные 
законными правомочными представи
телями чужого государства даже и за 
его пределами, если в сомнительных 
случаях (относительно бывших русских 
граждан) они могут быть подкреплены 
другими доказательствами, нижепоиме
нованными;

в) удостоверения и документы, вы
данные в разное время в России как 
до октябрьской революции 1917 года, 
так и после ее компетентными россий
скими властями взамен документов, 
упомянутых выше в § а и § б настоя
щей статьи или в порядке вы
хода из числа граждан России или 
Украины.

Примечание к в настоящей 
статьи: В согласии со статьей 19 
декрета Совнаркома от 13 февраля 

- при выходе из украинского (или 
российского) гражданства: данное 
лицо, с момента подачи заявления 
резюмируется как иностранец и ста
новится под защиту закона об ино
странцах, впредь до окончательного 
разрешения дела.
г) Метрические свидетельства, вы

писи и справки и вообще другие акты 
гражданского состояния, упоминающие 
об иностранном гражданстве (поддан
стве) данного лица и дающие осно
вание считать его таковым;
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д) акти службового характеру, які 
посвідчують також обставину як і в
т. г.;

е) инші національні документи, яких 
силу буде признано достаточно ком
петентним органом Радянської, Росій
ської або Української влади;

ж) ииші доводи і відомости писем
ного характеру, які можуть дати пе
вність приналежним владам;

з) докази зі свідків або порука осіб 
не менше 7, які при цьому не є з 
даною особою споріднені або посво
ячені, і не менше 5-ти, коли в цьому 
числі є не менше 2-х радянських служ
бовців, подсвідчуючих за своєю відпо- 
відальностю, як урядові особи.

3. Про відношення чужоземців до 
відбування військової повинности і без- 
посередно звязаних з нею инших по
винностей, так особистих, як і маєт
кових:

а) безумовно і вповні пристосову
ється буквальне значіння ст. 16 де
крету з 13 лютого 1917 року (ст. 13 
1-го видання);

б) тимчасові виїмки видано лише 
шо до чужоземців, приналежних до 
складу практикуючого медицинського 
персоналу, а також для числа студен- 
тів-медиків, які одержали або одер
жують свою спеціальну освіту в Росії 
або на Україні.

4. Про инші повинности, накладу- 
вані на громадян:

а) Всі инші повинности, в тім числі 
і трудова, однаково обов'язкові для 
чужоземців, як і для громадян Радян
ських республік Росії і України;

б) однак ограничения того загаль
ного правила, вказані в ст.ст. 14 і ст. 
1 —11 декрету, повинні бути бережені 
безумовно, які являються привілєгіями 
чужоземців.

5. Про внутрішний устрій кольоній 
чужоземців:

а) всім чужоземцям дозволяється на 
загальній підставі встановлювати вся
кого роду несуперечні з законом то
вариства, организації і т. я.;

б) однак такі організації зовсім не 
можуть привлащувати собі прав і фун
кцій прислугуючих консулським, а тим 
менше дипльоматичним представникам.

д) акты служебного характера, удо
стоверяющие то же обстоятельство, 
что и в п. г;

е) другие национальные документы, 
сила коих будет признана достаточной 
компетентным органом Советской вла
сти Российской или Украинской;

ж) прочие доказательства и сведе
ния письменного характера, могущие 
дать уверенность подлежащим властям;

з) свидетельские показания или ру
чательство лиц не менее 7-ми, не со
стоящих при том в родстве или свой
стве с данным лицом, и не менее 6-ти, 
если в том числе есть не меньше 2/х 
советских служащих, показывающих 
за ответственностью своей, как дац- 
жностных лиц.

3. Об отношении иностранцев к от
быванию воинской повинности и не
посредственно связанных с нею других 
повинностей как личных, так и иму
щественных:

а) безусловно и полностью приме
няется буквальный смысл стат. 16 де
крета 13 февраля 1917 г. (ст. 13 по 
1 изданию);

б) временное исключение создано 
лишь для иностранцев, принадлежаш. 
к составу практикующего медицин
ского персонала, а также к числу сту- 
дентов-медиков, получивших или полу
чающих свое специальное образование 
в России или на Украине.

4. О других повинностях, налага
емых на граждан:

а) все другие повинности; в том 
числе и трудовая, одинаково обяза
тельны для иностранцев, как и для 
граждан Советских республик России 
и Украины;

б) однако, ограничения этого общего 
правила, указанные в ст. 14 и ст. 5—11 
декрета, должны быть соблюдаемы не
укоснительно, являясь привилегиями 
иностранцев. •

5. О внутреннем устройстве коло
ний иностранцев:

а) всем иностранцам разрешается на 
общем основании учреждать всякого 
рода непротиворечащие закону обще
ства, организации и Т. п.;

б) однако, такие организации отнюдь 
не могут присваивать себе права и 
функции, присущие консульским и тем
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Пояснення питання відносно маєтко
вого становиска і прав чужоземців 
наступить пізніш.

До цього часу мають бути стасо
вані постанови основного закону, т. є. 
декрету з 13 лютого 1919 року 2-го 
видання.

Вищезгадана інструкція передається 
всюди телеграфічно і входить в життя 
з ментом отримання її на місцях.

Народній Комісар Закордонних
Справ X. Рпковський.

Секретар А. Ждан-Пушкин.
Оголошено в -Ві'-тях** В. Ц.В. К. і Харьк. 

Губревкому з 25 квітня 1920 г. № 104.

Постанова Народнього Комісарі
яту Земельных Справ.

139. Про заборону вирубу овочевих 
(культурних і дикоростучих) дерев.

В численних місцевостях України 
сади мають більше економічне значі
ння і богато районів трудової людно
сти основує весь свій добробут на 
отриманні прибутків зі садівництва. 
Давно вже вияснено, що садівництво 
стає майже самою економично вигід
ною галуззю сільского Господарства 
в цьому випадкові, коли розводиться 
лише сорти стійкі серед місцевих клі
матичних і грунтових условии, уро
жайні і даючі овочі доброї якости. 
Бувші дідичівськи, монастирські і гро
мадські овочеві сади творять велике 
майно держави, нагромаджение посту- 
пінно віками. В тих садах аклімати
зовано більшу кількість чужоземних 
сортів овочевих дерев, а ще більше 
сортів чисто місцевого значиння, осво
єних зі всіми місцевими условинами 
і добрих під кожним зглядом.

Такі то сорти складають головну 
культурну вартість садів, так як ви-

менее дипломатическим представитель
ствам.

Раз'яснение по вопросу об имуще
ственном положении и правах ино
странцев будет дано впоследствии.

Тем временем должны быть приме
няемы постановления основного закона, 
т. е. декрета 13-го февраля 1919 года 
по 2-му изданию.

Вышеизложенная инструкция пере
дается повсеместно по телеграфу и 
вступает в силу с момента получения 
ее на местах.

Народный Комиссар по Иностранным 
Делам А'. Раковськии.

Секретарь А. Ждан-Пушкин.
Республик, в „Извест.• В.Ц.И.К. и Харьк. 

Губревк. от 25 апреля 1920 г. за Л* НИ.

Постановление Народного Комис
сариата Земледелия.

139. О воспрещении рубки плодовых 
’*• (культурных и дикорастущих) 

деревьев.

Во многих местностях Украины са
ды имеют большое экономическое зна
чение и многие районы трудового на
селения основывают все свое благо
состояние на получении доходов от 
садоводства. Давно уже выяснено, что 
садоводство становится почти самой 
экономически выгодной отраслью сель
ского хозяйства в том случае, если 
разводятся только сорта устойчивые 
в местных климатических и почвен
ных условиях, урожайные и дающие 
доброкачественные плоды. Бывшие по
мещичьи, монастырские и обществен
ные плодовые сады составлют круп
ное достояние государства, накопляв
шееся постепенно веками. В садах 
этих акклиматизировано большое ко
личество иностранных сортов плодо
вых деревьев, но еще больше сортов 
чисто местного значения, освоившихся 
со всеми местными условиями и до
брокачественных во всех отношениях.

Такие сорта и составляют главную 
культурную ценность садов, так как,



203

користувавши їх для розмноження не
обхідного матеріялу, можна лише 
при тій умові, утворити в будучности 
економично корисні сади.

Між тим богато садів безщадно ви
рубуються і таким способом нищуть 
вартости, яких не можна створити 
протягом короткого часу, а можно 
лише поступінно з більшою працею 
нагромаджувати, стративши для того 
багато десятків літ.

З огляду на те Укрнаркомзем до- 
ручує всім Губземвідділам негайно 
вияснити через Повземвідділ ї Волзем- 
відділ і в речінцевому порядкові пові
домити:

1. Про кількість націоналізованих і 
залишених садів, з вказанням голо
вніших і другорядних породів овоче
вих дерев, розміру площі, віку дерев, 
докладної залізничої і поштової адреси, 
а також яким способом використу- 
ється кожний даний сад ї хто відпо
відає за повне Його збереження.

2. Рівночасно з тим необхідно по
відомити про те, які І де находяться 
садові районі, які мають місцево еко
номічне значіння, вказавши переважні 
породи овочевих дерев.

3. З метою збереження вартісних 
сортів суворо захоронюється вируб 
усякого роду овочевих дерев в поли
шених садах; винних в вирубуванні 
овочевих дерев належить негайно при
тягати до судової відповідальности по 
всій суворости законів воєнного часу, 
як провинившихся в нишенні держав
них вартостей.

4. Всі установи і особи, які мають 
ьідомости про вируб полишених ово
чевих садів, повинні протягом місячного 
речінця від дня оголошення цього на
казу, повідоміти про те найблищі 
Земвідділи задля притягнення винних 
до відповідальности.

5. З огляду на необхідність одер
жання насіння від дикоростучих 
яблунь і грушь для розведення здоро
вих садів, безумовно заборонюється 
вируб в лісах і садах диких породів 
яблунь і грушь. Вируб тих дерев мож-

использовавши их для розмноження 
необходимого материала, можно только 
при этом условии создать в будущем 
экономически выгодные сады.

Между тем многие сады беспощадно 
вырубаются и таким образом уничто
жаются ценности, которые нельзя со
здать в течение короткого времени, а 
можно лишь постепенно с большим 
трудом накоплять, затративши для 
этого много десятков лет.

В виду этого Укрнаркомзем предла
гает всем Губземотделам незамедли
тельно выяснить через Уземотделы и 
Волземотделы и в срочном порядке 
сообщить:

1) Количество национализирован
ных и оставленных садов с указанием 
главнейших и второстепенных пород 
плодовых деревьев, размера площади, 
возраста деревьев, точного железно
дорожного и почтового адреса, а также, 
каким образом используется каждый 
данный сад и кто несет ответствен
ность за полную сохранность его.

2) Одновременно с этим необходимо 
сообщить сведения о том, какие и где 
имеются садовые районы, имеющие 
местное экономическое значение, ука
зав преобладающие породы плодовых 
деревьев.

3) В целях сбережения ценных сор
тов строго воспрещается вырубка 
всякого рода плодовых деревьев в ос
тавленных садах; виновные в рубке 
плодовых деревьев немедленно должны 
привлекаться, к судебной ответствен
ности по всей строгости законов во
енного времени, как провинившиеся 
в уничтожении государственных цен
ностей.

4) Все учреждения и лица, имеющие 
сведения о вырубке оставленных пло
довых садов, должны в течение ме
сячного срока со дня опубликования 
настоящего приказа, сообщить об 
этом в ближайшие Земотделы для 
привлечения виновных к ответствен
ности.

5) В. виду необходимости получения 
семян от дикорастущих яблонь и груш 
для разведения здоровых садов, безу
словно воспрещается рубка в лесах 
и садах диких пород яблонь и груш. 
Рубка этих деревьев возможна только



204 —

ливий лише в крайньому випадкові і 
на підставі окремого дозволу Повзем- 
відділу.

6. Губземвідділи мають зібрати ві- 
домости по всіх вичислених питаннях 
і представити їх Укрнаркомземові не 
пізніше 1-го червня 1920 року.

Заступник Народнього Комісара 
Земельних Справ Вікторав.

Оголошено в .Вістях" В. Д. В. К. і 
Харьк. Губревкому з 25 квітня 1920 р. № 104.

Обіжник Народнього Комісаріяту 
Закордонних Сярао.

140. Про виїзд чужоземців за границю 
І про переїзд на межах У країн І до 

РоссН.

(До сіп. 18 декрету Р. Н. К. з 13-ю 
.йотою 1919 року).

Народній Комісаріят Закордонних 
Справ України отцим пропонує всім 
відомствам, установам і владам, кого 
те торкається, керуватися ось якими 
правилами про спосіб перевозу чужо
земних громадян, які находяться на 
території України, опрацюваними 
міжвідомчою нарадою при Нарком- 
зак відділ і:

1. Для виїзду за межі Радянсько! 
України і Росії:

а) відізджаючи до рідного краю 
військово-полонені тримаються порядку 
і правила, встановлених організацією 
Укреваку.

б) в стосунку до громадянських ін
тернованих осіб стосується спосіб, 
вказаний для всіх инших чужоземних 
громадян, і лише техничні заходи по 
висилці їх можна передавати органі
заціям Укреваку;

в) загальні правила для всіх взагалі 
чужоземців (з виімком вказаних в п. а) 
встановлює нижчеслідуючий порядок: 
бажаючі виїхати за границю подають 
про те заяву в Чужоземний Підвідділ 
'чконкому або Губревкому з прикла-

в крайнем случае и с особого разре
шения Уземотдела

6) Губземотделам надлежит собрать 
сведения по всем вышеперечисленным 
вопросам и представить их Укрнар- 
комзему не позже 1-го июня 1920 г.

Заместитель Наркомзема Викторов.

Распубликовано в .Известях* В. Ц. И. К 
н Харьковского Губрсвкома от 25 ангеля 
1920 г. за .4 104.

Циркуляр Народного Комиссари
ата по Иностранным Делам.

140. О выезде иностранцев за гра
ницу и о переездах в пределах Укра

ины и в Россию.

(К ет. 18 декрета С. Н. Л*, от 13 
фев/ним 1919 года).

Народный Комиссариат по Ино
странным Делам Украины настоящим 
предлагает всем ведомствам, учрежде
ниям и властям, до кого это касается, 
руководствоваться следующими пра
вилами о порядке передвижения ино
странных граждан, находящихся на 
территории Украины, разработанными 
междуведомственным совещанием при 
Наркомин деле.

1. Для выезда за границы Советских 
Украины и России:

а) от'езжающие на родину военно
пленные выполняют порядок и пра
вила, установленные организацией 
Укрэвака.

б) в отношении гражданских интер
нированных лиц применяется порядок, 
указанный для всех остальных ино
странных граждан, и лишь техниче
ские мероприятия по отправке их мо
гут быть передаваемы организациям 
Укрэвака.

в) общее правило для всех вообще 
иностранцев (за исключением указан
ных в пар. а) устанавливает ниже
следующий порядок: желающие вы
ехать за границу подают о том за
явление в Иностранный Подотдел
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женням своїх документів, 3-ох фото
графічних картонок і 250 карб, дер
жавної належитости.*

Чужоземний Підвідділ Виконкому 
або ^Губревкому виповнює анкетний 
аркуш в 3-х примірниках, збирає ін
формації і направляє заяву проха
ючого з прикладаннями з виімком 
грошей, які зараховується в прихід 
скарбу по відповідних статтях дер
жавного реєстру, в Управління Голов- 
міліції, а остання з відомостями про 
відсутність перепон до виїзду, відсилає 
справу до Народнього Комісаріяту За
кордонних Справ до остаточного ви
рішення.

По одержанні дозволу прохач обо- 
вязаний явитися в окремім Відділі 
Штабу фронта або армії для отри
мання штемпу про пропуск.

Примітки /. Особи незаможні 
можуть бути звільнені від волати 
належности.

Примітка 2. Відносно до чужо
земців, вертаючих до рідного краю 
на підставі спеціяльно заключених 
про те укладів з їхніми урядами, 
бережуться окремі правила, коли 
такі встановлено в тих укладах.

2. Для переїздів в межах України 
або з України до Россії.

а) пристосовується загальний по
рядок, існуючий для всіх инших гро
мадян (пропуск окремого Відділу), але 
жадається ставлення в Чужоземний 
Підвідділ для мітки про виїзд чужо
земця;

б) такіж правила пристосовується 
і до випадків переїзду з України в 
Россію.

Народній Комісар Закордонних 
Справ Раковський.

Секретар Ждан-Пушкни.

Оголошено в -Вістях- В. Ц. В. К. і Харьк. 
Губровкому з 27 квітня 1920 р. № 105.

Исполкома или Губревкома с прило
жением своих документов, 3-х фото
графических карточек и 250 руб. го
сударственного сбора.

Иностранный Подотдел Исполкома 
или Губревкома заполняет анкетный 
лист в 3-х экземплярах, собирает 
справки и направляет заявление про
сителя с приложениями за исключе
нием денег, зачисляемых в доход 
казны по соответственным статьям 
государственной росписи в управление 
Главмилиции, а последнее со сведени
ями об отсутствии препятствий к вы
езду представляет дело в Народный 
Комиссариат по Иностранным Делам 
на окончательное разрешение.

По получении разрешения проси
тель обязан явиться в Особый Отдел 
Штаба фронта или армии за получе
нием штемпеля о пропуске.

Примечание 1. Лица не имущие 
могут быть освобождены от взноса 
сбора.

П)гимечание 2. В отношении ино
странцев, возвращающихся на ро
дину на основании специально за
ключенных о том договоров с их 
правительствами, соблюдаются осо
бые правила, если таковые устано
влены в тех договорах.
2. Для переездов в пределах Укра

ины или из Украины в Россию:
а) применяется общий порядок, су

ществующий для всех прочих граждан 
(пропуск Особого Отдела), но требу
ется явка в Иностранный Подотдел 
для отметки иностранца о выезде.

б) те же правила применяются и 
для случая переезда из Украины в 
Россию.

Народный Комиссар по
Иностранным Делам Раковокии.

Секретарь Ждан-Пушкин.

Распубл о ковано в „Известиях- В. Ц. И. К. 
н Харьковского Губревкома от 27 апреля 
1920 года за Л? 105.
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Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

141. Про заборону засідань в час
нормальних службових занять.

В звязку з необхідностю зміцнити 
працездатність радянских установ, 
підприємств і организацій, забороню- 
ються усякі засідання в часі занять.

Засідання постійних і тимчасових 
комісій, колегий, комитетів і инш. так 
відомчих як і міжвідомчих, повинні 
відбуватися поза годинами нормальних 
службових занять.

Праця в засіданнях оплачується 
згідно з постановою Уповноваженого 
Наркомпраці Р. С. Ф. Р. Р. при Рад- 
наркомові У. С. Р. Р., оголошеною 
в «Вістях» К? 183 з 23 березня (Збір. 
Зак. і Росп. Роб.-Сел. Уряду № 4, 
ст. 67).

Нарушения цьої постанови стежи- 
тиметься відданням судові Ревтри
буналу.

Харьків, 24 квітня 1920 року.
Голова Ради Народніх

Комісарів X. Раковськшї.
Керсправ Раднаркому Загаров.

Секретар Раднаркому Маронов.
Оголошено в „Вістях- В. Ц. В. К. і Харьк. 

Губревкому з 2? квітня 1920 р. № 105.

Наказ Всеукраінсьноі Надзвичай
но! Санітарної Номісіі.

142. Про примусове збирання термо
метрів І* шприців на цілій території 

України.

З огляду на необхідність постачати 
лічним закладам війскових і громадян
ських відомств достаточну кількість 
термометрів і шприців, Всеукраїнська 
Надзвичайна Санітарна Комісія по- 
становлює:

1 . Поширити силу наказу N2  11 
іро примусове збирання термометрів

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

141. О воспрещении заседаний в часы
нормальных служебных занятий.9
В связи с необходимостью усилить 

работоспособность советских учреж
дений, предприятий и организаций 
воспрещаются всякие заседания в 
часы занятий.

Заседания постоянных и временных 
Комиссий, Коллегий, Комитетов и 
про4. как ведомственных, так и меж
дуведомственных должны происходить 
вне часов нормальных служебных за
нятий.

Работа в заседаниях оплачивается 
согласно постановления Уполномочен
ного Наркомтруда Р. С. Ф. С. Р. при 
Совнаркоме У. С. С. Р., об*явленного 
в «Известиях» № 78 от 23 марта 
(Сбор Узак. и Расп. Раб.-Кр. Пр-ства 
К» 4, ст. 67).

Нарушения настоящего постановле
ния будут преследоваться преданием 
суду Ревтрибунала. ,

г. Харьков, 24 апреля 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Раковский. •
Управдел Совнаркома Захаров.
Секретарь Совнаркома Миронов.
Распубликовано в „Известиях- В. Ц. И. К. 

и Харьковск. Губровкома от 27-го апреля 
1920 года за № 106.

Приказ Всеукрамнской Чрезвы
чайной Санитарной Комиссии.

142. О принудительном сборе термо
метров и шприцов по всей террито

рии Украины.

В виду необходимости снабдить ле
чебные заведения военного и граждан
ского ведомств достаточным количе
ством термометров и шприцов Все- 
украинская Чрезвычайная Санитарная 
Кцмиссия постановляет:

1. Распространить действие приказа- 
N2  11 о принудительном сборе терм о
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і шприців в м. Харькові на всю тери
торію України.

2. Кожний Домовий Комітет обов‘- 
язаний доставити 1  справний макси
мальний термометр.

3. Бувші власники аптек і апте
карських магазинів обов'язані неза
лежно від Доикомів внести. 2 справні 
термометри і 1  справний шприц для 
підшкурних впорскувань.

4. Звільнюються від збирання: чер- 
воноармійці, робітники і медичний 
персонал.

5. Переведення в життя цього на
казу накладається на Губнадзвич- 
санкоми.

6. Всі зібрані термометрі і шприці 
переховуються на складах Здоровід- 
ділів. На доставлені термометри вида
ються квитки з печаттю місцевого 
Здоровідділу.

7. Після укінчення збирання Губ- 
надсанкоми росподілюють зібрані тер
мометри і шпріці між громадянськії і 
війскови установи.

Примітка. Про результати зби
рання, а також росподілку повінні 
Губнадзвичсанкоми повідомлювати 
Фармбюра при всіх Всеукрнадзвнч- 
санкомах.
8. Домові Комітети і особи, названі 

в п. З наказ, які недоставили термо
метрів і шприців, обкладаються карою
50.000 карб, або арештом адміністра
тивним шляхом на 2  місяці.

Харьків, 24 квітня 1920 року.
Г олова Всеукраїнськбї Надзвичайної 
Санитарної Комісії А*. Рчковськиїї.

Оголошено V. -Вістях- В. Ц. В. К. і Харьк. 
Губ ревкому з 27 кіітня И'20 р. ^ 105.

Постамова Ради Робітничо-Се
лянської Оборони.

143. Про спосіб реєстрації і ви кори
стування робітників закриваних під

приємств.
З метою використання робочої сили 

закриваних підприємств, уменшуючих 
свою продукцію підприємств Рада Обо
рони постановлює:

метров и шприцов по г. Харькову на 
всю территорию Украины.

2. Каждый Домовый Комитет обязан 
представить 1  исправный максималь
ный термометр.

Бывшие владельцы аптек и апте
карских магазинов обязаны незави
симо от Домкомов внести 2 исправ
ных термометра и 1  исправный шприц 
для подкожных вприскиваний.

4. Освобождаются от сбора: красно
армейцы, рабочие и медицинский 
персонал.

5. Проведение в жизнь этого при
каза возлагается на Губчрезсанкомы.

6. Все собранные термометры и 
шприцы хранятся на складах Здрав
отделов. На доставляемые термометры 
выдаются квитанции с печатью Мест
ного Здравотдела.

7. По окончании сбора Губчрезсан
комы распределяют собранные термо
метры ц шприцы между гражданскими 
и военными учреждениями.

Примечание. Результаты сбора,
а также распределения Губчрезсан
комы должны сообщать Фармбюро
при всех Всеукрчрезсанкомах.

8. Домовые Комитеты и лица, по
именованные в п. 3 приказа, недоста
вившие термометров и шприцов, обла
гаются штрафом в 50.000 руб. или 
аресту в административном порядке 
на 2 месяца.

Г. Харьков, 24 апреля 1920 г.
Председатель Всеукраинской Чрезвы

чайной Санит. Комиссии А'. Ракове кий.
Раепубл и копано в -Известиях- В. Ц. И. К. 

и Харьковск. Губренкома от 27-го апреля 
1920 года за Л* 106.

Постановление Совета Рабоче- 
Крестьянской Обороны.

143. О порядке регистрации и исполь
зования рабочих закрывающихся 

предприятий.
В целях использования рабочей си

лы закрывающихся предприятий, Со
вет Обороны постановляет:



1. Кожне підприємство в випадкові 
цілковитого або тимчасового припи
нення або скорочення продукції обо- 
вязані повідомити про те місцевий 
Підвідділ підрахунку і росподілу робо
чої сили Відділів Праці на два тижні 
наперед або на кожен випадок, не
гайно по стриманні відомостей про 
припинення підприємств.

Підприємства, не працюючі під цю 
пору, обов'язані приставити відомости 
згідно з § 2 цьої постанови протягом 
тижневого речинця від дня оголошен
ня постанови місцевим Виконкомом.

2. В повідомленні Підвідділам підра
хунку і росподілу робочої сили по
винно бути вказано:

а) докладна кількість увільнених ро
бітників, по професіях, категоріях і 
роду;

<і) час, від якого робітника звіль
нено;

в) чи пропонується робітників оста
точно розрахувати чи тимчасово увіль
нити (в останьому випадкові вказати 
ремінець, на який робітник звіль
няється);

г) причини закриття;
3. Дозвіл робітникам покинути під

приємства, увільнення їх на відпуст в 
випадкові тимчасового припинення 
праць або остаточний розрахунок їх 
при скороченні або цілковитому за- 
становленні підприємств не може від
бутися без відому і санкції місцевого 
Підвідділу підрахунку і росподілу ро
бочої сили.

4. Порядок росподілу і використання 
переводиться згідно з інструкцією 
Наркомтрудсобезу.

5. Робітники, які відказуються без 
важних причин від переходу до инших 
підприємств або взагалі від якихбудь 
праць, пропонованих Підвідділом підра
хунку і росподілу робочої сили, безу
мовно позбавляються належньої їм 
компензації за час перестою або за
криття підприємства і притягаються 
до робіт примусово способом, вказа
ним в інструкції Н. К. Т. С. 3.

6. Про початок взновлення праць, 
коли зупинка була переведена тимча
сово, підприємство повинно вчасно

1. Каждое предприятие в случае 
полного или временного прекраще
ния или сокращения производства 
обязано извещать об этом местный 
Подотдел учета и распределения ра
бочей силы Отделов Труда за две не
дели вперед или, во всяком случае, 
немедленно по получении сведений об 
остановке предприятий.

Предприятия, неработающие в на
стоящее время, обязаны представить 
сведения, согласно § 2 настоящего 
постановления, в недельный срок со 
дня опубликования постановления 
местным Исполкомам.

2. В извещении Подотделам учета 
и распределения рабочей силы должно 
быть указано.

а) точное количество освободившихся 
рабочих по профессиям, категориям и 
полу;

б) время, с которого рабочий осво
бодился;

в) предполагается-ли рабочих расчи- 
тать окончательно или освободить 
временно (в последнем случае указать 
срок, на который рабочие освобо
ждаются);

г) причины закрытия.
3. Разрешение рабочим покинуть 

предприятие, увольнение их в отпуск 
в случае временного прекращения ра
боты или окончательный расчет их 
при сокращении или полной остановке 
предприятий, не может произойти без 
ведома и санкции местного Подотдела 
учета и распределения рабочей силы.

4. Порядок распределения и исполь
зования производится согласно ин
струкции Наркомтрудсобеза.

5. Рабочие, отказавшиеся без ува
жительных причин от перевода в дру
гие предприятия или вообще от каких 
либо работ, предложенных Подотде
лом учета и распределения рабочей 
силы, безусловно лишаются следуемой 
им компенсации за время простоя или 
закрытия предприятия и привлекаются 
к работам принудительно в порядке 
инструкции Н. К. Тис. О.

6. О начале возобновления работ, 
если остановка производства была вре
менная, предприятие должно заранее
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повідомити мійсцевий Підвідділ підра
хунку і рослоділу робочої сили.

7. Переведення цьої постанови в 
життя і докладне виповнення ії накла
дається на Підвідділ відрахунку і роспо- 
ділу робочої сили, адмінистративний 
орган підприємства, з вложениям на 
нього відловідальиости за незаховання, 
нарушения його.

8. Наркомдержкон і його місцеві ор
гани мають негайно провірити відносно 
не працюючих підпиємств, чи виконано 
цю постанову і до того часу встано
вити дійсну контролю за ії виконан
ням. Відносно підприємств, не викону
ючих постанови органи Госкону по
винні негайно повідомити місцеві Під
відділи підрахунку і росподілу робочої 
сили для притягненим до відповідаль- 
ности винних способом, вказаним в 
§ 9 цьої постанови. Асигнату на від
пуст сум для виплати заробітньої 
платні робітникам непрацюючих під
приємств органи Госкону можуть 
затверджувати лише в випадках до
кладного виконання роспоряджень Під
відділу підрахунку і росподілу робочої 
сили, торкаючихся використування ро
бітників закритих підприємств.

9. На Головний Комітет по переве
денні загальної трудової повинности 
і Його місцеві органи накладається 
обов'язок притягати до відиовідаль- 
ности всіх нарушуючих і не викону
ючих дану постанову на внесок Відділу 
підрахунку і росподіду робочої сили 
і його місцевих органів.

10. Анальогічна постанова Нарком- 
праці з 11 лютого 1919 року отцим 
анулюється.

Голова Радоборони
В. Уллнов (Лепин).

Секретар Л. Фотисвп.

поставить в известность местный Под
отдел учета и распределения рабочей 
силы.

7. Проведение настоящего постанов
ления в жизнь и точное выполнение 
его, возлагается на Подотдел учета и 
распределения рабочей силы/'админи
стративный орган предприятия, с воз
ложением на них ответственности за 
несоблюдение, нарушение его.

8. Наркомгоскону и его местным ор
ганам надлежит немедленно проверить 
в отношении неработающих предпри
ятий, выполнено-ли настоящее поста
новление, и впредь установить дей
ствительный контроль за его попол
нением. В отношении предприятий, 
невыполняющих постановления, органы 
Госкона немедленно должны сообщить 
местным Подотделам учета и распре
деления рабочей силы для привлече
ния к ответственности виновных ь 
порядке, указанном в § 9 настоящего 
постановления. Ассигновку на отпуск 
сумм для выплаты жалованья рабочиу 
неработающих предприятий органы 
Госкона могут утверждать только в 
случаях выполнения в точности распо
ряжений Подотдела учета и распре
деления рабочей силы, касаюшихо:' 
использования рабочих закрытых пред
приятий.

9. Главному Комитету по проведи 
нию всеобщей трудовой повинности 
его местным органам вменяется в о> 
єанность привлекать к ответств 
ности всех нарушающих и невып 
няюших данное постановление .. 
представлению Отдела учета и распрі 
деления рабочей силы и его местны 
органов.

10. Аналогичное постановление р 
комтруда от 11 февраля 1919 К 
настоящим аннулируется.

Председатель Совоборонй
В. У./ьяиов (Леин

Секретарь Л. Фоты^в/ і



Управління Уповноваженого Нарком- 
трудсобезу, оголошуючи цю постанову 
Ради Оборони Р. С. Ф. Р. Р., наказує 
місцевим Втрудсозабезам приняти ії 
до безумовного виконання.

Уповноважений Наркомтрудсозабезу 
Р. С. Ф. Р. Р. А. Падерин.

Заст. Керуючого Справами Гофман.

Оголошено в -Вістях- В. Ц. В. К. і Хармс. 
Губревкому з 27-го квітня 1020 року Л-105.

Постанова Промбюра І Народнього 
Комісаріяту Земельних Справ.

144. Про підрахунок тракторного 
майна.

З метою раціонального використан
ня тракторів в Народньому Господарстві 
У. С. Р. Р. Раднарком постановив:

1. Вважати перенятими в провад- 
ікання держави: всі трактори, авто- 
члуги, парові плуги, тракторні плуги, 
■шасні части, пересувні майстерні і 
?агалі ціле тракторне майно, як на- 
■>дячеся на території У. С. Р. Р., як 
дедалі поступаю’че на неї в чіїйби 

.іости, проважненні або в чіїйомуби 
ікові воно не находилося. 
Вважати ціле тракторне майно 
'бліки єдиним парком, підлягаючим 
отуванню по єдиному плянові. 

(Орения і провадження єдиного трак- 
ного господарства поручити На
шому Комісаріятові Земельних

Наложити обов'язок на Народній 
оГят Земельних Справ перевести 
її**.Й підрахунок цілого трактор- 
приа на території У. С. Р. Р. 
х'.-ти всі необхідні кроки для 
іи-.я на раціональних підставах 
о і ракторного господарства, яко- 
*ч матиме все необхідне виключно 

Комісаріят Земельних Справ, 
вв’язати всі установи підпрі- 

оперативи і приватні особи, 
\ вказане в § 1 тракторне

Управление Уполномоченного Нар- 
комтрудсобеза, опубликовывая на
стоящее постановление Совета Оборо
ны Р. С. Ф. С. Р., предписывает 
местным Отрудсобезам принять его к 
неуклонному исполнению.

Уполномоченный Наркомтрудсобеза 
Р. С. Ф. С. Р. А. Падерин.

Зам. Управляющего Делами Гофман.

Распубликовано в „Иаввствях* В. Ц. И. К. 
Харьк. Губ рев кома от 27 апреля 1920 г. за 

105.

Постановление Профбюро и На
родного Комиссариата Земле

делия.

144. Об учете тракторного имущества.

В целях рационального использова
ния тракторов в Народном Хозяйстве 
У. С. С. Р. Совнарком постановил:

1. Считать перешедшими в ведение 
государства: все тракторы, автоплуги, 
паровые плуги, тракторные плуги, за
пасные части, передвижные мастерские 
и вообще все тракторное имущество, 
как находящееся на территории У. С. 
С. Р., так и впредь поступающее на 
нее, в чьей-бы собственности, ведении 
или чьем учете ни находилось.

2. Считать все тракторное имуще
ство Республики единым парком, подле
жащим использованию по единому 
плану. Создание и ведение единого 
тракторного хозяйства поручить На
родному Комиссариату Земледелия.

3. Обязать Народный Комиссариат 
Земледелия произвести точный учет 
всего тракторного имущества на тер
ритории У. С. С. Р., предпринять все 
необходимые шаги для образования на 
рациональных началах единого трак
торного хозяйства, снабжаемого всем 
необходимым исключительно через На
родный Комиссариат Земледелия.

4. Обязать все учреждения, предпри
ятия, кооперативы и частных лиц, у 
которых имеется указанное в § 1
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майно, шоби передали його на раху
нок відповідним Губземвідділам, як ор
ганам Народнього Комісаріяту Земель
них Справ.

5. За одержанням тракторів, або 
полишенням їх на місцях роботи всі 
установи повинні звертатися через 
Губземвідділи до Народнього Коміса
ріяту Земельних Справ, який складає 
загальний плян росподілу, которий має 
затвердити Промбюро.

6. Трактори, які обслугують ра
дянські промислові заводські госпо
дарства, а також трактори військо
вого пристосування реєструвати у 
Народнім Комісаріяті Земельних Справ, 
але полишити їхню єкспльотацію тим
часово військовому Комісаріятові і ра
дянським господарствам по приналеж- 
ности до часу, коли мине крайня їх 
необхідність.

7. Підприємства, заняті виробом 
тракторного майна, а рівнож виготов
ленням частей до цього, находяться в 
свіденції Промбюра і одержують від 
нього замовлення, на підставі даних 
Народнього Комісаріяту Земельних 
Справ.

Заст. Народи. Комісаря Земельних 
Справ Викторов.

Голова Промбюра Чубар.
Оголошено в «Вістях- В. Ц. В. К. і 

Хармс. Губровкому а 2? квітня 1920 р.
.V 105.

Постанова Рада Народніх 
Комісарів.

145. Про абЬкеву роєм лади у.

(Доповнення закону про збімссву 
/юск.іадку).

В доповненні закону про збіжеву 
рос кладку доручується до безумовного 
керування:

1. Кожний Повремком-Виконком 
обов'язанний мати подсвідчення від 
відповіднього зсипного пункту, з офі
ціальним підписом керовника его, про 
кількість зданих волостю продовольчих 
ладу яків з піддягаючих відданню по 
роскладці.

тракторное имущество, передать та
ковое на учет соответствующим Губ- 
земотделам, как органам Народного 
Комиссариата Земледелия.

5. За получением тракторов или 
оставлением их на местах работы всем 
учреждениям обращаться через Губ- 
земотделы в Народный Комиссариат 
Земледелия, который составляет общий 
распределительный план, подлежащий 
утверждению Промбюро.

6. Тракторы, обслуживающие со
ветские промышленные заводские хо
зяйства, а также тракторы военного 
применения регистрировать в Народ
ном Комиссариате Земледелия, но 
оставить их эксплоатацию временно 
за Военным Комиссариатом и совет
скими хозяйствами по принадлежности 
до минования крайней в них необхо
димости.

7. Предприятия, занятые изготовле
нием тракторного имущества, а равно 
изготовлением частей к ним, находятся 
в ведении Промбюро и получают от 
него заказы, на основании данных 
Народного Комиссариата Земледелия.

Зам. Народного Комиссара
Земледелия Викторов.

Председатель Промбюро Чубарь.
Распубликовано в „Известиях- В. Ц. И. К. 

и Харьк. Губревкома от 27 апреля 1920 г. 
за .V? 105.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

145. О хлебной разверстке.

(В дополнение к закону о хлебной 
разверстке).

В дополнение к закону о хлебной 
разверстке предписывается к неуклон
ному руководству:

1. Каждый Волревком-Исполком обя
зан иметь удостоверение от соответ
ствующего ссыпного пункта, за оффи- 
циальной подписью заведующего им, 
о количестве сданных волостью про
довольственных грузов из подлежащих 
к сдаче по разверстке.



2. В посвідченні має бути вказано: 
яку кількість збіжжа, мяса і инших 
роскладених продуктів належало здати 
і яка кількість фактично здана по 
день видання посвідчення.

3. Посвідчення вивішує Повревком- 
Виконком на видних місцях і в кім
наті засідання Ради.

4. Посвідчення повинно змінятися 
кожнього понеділку, а зняті посвід
чення мають зберігатися у голови 
Ревкому—Виконкому.

5. Винні відсутности такого посвід
чення, або одержання його не в свій 
час, коли лише не буде встановлено, 
шо ця відсутність або задержання 
сталися з вини продовольчих органів, 
притягаються до відповідальности по 
законам воєнного часу.

6. На всі Опродкомгуби накладається 
обов'язок поробити в свій час всі не
обхідні заходи до видавання на перше 
жадання і без жадного затримання тих 
посвидчень, за неправильність яких 
винні передаються судові Ревтрибуналу.

7. Постанову ввести в життя те
леграфічно.

Харьків, 24 квітня 1920 року.
Голова Ради Народніх Комісарів 

X. РаковськіН.

Керсправ Раднаркому Захаров.

Секретар Раднаркому Миронов.
Оголошено в -Вістях- В. Ц. В. К. і Харьк. 

Губревкому з ЗО квітня 1920 р. Лі 108.

Статут Ради Народніх Комісарів.

146. Про забезпечення сільсно-госпо- 
дарьськоі кампанії цукрової проми- 

словости робочою силою.

Рада Народніх Комісарів постановила:

З метою забезпечення цукрової про- 
мисловісти достаточною кількостю ра-

2. В удостоверении должно быть 
указано: какое количество хлеба, мяса 
и других разверстанных продуктов 
подлежало сдаче и какое количество 
фактически сдано по день выдачи удо
стоверения.

3. Удостоверение вывешивается Вол- 
ревкомом-Исполкомов на видных ме
стах и в зале заседания Совета.

4. Удостоверение должно обмени
ваться каждый понедельник, а снятые 
удостоверения должны храниться у 
председателя Ревкома—Исполкома.

5. Виновные в отсутствии такового 
удостоверения, или несвоевременного 
получения его, если только не будет 
установлено, что это отсутствие или 
задержка произошли по вине продо
вольственных органов, привлекаются 
к ответственности по законам воен
ного времени.

6. Всем Опродкомгубам вменяется в 
обязанность принять своевременно все 
необходимые меры к выдаче по пер
вому требованию и без всякой за
держки этих удостоверений, за непра
вильность которых виновные преда
ются суду Ревтрибунала.

7. Постановление ввести в действие 
по телеграфу.

Харьков, 24 апреля 1920 г.
Председатель Совета 

Народных Комиссаров X. Рано веки її.
Управляющий Делами Совнаркома

Захаров.

Секретарь Совнаркома Миронов.
Распубликовано в «Известиях* В. Ц. И. К. 

и Харьк. Губревкома от 30 апреля 1920 г.
108.

Положение Совета Народных 
Комиссаров.

146. Об обеспечении сельско-хозяй- 
етвенной нампании сахарной промыш

ленности рабочей силой.

Совет Народных Комиссаров Украины 
постановил:

Для обеспечения сахарной промыш
ленности достаточным количеством
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бочих рук для сільско-господарської 
кампанії 1920 року і масових загото
вок матеріялив для продукції (палива, 
вапняного каміння і т. д.) цілу праце
здатну, окружаючу заводи і заводські 
господарства людність притягаєтеся 
до визначених робіт на умовинах 
нормальної оплати праці в порядкові 
декрету Раднаркому з 16 березня 
1920 р. про преміювання праць на 
Сураково-цукрових плянтаціях.

1. В випадкові недостаточности 
забезпечення на кожний даний період 
сільско-господарьскої кампанії і масо
вих заготовок матеріялів робочими 
руками, які являються добровільно, 
притягається ціла місцева людність до 
праць шляхом трудової дисціпліни.

2. Громадяни, які беруть участь в 
обробленні бураків (добровільно або 
шляхом трудової дисціпліни), звіль
няються від всякого роду иншої трудо
вої і підводової повинности:

а) плантатори, т. є. переводячі засів, 
оброблення, збір і доставу бураків (з 
площею не менше */* десятини) своїми 
силами звільняються на цілий час бура- 
кової кампанії, від початку засіву до 
збору і доставления бураків на завод;

61 громадяни, які не беруть участи 
в працях при бураках або плантатори, 
шо сіють менше 7* десятини, звіль
няються від инших повинностей на 
час їхньої дійсної праці в тому чи 
иншему періодові засіву, оброблення, 
збору бураків і инших праць, звязаных 
з цукроварнями і їх господарствами.

3. Переведення в життя трудової 
дисціпліни для потреб цукроварень 
накладається на Губкомпраці (Харьків- 
ський Полтавський, Чернигівський, 
Київський, Подільський, Волинський, 
БесарабськиЙ, Херсонський і Кубансь
кої Ділянки), разом з відповідними 
районними Управліннями Головного 
Цукрового Комітету (Рауцукрами), 
для котрої мети вводяться до Губком- 
праці відповідальний представник 
Г оловцукру.

В їхні обов'язки входить:
1. З'ясування загального за потре бо- 

вання робочих рук в районах їхньої 
діяльности, як для сільско-господарської

рабочих рук для сельско-хозяйствен- 
ной кампании 1920 года и массовых 
заготовок материалов для производства 
(топлива, известкового камня и т. п.), 
все трудоспособное, окружающее за
воды и заводские хозяйства, население 
привлекается к .означенным работам 
на условиях нормальной оплаты труда 
в порядке декрета Совнаркома от 
16-го марта 1920 года о премировании 
работ на свекло-сахарных плантациях.

1. В случае недостаточности обеспе
чения в каждый данный период 
сельско-хозяйственной кампании и 
массовых заготовок материалов рабо
чими руками, являющимися добро
вольно, все местное население при
влекается к работам в порядке трудовой 
дисциплины.

2. Граждане, участвующие в обра
ботке свеклы (добровольно или в 
порядке трудовой дисциплины), осво
бождаются от всякого рода иной 
трудовой и гужевой повинностей:

а) плантаторы, т. е. производящие 
посев, обработку, уборку и доставку 
свеклы (с площадью не менее */» 
десятины) своими силами, освобо
ждаются на все время свекловичной 
кампании, с начала посева до уборки 
и доставки свеклы на завод;

б) граждане, неучаствующие в рабо
тах по свекле или плантаторы, сеющие 
менее V* десятины, освобождаются от 
других повинностей на время их 
действительной работы в тот или 
иной период посева, обработки, уборки 
свеклы и др. работ, связанных с 
сахарными заводами и их хозяйствами.

3. Проведение в жизнь трудовой 
дисциплины для нужд сахарных заво
дов возлагается на Губкомтруд 
(Харьковский, Полтавский, Чернигов
ский, Киевский, Подольский, Волын
ский, Бессарабский, Херсонский и 
Области Кубанской), совместно с 
соответствующими районными Управле
ниями Главного Сахарного Комитета 
(Раусахарами), для какой цели в 
Губкомтруд вводится ответственный 
представитель Главсахара.

В их обязанности входит:
1. Выяснение обшей потребности в 

рабочих руках в районах их действия 
как для сельско-хозяйственной сахар



цукровоі кампанії, так і для госпо
дарських заводських заготовок мате- 
ріялів для продукції (палива, вапняного 
вугля і т п.).

2. Видання распоряджень про введен
ня трудові повинности для цукроварень 
і звільнення від инших родів її грома
дян, які беруть участь в обробленні 
бураків, згідно п. п. 1 і 2 цього 
статуту.

3. Заходи до притягання тим чи 
иншим способом до оброблення поля 
і инших праць позамісцевих робітни
ків (привожених) згідно з практикою 
заводів минулих літ, входячи в поро
зуміння попитанні про хорчування 
привожених робітників з органами 
Наркомпроду, який в тім згляді обов'- 
язаний оказувати органам Головцукру 
активну допомогу.

4. Заходи до притягнення до праць 
кінськоі і людської сили (як то засів 
збіжа і бураків, приготовления і оброб
лення закладів, збір збіжа і бураків і 
глубока орка під бураки) обозних 
частин Губвійськомів, складаючи зазда
легідь для кожнього заводу і до пооди
ноких стадей праць організовані пляни 
стосування окремих війсковнх частин 
і ведучи посередництво перед відпо
відними військовими органами про 
приставления закладам тих або других 
їх частин.

5. Організация і керування місце
вими органами по переведенні трудо
вої повинности для цукрової, проми
словосте (Коміспраці).

6. Для введення в життя роспоряд
жень! Губкомпраць в кожній цукро- 
варн організується місцева комісія по 
трудовій повинности для цукрової 
промисловосте

В склад комісії входять:
1) 1 представник місцевого волосного 

Виконкому.
2) 1 представник місцевого Завкому 

Трудоцукру.
3) 1 представник місцевого Заводо

управління.
4) 1 представник місцевого Губком- 

праці.
5) 1 представник місцевого Об'єд

нання засівачів бураків.
На мисцеві комісії по трудовій по

винности накладається обов'язок:

ной кампании, так и для хозяйствен
ных заводских заготовок материалов 
для производства (топлива, извест
кового камня и т. п.).

2. Издание распоряжений о введении 
трудовой повинности для сахарных 
заводов и освобождения от иных ви
дов ее граждан, участвующих в обра
ботке свеклы согласно п. п. 1  и 2 
настоящего Положения.

3. Принятие мер к привлечению в 
том или другом порядке на обработку 
полей и других работ дальних рабо
чих (привозных), согласно практике 
заводов прошлых лет, входя в согла
шение по вопросу о продовольствии 
привозных рабочих с органами Нарком- 
прода, который в этом отношении 
обязан оказывать органам Главсахара 
активное содействие.

4. Принятие мер к привлечению 
для работ конной и людской силы 
(как то: посев хлебов и свеклы, подго
товка и обработка паров, уборка хле
бов и свеклы и глубокая пахота под 
свеклу) обозных частей Губвоенкомов, 
составляя заблаговременно для каждого 
завода и на отдельные стадии работ 
организованные планы применения 
отдельных военных частей и возбуждая 
ходатайства перед соответствующими 
военными органами о предоставлении 
заводам тех или других ее частей.

5. Организация и руководство 
местными органами по проведению 
трудовой повинности для сахарной 
промышленности (Комиструда).

6. Для проведения в жизнь распоря
жений Губкомтрудов на каждом свекло
сахарном заводе организуется местная 
комиссия по трудовой повинности для 
сахарной промышленности.

В состав комиссии входят:
1) 1 представитель местного воло

стного Исполкома.
2) 1  представитель местного завкома 

Т рудосахара.
3) 1 представитель местного заводо

управления.
4) 1 представитель Губкомтруда.

5) 1 представитель 06‘единения 
посевщиков свеклы.

На местные комиссии по трудовой 
повинности возлагается:



1. Докладне означення району, 
обсяг трудової повинности для кожнього 
заводського господарства окремо 
способом її присосування згідно з п. 
1 цього статуту.

Примітка. Район діяльности 
кожньої комісії затверджує Губком- 
ііраці, при чому при його означенні 
беруться під увагу продукційни по
треби, а не адміністративні межі.

2. Визначення менту роспочаття і 
припинення трудової повинности для 
данного заводу і енергійне її переве
дення.

3. Охорона пільг трудової людности, 
полишених її згідно з пунктом 2 
цієї постанови, а також контроля за 
захованням всіх условии нормальної 
праці (харчування, помешкань і оплаты).

4. Об'ява плантаторів військово 
обов'язаниии через Губкомпраці з 
примусовими працями по обробленні 
плантацій в випадкові нарушения 
плантаторами їх обов'язків по оброб
ленні бураків.

5. Для переведення в життя роспо
ряджень центру Головкомпраці і своїх 
місцевих Коміспраць користоватися 
апаратом місцевих ВіЙськомів і Відділу 
управління (міліції), при чому останні 
обов(язанні привести в виконання 
роспорядження Комісії по трудовій 
повинности в вказаному речінцеві.

Харьків, 24 березня 1920 року.

1. Подробное определение района, 
распространение трудовой повинности 
для каждого заводского хозяйства в 
отдельности в порядке ее применения, 
согласно п. 1 настоящего Положения.

Примечание. Район деятельности 
каждой комиссии утверждается Губ- 
комтрудом, причем при его опреде
лении принимаются во внимание 
производственные потребности, а не 
административные границы.
2. Определение момента начала и 

прекращения трудовой повинности 
для данного завода и энергичное ее 
проведение.

3. Охрана льгот трудового насе
ления, представляемых ему согласно 
пункта 2 настоящего положения, а 
также контроль за соблюдением всех 
условий нормального труда (продо
вольствия, жилищ и оплаты).

4. Об'явление плантаторов военно
обязанными через Губкомтруд с 
принудительными работами по обра
ботке плантаций в случае нарушения 
плантаторами их обязательства по 
обработке свеклы.

5. Для проведения в жизнь распоря
жений центра. Глжвкомтруда и своих 
местных Комиструд пользоваться ап
паратом местных Военкомов и отдела 
управления (милиция), причем по
следние обязаны привести в испол
нение распоряжения комиссии по 
трудовой повинности в указанный 
срок.

г. Харьков, 24 марта 1920 г.
Голова Ради Народніх Комісарів 

А\ Раковський.
Председатель совета Народных

Комиссаров X. Ваковский.
Керуючий Справами Захаров.

Секретар А. Миронов*
Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. 1 

Хврыс. Губ рев кому э 30 ваСтяя 1920 р. № 106.

Управляющий делами Захаров.
Секретарь А. Миронов.
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н Харьк. Губревкома от ЭО апр. 1020 р. 
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ЇМ. Про лі кпи данії» гойна інваліді*» 
(портиона і.

і:»4. Про безумовне іі|»игт«и уіи;лнн норм 
їй • укічіїїн ькид тариф (декрет і.

1 к*.. І1|- поржи іі'итачанпн жителів 
мі« т І нромые.юмыч осередків (Ііаі:л:і).

ІМ. Про податний Губюрвідділвмн
ПОТІВ при КІЛЬКІ'-ТЬ УГ.ЧГ.ШЄННХ підлеглих 
ні(н ьі< иим пілон* ткам такав).

157 Про П|НК*«о|я‘ИНЯ репитрації
ІГІ.Щри*!М*1В (ЖИТІ»НОНИ).

ІМ. IIі-» т. хПичні її|и дмети і товари
и кооперативах (постанова).

ІГЙ. Про боротьбу а епідгміїчипмн за-
люріпнями (Д. І.)^).

!•“. про ліккідпшт ісиуапих п еуне- 
речівк ти і «тят>том про Коми раці орга
нні Тр)ЛП<жннш» тн (по* таийваї.

1(4. И|«» • и «топатичиу допомогу о< ПІТ
НИМ починам К. С. 1‘. >і. У. Губнілділпми 
і едио* ти праці (обіжник).

Іб'.’. Про Грошеве шірівнання ж» ікдо- 
• гаїмеинн няр/>ницкої одежи (погтаншіа).

К».1. 1І|«» •• іпкгті. огьвітної політики 
1П‘«тано*яі. . .

І«4. Про ІІ |‘одртйітііи ків тимпаЛжо 
ІКОЧІПЄШІХ МІоП* НГИ ТОЙ (викав).

!<•'». Про <-іим-Іб имкпрімтання мерт- 
в».ю Інвентарів машонадняоцаної цукрової 
•і|*«.мп« лоно, ти (Постанова).

!(*•*:. Про <-п<-іб оГочччувлння робітників 
і глужбоацін Чпостанона). ,

!(»;. Про и|*пв.тгтя до вищого науко
вою аа кладу (інструкція).

НА II)-» икинач* шс.і (исм талона).

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

147. Об обеспечении производства вин
заводов іія 1Ї120-1И21 г.г. (приказ).

І4н. Об утилизации архивной бумаги 
(постановление).
А 140. О цодготовке работников нросве-
*піенин (циркуляр).
V' 15Й. О порядке передвижении бежен
цев империалистической войны (приказ|.

1 Г»і. О нрпост. распространения иоста- 
новления Совнаркома Р. С. Ф. С. Р. о ли- 
киидяцпи ссйфои (постановление).

о :»°,0 (чхуДарственном ироХыело
вом налоге пмх таионлекие). •
. 153. О ликвидации союза инвалидов

(потанонление).
154. О неуклонном применении норм 

весу кран неких тарифом (декрет).
155. О нормах снабжения населення 

городов и и ромы ні ленных центров (приказ)
• 156. О даче Губюротдоламн «ведений
о количестве заключенных, числящихся за 
военными ы дом< тиами (приказ).

157. Об ускорении регистрации пред
приятий (постановление).

\ . 158. О технических предметах и това
рах и кооперативах (постановление). •

159. О борьбе •• анидом и чеекнмн зфбо-* 
лева ни ям и (декрет).

1ФК •» ЛНКННДаїІИН существующих Во
преки положения о Комтрудах органов 
труд нови НИШ ТИ ( поста повлек не).
УК 101. О систсмат. поддержки просвети- 
тельных начинаний К. С. Р. М. У. Губот- 
делямн к единстве раї'ютм (циркуляр).

162. О денежных компенсациях за не
выдачу прозодежды (постановление).
% 163. О единстве просветительной ио.ш-
т п к и  (оси тановлеішс).

164. О н|«одрабс.тннках вромеийо оста
вляемых местностей (приказ).

165. О порядки ін иолі^оиаіщя портно
го инвентаря нанноналнз. сах. промышлен
ности (постановление).

16«. О порядке |л< чега рабочих и слу
жащих (їй* танопленне).

- 167. О приеме в выстно .учебные заве
дения (инструкция).

16Н. О назначениях (иостаїшвлеі'т).



Наказ Промбюра. Приказ Профбюро.

147. Про забеспечення продукції гу
ралень за 1920—21 р.р.

Для забеспечення будуч. продукції 
1920—21 р.р. в гуральнях з огляду 
на крайну недостачу спирту, цим 
оголушуєтся до загального відому:

1. Усею насінною картоплею, яка 
находиться в гуральнях, як сортом 
спеціяльно промысловым орудують ви
ключено Рауспирти, яких піклуван
нями повинна вона бути засажена 
для потреб гуралень, при чому Рау
спирти садят її своїми засобами або 
плянтаторським способом при спів- 
участи ГІовземвідділів.

2. З -огляду на крайну незначність 
запасів насіння картоплі, яке мається 
зараз в гуральнях, Поворгасіви не 
повинні забирати на тих заводах 
картоплі, навіть в цьому випадкові, 
колибы ’ вони взяли її на підрахунок, 
а повинні давати підмогу Рауспиртам 
і управлінням заводів в справі поста
чання плянтаторам гуралень, як маю
чим запаси картоплі, так і другим 
заводам міжвідомчим Рауспиртам, на
сінну картоплю і з метою ухилення 
спізнення з засівом картоплі не жа
дати сейчас докладных обрахунків 
від кожньої гуральні, а керуватись 
заявленою Рауспиртами потребою на
сінного матеріялу для засіву землі 
обслугуючої гуральні.

3. Картоплю можна відпустити дру
гим посівним органїзаціям лише в 
цьому випадкові, коли окажуться 
лишки або коли по місцевих услови- 
нах гуральні не можуть її засадити.

4. Жадні инші організації не мають 
право брати насінної картоплі без 
дозволу Рауспиртів.

5. Рауспиртам залишається право 
перекидати насіння картоплі зі заиа-

147. Об обеспечении производства 
винокуренных заводов на 1920—21 г.г.

Для обеспечения будут, производ
ства 1920—1921 г.г. на винокурен
ных заводах, в виду крайнего недо
статка спирта, сим об'является во 
всеобщее сведение:

1. Весь семенной картофель, на
ходящийся на винокуренных заводах, 
как сорт специально промышленный, 
находится исключительно в ведении 
Рауспиртов, заботами которого он 

і должен быть посажен для надобно
сти винокуренных заводов, при ЧЄМ 
Рауспирты садят его своими средства
ми или плантаторским способом при 
участии Уземотделов.

2. В виду крайней незначительно
сти запасов семян картофеля, имею
щихся в настоящее время на винзаво
дах, Уоргосевы не должны забирать 
на этих заводах картофеля, даже 
в том случае, если он был взят ими на 
учет, а должны оказать содействие Рау- 
спиртам и заводоуправлениям в деле 
снабжения плантаторов винзаводов 
как имеющих запас картофеля, так 
и других заводов, подведомственных 
Рауспиртам, семенным картофелем, и 
во избежание запоздания с посевом 
картофеля не требовать сейчас по
дробных смет, по каждому винзаводу, 
а руководствоваться заявленной Рау
спиртами потребностью в семенном 
материале для обсеменения земель, об
служивающих винзаводы.

3. Картофель может поступить 
другим посевным организациям только 
в том случае, если окажется в из
лишке или по местным условиям не 
может быть посажен винзаводами.

4. Никакие другие организации не 
имеют права брать семенной карто
фель без разрешения Рауспиртов.

5. Рауспиртам предоставляется пра
во переброски .семян картофеля из
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сів одної гуральні для засіву земель, 
обслугаючих инші гуральні.

Голпромбюра II. Ч//ои/>.
Уповноважений Центроспирту

Іі. Чуф/тиив.
• Ч'О'-имчк* в -Вістях- В. Ц. В. К. 

і .Чарьк. Гу»|нчікому :і 2 травня 1020 р.
V  !  !  •  > .

запасов одного винзавода для обсе
менения земель, обслуживающих дру
гие винзаводы.

Предпромбюро Чуои/»,.
Уполномочены. Центроспирта

1г. Чуф/ктос.
1>лг-иу/*.чнІСОІІ. и ..ІЬііост." В. Ц. II. 1«\ и 

Хаін.і;. Гуи|н-вк<'ма от 2 мои 1!*2о г. а а 
ЛЬ Ип.

Постанова Ради Народніх 
Комісарів.

'«48. Про утилізацію архивного паперу.
Весь чистий, півчистий папір, не

здатний і тектуру, відібрану при 
розборові архивів, установи не по
винні залишати для своїх потреб.

Згаданий папір належить без пере
шкоди здати Губерніальній Комісії по 
вилученні и утилізації непотрібних 
архивных матеріалів з метою передати 
його по вазі Головпапові. Установи, 
які иотрібують відібраного паперу, 
можуть в порузумінні з Губерніальною 
Комісією по вилученні і утилізаціі не
потрібних архивних матеріалів поли
шати у себе не більше 25°/0 усього 
відібраного паперу, при умові заплаты 
Головпапові витрат по його вибірці.

Харьків, 24 квітня 1920 р.

Голова Раднаркому .V. І'акти*,кпи.
Керсправ Раднаркому За.туон.

Секретар Раднаркому Мн/юнов.
Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і 

Харьк. Губревкому з 4 трави* 1920 р.
.V* Ш.

Освіти.
149. Про підготовлений робітників

ОСВІТИ.

В згоді з загальними директивами 
Робітничо-Селянського Уряду України

Постановление Совета Народных 
, Комиссаров.
148. Об утилизации архивной бумаги.

Всю чистую, получистую бумагу, 
брак и картон, отобранную при раз
боре архивов, учреждения не должны 
оставлять для своих надобностей.

Означенная бумага подлежит беспре
пятственной сдаче Губернской комис
сии по из‘ятию и утилизации ненуж
ных архивных материалов для передачи 
по весу Главбуму. Учреждения, нуж
дающиеся в отобранной бумаге, могут 
по соглашению с Губернской Комиссией 
по из'ятию и утилизации ненужных 
архивных материалов оставлять у 
себя не более 25% всей отобранной 
бумаги, при условии уплаты Главбуму 
расходов по ее выборке.

г. Харьков, 24 апреля 1920 г.
Председатель Совнаркома

.V. ІЧпіопсііп/і.

Управдел Совнаркома Нахо/юч.
Секретарь Совнаркома Мпропоч.

Распубликовано в И. Ц. II. К*,
и Харьк. Губревкома от 4 мая 1020 г. за 
.VIII.

ирнуляр Народного Комиссариата 
Просвещения.

149. О подготовке работников про
свещения.

Согласно общим директивам Рабо
че-Крестьянского Правительства Укра- 

про необхідність зробить українські \ ины о необходимости создать украин-
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національні форми культури засобом 
комуністичного виховання мас, про
поную:

1. При переведенні літньої кампанії 
курсів підготовки робітників дошкіль
ного виховання, шкільної та поза
шкільної, а також і професійної освіти 
обов'язково вводить в програм україно
знавство і украінску мову.

2. Українознавство на курсах ро
бітників освіти мусить викладатись 
не в старому переважно філологічному 
напрямкові, а стати джерелом живого 
зрозуміння сучасного соціально-зконо- 
мичного і культурно-побутового стану 
України.

3. По закінченню кожних курсів 
підготовки робітників освіти негайно 
надіслати до Наркомпросу точні спи
ски скінчивших з копіями особистих 
анкет.

Народній Комісар Освіти Гринько.
Оголошено н «Нитях* В. Ц. В. К. і 

Харьк. Гудронному а 4 грання 1»2о р. 
Л* ПІ.

Наказ Украінского Головном- 
еваку.

150. Про спосіб перевозу втікачів 
імперіалістичної війни.

В потвердженні всіх попередних 
роспоряджень категорично наказую: 1

1. Не видавати втікачам імперіялі- 
стичкої війни дозволу на виїзд їх до 
рідного краю.

2. Жадні органи окрім Губеваків 
(був. Полонвтіків) не мають права ви
давати дозволів на виїзд втікачам і 
залізнодорожні влади не мають їх ви
конувати.

3. Перевіз, заладування .втікачів 
переводити лише по нарядах Укрго- 
ловкомеваку при оказанні дозволу 
оста нього.

4. Втікачі, які виїхали свавільно, 
нс будут користуватися жадними ро
дами помочі зі сторони Губеваків і

ские национальные формы культуры 
порядком коммунистического воспита
ния масс, предлагаю:

1. При проведении летней кампании 
курсов подготовки работников до
школьного воспитания, школьного и 
внешкольного, а также и професси
онального просвещения, обязательно 
вводить в программу украиноведение 
и украинский язык.

2. Украиноведение на курсах ра
ботников просвещения должно пре
подаваться не в старом преимуще
ственно философском направлении, 
но стать источником живого понима
ния современного социально-эконо
мического и культурно-бытового со
стояния Украины.

3. После окончания каждых курсов 
подготовки работников просвещения 
немедленно представить Наркомпросу 
точные списки окончивших с копиями 
личных анкет.

Народный Комиссар Просвещения
/'рнны;'>.

Гагпубликопано и Лаве* г." В. Ц. II. К. 
и Хаы.к. Губмоикома от I мая г. «
.V 111.

Приказ Украинского Главком- 
эвана.

150. 0 порядке передвижений бежен
цев империалистической войны.

В подтверждение всех предыдущих 
распоряжений категорически прика
зываю:

1. Не выдавать беженцам империа
листической войны разрешения на 
проезд их на родину.

2. Никакие органы, кроме Губэваков 
(быв. Пленбежей), выдавать разреше
ний на проезд беженцев не имеют 
права и для железнодорожных вла
стей они не подлежат исполнению.

3. Передвижение, погрузку бежен
цев производить только по нарядам 
Укрглавкомэвака при наличии разре
шения последнего.

4. Беженцы, выехавшие самовольно, 
Никакими видами помощи со стороны 
Губэваков пользоваться не будут и
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ьиіл>Т:, до рідного краю в послідню
чергу.

5. Самочинне відправлення втікачів 
окрими відділами, Ревкомами, Соза- 
безами і иншими органами пересліду
ватиметься як найгостріше.

Втікачі і війсково-молонені при 
мерії!.;*! можливості! виправлятимуться 
організованим шляхом транспортами 
з ко/андантом, медичним персоналом 
і іим.

7 Пропоную залізничим владам і 
В. '.і. Н. К. організувати порядок пе
ревірення документів пасажирів, щоби 
запооічи приняттю до вагоні втікачів 
піл видом пасажирів. В випадкові від
криття втікачів, негайно задержувати 
і повідомлювати Укрголовкомевака.

і олова Укрголовкомевака .ічгч,

Нач. Лдміністраційного Відділу Сіл то»;.
і о і..ж. її., н «іімтііч» М. Ц. В. І,’, і 

\:і).іі Г\г|и|;і;..му і І Т|*:н:ци і...і:\-
\  І ' І .

Постанови Ради Народніх 
Комісарів.

151. Про припинення росповсюднення 
постанови Рвднариому Р. С. Ф. Р. Р. 

про ліквідацію снритиів.

1. ^ ОГЛЯД) на місцеві особливости, 
росповсюднення на території України 
пре глмови Раднаркпчу С. С. Ф. Р. Р. 
про держання видавання цінностей 
:»і скгитків б Парбанку і з позичко
вих час, оголошеної в «Вістях» В. Ц. 
В К. Рад з 17 квітня ц. р. № 81. 
припинити.

- Пропонувати Уповноваженому 
Нарко".*чну Р. С. Ф. Р. Р. т. Тума
нов:.. шоби видав інструкцію Фінвід
діл.^ про ликвідаці» скритків бувш. 
приватних кредитових установ У. С. 
Р. Р при означенні того реч.інця.

попадут на родину в последнюю оче . 
редь.

5. Самочинное отправление бежен
цев особыми отделами, Ревкомами, 
Собезами и другими органами будет 
строжайше преследоваться.

6. Беженцы и военно-пленные при 
первой возможности будут отправлять
ся организованным путем (эшелонами) 
при коменданте, медицинском персо
нале и пр..

7. Предлагаю железнодорожным вла
стям В. Ж. Ч. К. организовать поря
док проверки документов пассажиров, 
дабы избежать приема в вагоны бе
женцев под видом пассажиров. В 
случае обнаружения беженцев, неме
дленно задерживать и сообшать Укр- 
главкомэваку.

Председатель Укрглавкомэвак
3/1 гн.

Нач. Административного Отдела
(V. игло».

Ра< ііуп.іикопано и «Пик.» В. II. И. К. 
и \:!)>ьк. І'уб|німком;і пт 4 мин !!>:.’<) г. :іа 
.V ІМ.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

151. О приостановлении распростра
нения постановления Совнаркома 
Р. С. Ф. С. Р. о ликвидации сейфов.

1. В виду местных особенностей, 
распространение на территории Укра
ины постановления Совнаркома Р. С. 
Ф. С. Р о прекрашении выдачи цен
ностей из сейфов б. Нарбанка и из 
ссудных касс, распубликованного в 
«Известиях» В. Ц. И. К. Советов 
от 17 апреля с. г. за № 81, приоста
новить.

2. Предложить Уполномоченному 
Наркомфина Р. С. Ф. С. Р. товаришу 
Туманову издать инструкцию Фин
отделам о ликвидации сейфов бывших 
частных кредитных учреждений У. С 
С. Р. с указанием того срока, когда
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коли можна буде впровадити в життя 
вишенаведену постанову Раднаркому 
Р. С. Ф. Р. Р.

Харьків, ЗО квітня 1920 р.
Голова Раднаркому .V.' Ракшнькшї.

Керуючий Справами -ічліров.
Секретар Раднаркому .1. Ми/юнок.

Оголошено и «ВЬ-тях» В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревкому з травня Н»20 |юку 
.V 112.

152. Про 5°|в державний промисловий 
податок.

З огляду на те, шо декрет Раднар
кому Р. С. Ф. Р. Р. з 11 грудня 1919
р. про 5°|0 державний промисловий 
податок від обороту приватних не- 
обов'язаних до обрахунків купецко- 
промислових підприємств і промислів 
(«Вісти» В. Ц. В. К. К« 281) і також 
інструкція Наркомфіну з 2 січня 1920 р. 
про пристосування цего податку, 
отримали губерніяльні міста України 
доперва в першій половині квітня, та 
встановлені інструкцією речинці цього 
впровадження минули і, маючи на 
увазі конечність встановлення однако
вих для цілої Української Республіки 
речинців впровадження цього декрету, 
Раднарком постановив:

Встановлені інструкцією з 2 січня 
речинці для цілої Українскої Республі
ки змінити ось таким робом:

а) власники необов‘язаних до обра
хунків купецько-промислових підпри
ємств і промислів обов‘язані подати 
не пізніш 15 червня 1920 року заяви 
про оборот по операціях в протязі 
1919 р. (ст. 1 інструкції);

б) россилку платних карт Повфін- 
відділи повинні покінчити не пізніш 
15 липня (ст. 5 інструкції);

в) перечення проти вирахуваних 
оборотів і виміру податків можна вно
сити до ГІовфінвідділів не пізніш 15 
серпня (ст. 6)^

может быть введено в действие выше
указанное постановление Совнаркома 
Р. С. Ф. С. Р.

Харьков, 30 апреля 1920 г.
Председатель Совнаркома

X. Рпкоап;ыЛ.
Управляющий Делами .іч.пі/юн. 

Секретарь Совнаркома .1. Мы/»,ион.
Р&спублинопано в «Пав.» В. Ц. II. К. 

и Харьковск. Губревкомн от Г» мая 1П20 г. 
за Л- 112.

152. 0 5% государственном про
мысловом налоге.

В виду того, что декрет Совнар
кома Р. С. Ф. С. Р. от 11 декабря 
1919 г. о 5°в государственном про
мысловом налоге с оборота частных 
неотчетных торгово - промышленных 
предприятий и промыслов («Известия» 
В. Ц. И. К. К» 281), а также инструк
ция Наркомфина 2 января 1920 г. о 
применении этого налога получена в 
губернских городах Украины лишь в 
первой половине апреля и установ
ленные инструкцией сроки его введе
ния миновали и, принимая во внимание 
необходимость установления единых 
для всей Украинской Республики сро
ков введения этого декрета, Совнар
ком постановил:

Установленные инструкцией от 
2 января сроки для всей Украинской 
Республики изменить следующим об
разом:

а) владельцы неотчетных торгово- 
промышленных предприятий и про
мыслов обязаны подать не позже 15 
июня 1920 г. заявления об обороте 
по операциям в течение 1919 г. (ст. 1 
инструкции);

б) рассылка окладных листов Уфин- 
отделами должна быть закончена не 
позже 15 июля (ст. 5 инструкции);

в) возражения против исчисленных 
оборотов и окладов налога могут быть 
подаваемы в Уфинотделы не позже 15 
августа (ст. 6);
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г) податок треба вплатити до каси 
не пізніш 15 серпня (ст. 10  інструк
ції).

Харьків, 30-го квітня 1920 року.
Голова Ради Народніх Комісарів

X. Раковськпп.

Керуючий Справами Захаров.
Секретар Раднаркому А. Миронов.

Оголошено н «Вістях. В. Ц. В. К. і 
Хл|>ы;. Губреькомул ;> травня 1020 р. .V 112.

153. Про ліквідацию союзу Інвалідів.
Признаючи організацію інвалідів 

війни і праці, яка зміряє до витворен
ня осібної групи зі загальної маси 
працюючих, протидержавною і обра
ховуючи широку поміч, яку держава 
оказує інвалідам, Рада Народніх Ко
місарів постановила:

Союз інвалідів війни і праці з всіми 
його відділами закрити і все його 
майно передати органам Народнього 
Комісаріяту Праці і Соціяльного За
безпечення.

Харьків, ЗО квітня 1920 р.
Голова Ради Народних Комісарів

-V. РаковськнЛ.
Керуючий Справами Захаров.

Секретар Раднаркому Миронов.
«'голшипк» н «Вістях» В. Ц. В. К. і 

Хіірм;. ГуЛ[и-ііК'»му < дни Г» травня 1Н20 р.А- ) 12. ____ ____

Денрет Ради Народніх 
Комісарів.

154. Про безумовне застосування 
норм всеуираінських тариф.

З огляду на спостерігані випадки 
нарушения декрету Всеукрревкому про 
заробітню платню з 18  лютого, ого
лошеного в «Вістях» К* 51 і дальших 
постанов Уповноваженого Наркомтруд- 
созабезу Р. С. Ф. Р. Р. при Раднар- 
комові У. С. Р. Р. в питанні про та-

г) налог подлежит внесению в ка 
зну не позже 15 августа (ст. 10  ин 
струкции).

Харьков, ЗО апреля 1920 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Л". Ра човп; а а.

Управляющий Делами Загиров.
Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Распубликовано в «Или.» В. Ц. И. К. 
и Харькове*. Губревкома от 5 мая Ю2п г. 
за .V- ! 12.

153. О ликвидации союза инвалидов.
• Признавая организацию инвалидов 

войны и труда, как преследующую 
цели выделения из общей массы тру
дящихся в особую группу, антигосу
дарственной и учитывая широкую 
помощь, оказываемую государством 
инвалидам, Совет Народных Комисса
ров постановил:

Союз инвалидов войны и труда со 
всеми его отделениями закрыть, все 
его имущество передать органам На
родного Комиссариата Труда и Соци
ального Обеспечения.

Харьков, 30 апреля 1920 г.\
Председатель Совета Народных

Комиссаров Л'. Ра човгни и.
Управляющий Делами Захаров.

Секретарь Совнаркома А. Мпінок,в.
Распубликовано в «Млн.» Н. Ц. II. 

и Харьковск. Губревкома от Ъ мая 1й2о г. 
ла .V 112.

' Декрет Совета- Народных 
Комиссаров.

154. О неуклонном применении норм 
всеукраинских тарифов.

В виду наблюдающихся случаев на
рушения декрета Всеукрревкома о 
заработной плате от 18, февраля, 
опубликованного в «Извест.» за К* 51 
и дальнейших постановлений Упол
номоченного Наркомтрудсобеза Р. С. 
Ф. С. Р. при Совнаркоме У. С. С. Р.
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рифові пояси і норми заробитної 
платні, постановлюється: місцеві орга
ни влади (Виконкоми, Ревкоми) не 
мають права видавати законів в цій 
ділянці або касувати і зміняти поста
нови Уповноваженого Наркомтрудсо- 
забезу Р. С. Ф. Р. Р. при Раднарко- 
мові У. С. Р. Р.

Кожне нарушения цього декрету або 
ухилення від виконання названих ви- 
ше постанов стежитиметься відданням 
винних, незалежно від їх службового 
або суспільного положення, судові 
Ревтрибуналу.

Робітничо-Селяньскій Інспекциї і ії 
місцевим органам кладеться в обов'я
зок, шоби поробили заходи для до
гляду і контролі за безумовним при
стосуванням всіми установами і підпри
ємствами норм всеукраїнських тариф, 
і всіх, шо нарушають їх, притягати 
під суд Ревтрибуналу, та доносити 
про кожен припадок нарушения 
Управлінню Уповноваженого Нарком- 
трудсозабезу Р. С. Ф. Р. Р. при Рад- 
наркомові У. С. Р. Р.

Асигнати і задатки по кошторисах 
можна видавати лишень в випадкові 
повного зрівнання рахунків в части 
заробітної платні з нормами всеукра- 
їнских тариф.

Харьків, 3 квітня 1920 року.
Голова Ради Народніх Комісарів

.V. Ракопськнн.
Керуючий Справами Папі/тп.

Секретар Раднаркому .І[проти.

Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губрсвк#му з '» травин 1920 року 
.V- 112.

Наказ Народнього Комісаріяту 
Продовольчих Справ.

155. Про норми постачання населення 
міст і промислових осередків.

Згідно з ст. 8 декрету Раднаркому 
України з 6 квітня 1919 р. про єдину 
і трудову пайку (Збірн. Закон, і Росп.

по вопросу о тарифных поясах и нор
мах заработной платы постановляется: 
местные органы власти (Исполкомы, 
Ревкомы) не имеют права законода
тельствовать в этой области или от
менять и изменять постановления 
Уполномоченного Наркомтрудсобеза 
Р. С. Ф. С. Р. при Совнаркоме 
У. С. С. Р.

Всякое нарушение настоящего де
крета или уклонение от исполнения 
указанных выше постановлений будет 
преследоваться преданием виновных, 
независимо от их служебного или 
общественного положения, суду Рев
трибунала.

Рабоче-Крестьянской Инспекции и 
ее местным органам вменяется в обя
занность принять меры к наблюдению 
и контролю за неуклонным примене
нием всеми учреждениями и предпри
ятиями норм всеукраинских тарифов 
и всех нарушителей привлекать к суду 
Ревтрибунала, донося о каждом случае 
нарушения Управлению Уполномочен
ного Наркомтрудсобеза Р. С. Ф. С. Р. 
при Совнаркоме У. С. С. Р.

Выдачи ассигновок и авансов по 
сметам могут производиться лишь в 
случае полного согласования смет в 
части заработной платы с нормами 
всеукраинских тарифов.

Харьков, 30 апреля 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Поповский.
Управляющий Делами На.г а/киї.

Секретарь Совнаркома Ми/юнон.

Ржпубл и ковано к «Пзв.» В. Ц. И. К. 
и Харькове*. Губ ров ко ма от Г» мая 1!»2о г. 
за .\; 112.

Приказ Народного Комиссариата 
по Продовольствию.

155. О нормах снабжения населения 
городов и промышленных центров.

Согласно ст. 8 декрета Совнаркома 
Украины от 6 апреля 1919 г. о еди
ном и трудовом пайке (Собр. Узакон.
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ДОРИНИ.

/І/німскіиііг. 1) Вместо мяса или 
рыбы и жиров по трудовому пайку 
группы Ь временно выдается 2 ф- 
крупы ИЛИ 19 ф. овощей.

и Расп. Р.-Кр. Правит. Украины X? 7, 
ст. 410), устанавливаются временно 
нижеследующие нормы . снабжения 
предметами питания населения горо
дов и промышл. центров:
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2) При заміні печеного хліба мукою 
норми зменчуються на 15°'0 при ви
дачі пшеничною мукою, а на 30° 0 при 
заміні житньою мукою.

Харьків, 24 квітня 1920 р.
Народній Комісар 

Продовольчих Справ В.іаОІиірон.

Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і 
Харьковом». Гуоревкому :« 5 іранця 1020 р. 
Л» 112.

Наказ Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

156. Про подавання Губюрвідділами 
звітів про нільність ув'язнених. під

леглих війсковим відомствам.

Згідно з відношенням Реввійськради 
П.-З. Фр., опертим на постанові Рад- 
наркому України-, Наркомюст наказує 
всім і убюрвіддГлам в сьомидневнім ре- 
чинци пояснити і донести телеграфічно 
про кількість замкнених, знаходя- 
шихся в в'язницях губернії які раху
ються як підлеглі війсковим відомствам, 
ділючи їх по ступнях провини на 
групи, та вказуючи гадки Юрвідділу 
шо до питання їхнього звільнення. 
Щоб Юрвідділ отримал ці видомости, 
постановою Реввійськради П.-З. Фр. 
з 25 квітня 1920 р. К? 175, надається 
йому право відвідування всіх в'язниць 
і допитування всіх ув'язнених, комуб 
то вони не підлягали.

Виковання цього вкладається на 
відповідальність Керюрвідділів. Вво
диться в життя телеграфічно.

Заступник Народнього Комісаря 
Юстиції С. Каїїіірськпії.

За Керовника Ц. К. В. Японський.

Оголошено в «Вістя0- Ц. В. 1»'. і Харьк. 
Гу бренному з 5-го травня і ИЗО р. .V 112.

2) При замене печеного хлеба 
мукой нормы уменьшаются на 15% 
при выдаче пшеничной мукой и на 
30° 0 при замене ржаной мукой.

Харьков, 24 апреля 1920 г.
. . Народный Комиссар по

Продовольствию В.шоимнров.
* / *
Распубликовано в «Пав.» В. Ц. И. К*, 

и Харьковск. Губревкоыя от 5 мая 1»20 г. аа Лг 112.

Приказ Народного Комиссариата 
Юстиции.

156. О даче Губюротделами сведе
ний о количестве заключенных, чи
слящихся за военными ведомствами.

Согласно отношения Реввоенсовета 
Ю.-З. Фр., основанного на постано
влении Совнаркома Украины, Нарком
юст предписывает всем Губюротделам 
в семидневный срок выяснить и со
общить телеграфно количество заклю
ченных, находящихся в местах заклю
чения губернии, и числящихся за 
военными ведомствами, квалифицируя 
их по степени виновности на группы, 
с указанием мнения Юротдела по во
просу их освобождения. Для получе
ния этих сведений Юротделу, поста
новлением Реввоенсовета Ю.-З. Фр. 
от 25 апреля 1920 г. за К? 175, пре
доставляется право посещения всех 
мест заключения и допросов всех за
ключенных, за кем бы они ни числи
лись.

Исполнение сего возлагается на 
ответственность Завюротделами. Вво
дится в действие по телеграфу.

Заместитель Народного Комиссара 
Юстиции ('. Канарский.

За Заведующего Ц. К. О. Японской.

Расиублнков. и «Известиях» В.Ц.И.К. и 
Хармс. Губренкома от 5 мая 1020 г. .4 112.
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Постанова Промбюра.

157. Про приснорення регістрації під
приємств.

З огляду на спосперігані випадки, 
шо приватні особи спродают знадибб‘я 
і матеріяли заводів, які або вже наці
оналізовані, або підлягають націоналі
зації, пропонувати всім Г.Р.Н.Г. при
скорити докладну регістрацію всіх 
підприємств як працюючих, так і не
працюючих, а підрахунком знадобб'я, 
матеріялів, готових виробів і півфабри- 
катів і з встановленням контролі над 
використуванням цих матеріялів, щоби 
припинити свавільну продаж іх при
ватним і державним підприємствам. 
Кожне перенесення матеріялів і зна- 
дибб'я повинно виконуватися за відо- 
мостю і на підставі роспорядження 
Г. Р Н. Г. або ії відповідних органів.

Винні в нарушенні цієї постанови бу
дуть віддані під суд Військовому Три- 
буналови, по всій суворости воєнного
часу.

Голова Промбюра Чі/бауь.

Секретара Рубін он.

Г'голі.іімчіо в «Вістях» К.Ц.В.ІС. і Харьк. 
Г у.Ф»* 11 к<»му з 6-го травня і»2<» ]юку .V її:;.

Постанова Народнього Коміса
ріяту Продовольчих Справ.

158. Про техкичні предмети І товари 
в кооперативах.

1. Усі техничні приналежности і 
ріжні товари, призначені для вироб- 
ницких цілей, які знаходяться в ко
оперативних установах, підлягают’ під- 
гахункови складаному Раднаргоспом.

2. Підрахованими способом т. 1 то
варами і речами роспоряджує Рада 
Народнього Господарства, та за її 
дозволом кооперативні організації

Постановление Промбюро.

157. 06 ускорении регистрации пред
приятий.

В виду наблюдавшихся случаев про
дажи частными лицами оборудования 
и материалов заводов или уже нацио
нализированных, или подлежащих на
ционализации, предложить всем 
Г.С.Н.Х. ускорить точную регистрацию, 
всех предприятий как работающих, 
так и не работающих с учетом об
орудования, материалов и установле
нием контроля над использованием 
этих материалов, чтобы прекратить 
самовольную продажу их частным и 
государственным предприятиям. Всякое 
передвижение материала и оборудова
ния должно производиться с ведома і: 
распоряжения Г. С. Н. X. или его со
ответствующих органов.

Виновные в нарушении настоящего 
постановления будут преданы суду 
Военного Трибунала, по всей стро
гости военного времени.

Председатель Промбюро Чубя/м.

Секретарь Руб пи он.

Рж публнк. в «Известиях» В. Ц. И. К. и Харьк. Губреик. от 6-го мая 1920 г. за .V 11

Постановления Народного Комис
сариата Продовольствия.

158. О технических предметах и то
варах в кооперативах.

1. Все технические принадлежности 
и разные товары, предназначенные для 
производственных целей, находящиеся 
в кооперативных учреждениях, подле
жат взятию на учет Совнархозом.

2. Учтенными в порядке п. 1 това
рами и предметами распоряжается 
Совет Народного Хозяйства, по орде
рам которого кооперативные органи-
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обоз'язані відпускати знаходячая у 
н:*\ товари техничні і для виробництва.

Харьків, 19-го квітня 1920 року.
Наркомпрод і Головпродкомпівзаху

(підпис).
Голова Промбюра (підпис). 

Застначкооперуправління (підпись)
Оголошено в «Вістях» В.Ц.В.К. і Харьк.

І убровкаму з С-го грання 1920 р. .V 113.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

159. Про боротьбу з епидемичними 
занедужаннями.

Для більше успішної боротьби з 
епидемічними занедужаннями і уздо- 
ровлення сілського населення Рада 
Народніх Комісарів У.С.Р.Р. постано
вила:

1. Відповідальність за санітарний 
стан села накладається на Волвикон- 
коми, які обов‘язані керуватися в тій 
ділянці всіми постановами, інструк
ціями і обіжниками Народнього Комі
саріяту Охорони Здоровля і наглядати 
за їхнім докладним виконанням всіми 
громадянськими організаціями.

2. Виконкоми наглядають за чисто
тою і санитарним станом сел і слобід, 
а з окрема за школами і помешкан
нями громадянських установ і за улаш
туванням і поміщенням джерел води 
до пиття.

3. Помагають при улаштуванні гро
мадських парнів і пралнів.

4. Помагають при робленні заходів 
по боротьбі з заразливими занедужан- 
нями (щеплення проти тифу, віспи, 
холери), улаштованні громадських ка
занів і т. д.

5. Відводять необхідні для лічничих 
закладів помешкання, ремонтують їх, 
палива, і харчів та помогають при 
отриманні всіх родів господарського 
постачання.

зации обязаны отпускать имеющиеся 
у них технические и для производ
ства товары.

Харьков, 19 апреля 1920 г.
Наркомпрод и ПредпродкомЮгзап

(подпись).
Председатель Промбюро (подпись).
Замначкооперуправления (подпись).

Распубликовано в «Известных» Н.Ц.П.К'. к 
Харьк. Губревк. от 6-го мал И»20 г. :т .V ! 13.

Декрет Совета Народных Коиис- 
саров.

159. О борьбе с эпидемическими за
болеваниями.

Для более успешной борьбы с эпи
демическими заболеваниями и оздоро
вления населения деревни Совет На
родных Комиссаров У.С.С.Р. постано
вил:

1. Ответственность за санитарное 
состояние деревни возлагается на Вол- 
исполкомы, которые обязаны руковод
ствоваться в этой области всеми по
становлениями, инструкциями и цирку
лярами Народного . Комиссариата 
Здравоохранения и наблюдать за точ
ным исполнением их всеми граждан
скими организащ*ями.

2. Исполкомы наблюдают за чисто
той и санитарным состоянием сел и 
деревень, в особенности за школами 
и помещениями общественных учре
ждений и за устройством и улучшением 
источников питьевой воды.

3. Содействуют устройству обще
ственных бань и прачечных.

4. Содействуют проведению мер по 
борьбе с разными болезнями (прививки 
против тифа, оспы, холеры), устрой
ству общественных кипятильников 
и т. д.

5. Отводят необходимые для лечеб
ных заведений помещения, ремонти
руют их. принимают все меры к снаб
жению их топливом и продовольствием 
и содействуют получению всех видов 
хозяйственного снабжения.
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Ь. Лають широку допомогу в справі 
поширення між людностю знання ги- 
і ієни і санітарії.

Харьків. 30-го квітня 1920 року.
Голова Ради Народніх 

Комісарів .V.
Керуючий Справами .{пт/нм.

Секретарі, Раднаркому А. Міуточ.

Ого.і<ілі-н'> в *Вігтя\» В.Ц.В.К. і Хпрьк. 
1 уЛр'-ик«>му л 7-гм гравия 1920 |>. 114.

Постанова Всеукраїнського Комі
тету по загальній трудовій по

винности.
160. Про ліквідацію Існуючих, в супе- 
речности зі статутом про Компраці. 

органів трудповмнности.
Р рознитті постанови Раднаркому 

У. С. Р. Р. про встановлення Комітетів 
ію загальній трудовій повинности, при 
іч(5.. міс. і Новвиконкомах з 11 квітня 
1**20  р. наказується всім губ , міст, і 
Поииикомкомам приступити негайно 
ДО ліквідації ІСН>ЮЧНХ, в сумеречности 
: і іТагчіом нр»> Компраці, при уста
новах органів трудновинности.

При ліквідації означених органів 
функції їх з обсягу трудновинности 
передаються Коммрацям, оставші функ
ції -установам, при яких вони існують.

Спосіб л.кшдації на місцях встанов
ляють місцевії Компраці разом з пред
ставниками заінтересованих установ.

Р» випадкові виникання конфліктів 
\:.ж Кочпранччи і представниками 
лаінтересованних \станов остаточною 
ін.іаицісю діл ІІоиіткомпраць е Губ- 
Кіімпраці. а для останього— Всеукр- 
компрапі.

Харьків. З травня 1920 г.
Голова Всеукраїнського Комітету 

загально* трудової повинности
, (они імсйгьі;н *і.

Член Комітету
Керуючий Справами /»пг/,^>нцкичч.

Секретар Г.іуґ’.пч.

«*і * -і. *•■• і:«' в «В:-тя\» Н.Ц.В.К'. і Харі.к. 
Гчл'.|ччн."му ! 1-го т рання 1‘*2" р. ПІ.

б. Оказывают широкое содействие 
в деле распространения в народе зна
ний по гигиене и санитарии.

Харьков. 30 апреля 1920 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров .V. І,чі;очп:пч.
Управляюший Делами Ао.ш/юч. 

Секретарь Совнаркома .I. М иронии.

Распубликован*- и «ііянсі-тіі;і\» В.Ц.П.К’. >: 
Хармс. Губреикома от 7 мая 1!»2о г. Л; 1! "

Постановление Всеунраинского 
Комитета по всеобщей трудовой 

ПОВИННОСТИ.

160. О ликвидации существующих 
вопреки положения о Комтрудах ор

ганов трудповинности.
В развитие постановления Совнар

кома У.С.С.Р. об образовании Коми
тетов по всеобщей трудовой повин
ности при губ., гор. и уисполкомах от 
11 апр. 1920 г. предписывается всем 
губ., гор. и уисполкомам немедленно 
приступить к ликвидации существую
щих, вопреки положения о Комтру
дах, при учреждениях ортанов труд
повинности.

Мри ликвидации означенных органов 
функции их в области трудповинност.: 
передаются Комтрудам, остальные 
функции—учреждениям, при которых 
они существуют.

Порядок ликвидации на местах уста
навливается местными Комтрудами сов
местно с представителями заинтере
сованных учреждений.

В случае возникновения конфликтов 
между Комтрудами и представителями 
заинтересованных учреждений, окон
чательной инстанцией для Уездком- 
трудов является Губкомтруд, а для 
последнего—Всеукркомтруд.

Харьков, 3 мая 1920 г.
Председатель Всеукраинского Коми

тета по всеобщей трудовой повин
ности . { і ' і і і і і н с ч і  к и ч .  

Член Комитета По/чрг.ічч. 
Управляющий Делами

Секретарь Гцрснич.

Распубл икона н«* ь «Ия*** тн:1\> Г..Ц.11.17. • 
Харыс. Г>ч'|и|||...ма *-т 7 мал ]!»2»і г. .V І] 1.



230

Обіжник Народнього Комісаріяту 
Освіти.

161. Про систематичну допомогу 
освітним починам К. С. Р. М. У. Губвід- 

ділами і про єдність праці.

Великі завдання наладження пля- 
нової і систематичної освітної праці 
між робітничо-селянською молодіжжу 
при обмежности просвітних засобів 
зимогають не лише згідности, але і 
єдности в тій праці органів Нарко- 
мосу і організації К. С. Р. М. У.

З метою швидшого знівечення відо
кремлення між органами Наркомосу і 
організаціями К.С.Р.М.У. пропоную:

1. Центральним і місцевим органам 
Наркомосу в части освітної праці з 
молодіжжу негайно перейти від випад
кової і несистематичної допомоги освіт
ним починам організацій К.С.Р.М.У. до 
зппрацювання лляну систематичного 
задоволення освітних питань.

2. Вдовольняти в першу чергу освіт- 
ними засобами школи, клюби, бібліо
теки і інші освітні питання, які вини
кають по почину організацій К.С.Р.М.У.

3. При відкритті нових шкіл-клюбів 
і инших освітних установ спеціяльно 
для підлітків кожний раз робити це 
через 'організації К.С.Р.М.У., шоби 
тим самим давати нові товчки до раз- 
виття самодіяльности серед робітничої 
і селянської МОЛОДҐЖИ.

4. Всі ми заходами проповідати ідею 
професійно-техничного підготовлення 
робітничої і селянської молоді І зосе
редити в цій справі лучші організа
ційні сили.

5. Для організаційного закріплення 
•'дности освітньої праці ввести пред
ставників організацій К. С. Р. М. У. 
з правом рішаючого голосу до всіх 
ділових і керуючих відділів і колегій.

Циркуляр Народного Комисса
риата Просвещения.

N

161. 0 системат. поддержке просве
тительных начинаний К.С.Р.М.У. Губ- 

отделами и единства работы.

Огромные налаживания планомерной 
и систематической просветительной 
работы среди рабоче-крестьянской мо
лодежи при ограниченности просвети
тельных рессурсов требуют не только 
согласованности, но и единства в этой 
работе органов Наркомпроса и орга
низаций К. С. Р. М. У.

В целях скорейшего изживания раз
общенности между органами Нарком
проса и организациями К. С. Р. М. У. 
предлагаю:

1. Центральным и местным органам 
Наркомпроса в части просветительной 
работы с юношеством немедленно пе
рейти от случайной и несистемати
ческой поддержки просветительных 
начинаний организаций К.С.Р.М.У. к 
выработке плана систематического 
удовлетворения их просветительных 
запросов.

2. Удовлетворять в первую очередь 
просветительными рессурсами школы, 
клубы, библиотеки и иные просвети
тельные начинания, возникающие по 
почину организаций К.С.Р.М.У.

3. При открытии новых школ, клу
бов и ийых просветительных учреж
дений специально для подростков 
веякий раз делать это через органи
зации К. С. Р. М. У., дабы тем самым 
дать новые импульсы к развитию само
деятельности среди рабочей и кресть
янской молодежи.

4. Всемерно пропагандировать идею 
профессионально-технической подго
товки рабочей и крестьянской моло
дежи и сосредоточить на этом деле 
лучшие организационные силы.

5. Для организационного закрепле
ния единства просветительной работы 
ввести представителей организаций 
К. С. Р. М. У. с правом решающего 
голоса во все деловые, и руководя-
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яких обсяг діяльності! стикається з 
освітньою працею серед молоді.

Народний Комісар Освіти /'//. Грнниии. 

• ч •'.(••ші-ііо і: «Ііі' тях* В. Ц. В. І», і Харь-
і:іі:. Г:-'|«чікому з Т-п» Т|*лімі:і Ш2«» |*. Л~ 1 1 4 .

Постанова Уповноваженого Нар- 
ножпраці.

162. Про грошеве вирівнення за не- 
доставления виробницьноі одіжи.
Згідно з рішенням * 3-го З‘їзду Проф

союзы жадні грошеві вирівнення за 
невидания робітникам і службовцям 
виробнмцької одіжи не нележаться.

Органам Робітничо-Селянської Ін
спекції доручається не зізваляти на 
жадні асигнати до виплати грошевого 
ьирівнання за недоставлення вироб- 
одіжи.а тих. шо видали, віддавати 
судові Ревтрибуналу,

Уповноважений Наркомпраці
А.  П ін н ішії .

Голова Півдбюра В. Ц. Р. П. С.
,1. Гшипщіі.

"гім.«ііи,ііо в «Вн-тях» В. Ц. В. К. і Харь-
ЫМ. Гум|И*|!Кпму :і 7-го Т|'ПІІІІН 1і>2о ]>. Л? 114.

Постанова Народніх Комісаріятів 
Освіти Р. С. Ф. Р. Р. і У. 0. Р. Р.

163. Про єдність освітньої політики.

В інтересах єдности освітньої полі
тики і з метою наладження плянової 
і систематичної праці центральних і 
місцевих органів Наркомосу У. С. Р. Р. 
оголошується* 1

1. Всі зносини по питаннях інфор
мації. керування справою освіти і по
стачання між Наркомосом Р. С. Ф. Р. Р. 
і поодинокими губерніями України ве

щие отделы и коллегии, круг деятель
ности которых соприкасается с про
светительной работой среди молодежи.

Народный Комиссар Просвещения
Г/>. Гринько.

Рлміуб.-іп ковано і: «Нзшм-т.» В. Ц. II. I,’. и 
Губревк. от 7 млн 1П2<> г. за .V 114.

Постановление Уполномоченного 
Нарномтруда.

162. 0 денежных компенсациях за 
невыдачу прозодежды.

В согласии с решением Ш-го С‘езда 
Профсоюзов никакие денежные ком
пенсации за невыдачу рабочим и слу
жащим производственной одежды про
изводиться не должны.

Органам Рабоче-Крестьянской Ин
спекции предлагается не разрешать 
никаких ассигновок на уплаты де
нежной компенсации’за невыДанную 
прозодежду, а произведших такие 
выдачи привлечь к суду Ревтрибунала.

Уполномоченный Наркомтруда 
А. НчОс\тн.

Председатель Южбюро В. Ц. С. П. С.
.I. Г тип і/1,1.

Рас», и «Известиях» В. Ц. И. К. и Хлрьк. 
Губревкома от 7 мая 1920 г. за Л= N4.

1 Постановление Народных Комис- 
' сарматов Просвещения Р. С. Ф.

С. Р. и У. С. С. Р.
163. Об единстве просветительной 

политики.
В интересах единства просветитель

ной политики и в целях налажива
ния планомерной и систематической 
работы центральных и местных ор
ганов Наркомпроса У. С. С. Р. об - 
является:

1. Все сношения по вопросам ин
формации, руководства делом просве
щения и снабжения между Нарком- 
просом Р. С. Ф. С. Р. и отдельными
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дуться виключно через Нарко.чос 
У. С. Р. Р.

І [/ш міш мі. Ні одно прохання 
поодиноких губерній України не 
буде розглядатися в Наркомосові 
Р. С. Ф. Р. Р. без висновку Нарко- 
мосу У. С. Р. Р.
2. Всі декрети і роспорядження 

Наркомосу Р. С. Ф. Р. Р. можуть буди 
стосовані в межах України лише після 
їх оголошення або потвердження Нар- 
комосом У. С. Р. Р.

Харьков, 7 травня 1920 р.
Народній Комісар Освіти Р. С. Ф. Р. Р.

. І. .7//шічаргьннїї.
Народній Комісар Освіти У. С. Р. Р.

/'/>. £'рины;о.

Оголошено і: «Ві' тлх» В. Ц. В. К. і Харь- 
кіп. Губреикому з 8 травня 1»2<> р. .Л- 115.

Наказ Народнього Комісаріяту 
Продовольчих Справ і Голови 
Онремоі Продовольчої Комісії по 
постачанні Південно-західнього 

фронту.
164. Про продробітників тимчасово 

полишених місцевостей.
В інтересах докладного підрахунку 

і активного користування продробіт
ників, працюючих в тимчасово поли
шених нами місцевостях, наказується 
до безумовного керування:

1. Опродкомарми повинні тримати 
по підрахункові всіх продробітників 
Опродкомгубів не лише в районі 50 
верстової фронтової смуги, де ці ро
бітники підлеглі безпосередньому ке
руванню Опродкомгубів, але і в на
ступній від боєвої лінії 50-верстовий 
смузі.
' 2. Підрахування не спричинює жад
них вмішувань до праці продорганів 
до того часу, доки вони продовжують 
нормальне функціонування. Але в ви
падкові виникаючих воєнних перепон 
при пересуванні і перенесенні фрон
тової лінії, евакуація продорганів в 
районі цілої 100-верстової смуги до
пускається лише в поразумінні з Оп- 
родкомармом, а ринні залишення своїх

губерниями Украины ведутся исклю
чительно через Наркомпрос У. С. С. Р_ 

Примечание. Ни одно ходатай
ство отдельных губерний Украинья 
не будет рассматриваться в Нар- 
компросе Р. С. Ф. С. Р. без заклю
чения Наркомпроса У. С. С. Р.
2. Все декреты и распоряжения Нар

компроса Р. С. Ф. С. Р. могут быть 
применяемы в пределах Украины лишь 
После их опубликования или подтвер
ждения Наркомпросом У. С. С. Р.

Харьков, 7 мая .1920 г.
Народный Комиссар Просвещения 
Р. С. Ф. С. Р. .1. .Іцнпчарптн.

Народный Комиссар Просвещения 
У. С. С. Р. Гр. Грин..но.

Раги, и <1І:іве« тиях» В. Ц. II. К. и Ха)>і.к. 
І^Лреикомп от 8 мая 1020 г. за № IIГ*.

Приказ Народного Комиссара по 
Продовольствию и Председателя 
Особой Продовольственной Ко
миссии по снабжению Юго-За

падного Фронта.
164. О продработниках временно, 

оставляемых местностей.I
В интересах точного учета и актив

ного использования продработников, 
работающих во временно оставляемых 
нами местностях, предписывается к 
неуклонному руководству:

1. * Опродкомармы должны держать 
на учете всех продработников Оирод- 
комгубов не только в районе 50-ти- 
верстной фронтовой полосы, где эти 
работники подчинены непосредствен
ному руководству Опродкомгубов, но 
и в следующей бт боевой линии 50-ти- 
верстной полосе.

2. Взятие на учет не сопровожда
ется никаким вмешательством в ра
боту продорганов до тех пор, покуда 
они продолжают нормально функцио
нировать. Но в случае возникающих 
военных осложнений при продвиже
нии и перемещении фронтовой линии, 
эвакуация продорганов в районе всей 
100-верстной полосы допускается 
лишь с согласия Опродкомарма, и ви-
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МІСЦЬ без відповіднього дозволу Ом- 
родко.марму передаються як дезертири, 
судові військово-полевого Трибуналу.

3. В випадкові звакуації, по роспо- 
рядженню Опродкомарму, продоргани, 
продробітники, працюючі в тім прод- 
оргаиі, поступають в безпосереднє 
роспорядження Опродкомарму, який 
складає з них районові комісії, котрі 
при освободженні тимчасово занятих 
у нас місцевостей складають і пере
творюються в раніш існуючі прод
органи.

4. Наказ ввести в життя телегра
фічно.

Харьків, 26 квітня 1920 р.
Наркомпрод і Головпродкомпівдзаху

//. ПміОімірчч.
Секретар ііс.інін.

Сірукчиміп и «Ні'-тнч» В. Ц. И. К. і Хярь- 
Гу«'.|..,ііК'»му :і !• травня 1420 р. Лг І Ні.

Постанова Народнього Коміса
ріяту Земельних Справ У.С.Р. Р. 

і Промбюра.
165. Про спосіб використання мерт
вого інвентаря націоналізованої цун- 

ровоі промисловосте

На підставі постанови Ради На
родніх Комісарів Р. С. Ф. Р. Р. з 30-го 
січня 1 ‘>20 р., постанови Уповнова
женого Вищої Федераційної Ради На
роднього Господарства при Раднарко- 
лові України і Уповноваженого Н. К. 
Ш. К., Радоборони і Укррадтрударму 
.оголошеної в «Вістях» з 17 березня 
ц. р., К? 74 (Збір. Закон, і Роспор. 
Роб.-Сел. Уряду України № 3, ст. 46) 
про допомогу цукровій промисловости 
(п. 2) цілий живий і мертвий' іг*вен- 
тарь. належний націоналізованим гос
подарствам цукроварень, поступає в 
виключне роспорядження цукрової 
промисловости.

З метою найлучшого використання 
мертвого інвентаря Наркомзем і Пром- 
бюро постановили:

новные в оставлении своих постов 
без соответствующего разрешения 
Опродкомарма передаются, как дезер
тиры, суду военно-полевого трибунала.

3. В случае эвакуации, по распоря
жению Опродкомарма, продоргана, 
продработники, работающие в этом 
продоргане, поступают в непосред
ственное распоряжение Опродкомарма, 
образующего из них районные комис
сии, которые при освобождении вре
менно занятых у нас местностей об
разуют и возвращаются в раньше 
существовавшие продорганы.

4. Приказ ввести в . действие по 
телеграфу.

Харьков, 26 апреля 1920 г.
’ Наркомпрод и Предпродкомюгзап

1>\ В . К П І / І Л П І / Ю Н .

Секретарь Пе.інсн.

Распубликовано и <П:ше« т.* В. Ц. И. К. и 
Харьков. Губреикома от ■* мая 1420 г. Л* П<»

Постановление Народного Комис
сариата Земледелия У. С. С. Р. 

и Промбюро.
165* 0 порядке использования мерт

вого инвентаря национализированной 
сахарной промышленности.

На основании постановления Совета 
Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. 
от 30 января 1920 г. постановления 
Уполномоченного Высшего Федераль
ного Совета Народного Хозяйства 
при Совнаркоме Украины и Уполно
моченного Н. К. П. С. Совобороны 
Укросотрударм, опубликованного в 
«Известиях» от 17 марта с. г. за 
К® 74 (Собр. Уз. и Расп. Р. Кр. 
П-ства Украины, № 3, ст. 46) о со
действии сахарной промышленности 
(п. 2) весь живой и мертвый инвен
тарь, принадлежащий национализи
рованным хозяйствам сахарных заво
дов, поступает в исключительное рас
поряжение сахарной промышленности.

В целях наилучшего использования 
мертвого инвентаря Наркомзем и 
Промбюро постановили:
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1. Головцукор через свої районові 
управління бере в підрахунок цілий 
мертвий інвентар націоналізованої 
цукрової промисловосте який в перву 
чергу обслугує насінні господарства 
цукроварень, а лишки його посту
пають на зсипні станції при заводах.

2. На Головцукор накладаються обо- 
вязки: а) через свої районові упра
вління перевести росподіл, можливий 
і потрібний ремонт, як великого, так 
і малого інвентаря, в порядку послі
довності! запотребовання його в кам
панії 1920 р.; б) організувати зсипні 
станції с.-госп. машин і знадибб'я в 
заводських господарствах і по мож
ливості! в селах, які мають буракові 
плянтації і доставляють бураки на 
заводи; в) організувати в межах мож- 
ливости ремонтні майстерні по ре
монту с.-госп. машин і знарядів ма
лих трудових господарств, націоналі- 
зованних господарств цукроварень (в 
тих селах, де будуть організовані 
зсипні станції).

3. Зсипні станції обслугують в пер
шу чергу трудові господарства, засі
ваючі бураки для заводів на окремо 
уложених умовинах, в другу чергу 
малі трудові господарства, які скла
лися при умові наділу землею шляхом 
нового закону про земельний устрій 
на Україні, в кінци оставші господар
ства. Зсипні пункти удержуються і 
ремонтуються на рахунок і засобами 
сахарної промисловости.

1. Главсахар через свои районные 
управления, берет на учет весь мерт
вый инвентарь национализированной 
сахарной промышленности, который в 
первую очередь обслуживает семен
ные хозяйства сахзаводов, излишки 
же его поступают на прокатные стан
ции при заводах.

2. Главсахару вменяется в обязан
ность: а) через свои районные упра
вления произвести распределение, воз
можный и нужный ремонт инвентаря 
как крупного, так и мелкого, в по
рядке последовательности употребле
ния такового в кампании 1920 г., б)

^организовать прокатные станции с.-х. 
машин и орудий в заводских хозяй
ствах и по возможности в селах, 
имеющих свекловичные плантации и 
поставляющих свеклу на заводы; в» 
организовать в пределах возможности 
ремонтные мастерские по ремонту
с.-х. машин и орудий мелких трудо
вых хозяйств, национализированных 
хозяйств сахарных заводов (в. тех, 
селах, где будут организованы прокат
ные станции).

3. Прокатные станции обслуживают 
в первую очередь трудовые хозяйства, 
сеющие свекловицу для заводов на 
особо договорных условиях, во вто
рую очередь—мелкие трудовые хо
зяйства, образовавшиеся при условии 
наделения землей в порядке нового 
закона землеустройства на Украине, 
затем остальные хозяйства. Прокат
ные пункты содержатся и ремонтиру
ются за счет и средства сахарной

4. Користування інвентарем, який 
находиться на зсипних станціях, пе
реводиться районовим управліннями 
через заводоуправління і по порозу
мінні останніх в ПовзеМвідділами.

5. Удержання ремонтних майстер- 
нів ставиться на рахунок цукрової 
промисловости при умові, що особи, 
які віддали інвентарь для ремонту, 
платимуть за ремонт по власних 
коштах.

Примітка: Ремонт с.-госп. зна
ряддя і машин малих трудових гос
подарств в організованих майстер
нях має переводитися виключно по 
дозволах Земвідділів.

промышленности.
4. Использование инвентаря, нахо

дящегося на прокатных станциях, 
производится районными управлениями 
через заводоуправления и по- согла
шению последних с Уземотделами.

3. Содержание ремонтных мастер
ских относится за счет сахарной про
мышленности при условии оплаты 
лицами, сдавшими инвентарь для ре
монта по себестоимости.

Л/пімсчинне. Ремонт с.-х. орудий 
и машин мелких трудовых хозяйств 
в организованных мастерских дол
жен производиться исключительно 
по ордерам Земотделов. _



235

Ь. Земвідділ видає обіжне роспоря
дження місцевим земельним органам в 
справі докладного виконання цієї по
станови.

Голова Промбюро Чі/оар.
Народній Комісар Земельних Справ

І $ пито роп.
<>гил«чіп*но и .Вістях- В. Ц. В. К. 

1‘уЛ|к'ВК. :• !• травня Ю20 |». Л: Пц.

Постанова Уповноваженого Нар- 
иоипраи,! Р. С. Ф. Р. Р при Рад- 

нарномові У. С. Р. Р.
166. Про спосіб обрахування робітни

ків І службовців.
1. При обрахуванні робітників і служ

бовців належить керуватися ст. 1-й 
2 нормального тарифового статуту 
КС.Ф.Р.Р. з 21 травня 1919 р., яка 
говорить, шо коли упередження про 
обрахунок зроблено за два тижні, тоді 
жадні ліквідаційні належитости не 
треба платити; коли ще упередження 
не було зроблено, то ліквідаційні на
лежитости видаються в розмірі двотиж
невої (12-дневної) поденної тарифової 
платнії.

2. В тих місцевостях, де місцеві 
Трудсозабези або каси безробітних 
ще не приступили до виплати допо
моги безробітним, на підставі і в роз
мірі встановленім статутом про соці- 
яльне забезпечення з 31 жовтня 1918 р., 
там належить в відповідних випадках 
керуватися ось чим:

Коли виповідження зроблено на два 
тижні до обрахування, то ліквідаційні 
належитости виплачуються в розмірі 
двотижневої (12-дневної) поденної та
рифової платнї, а коли виповідження 
не було зроблено—в розмірі місячної 
(25-дневноі) поденной тарифової платні.

Уповноважений Наркомпраці РСФСР 
при Раднаркомові УССР .1. Іїаді'рнп. 

Голова Ьюра ВІ1РПС Гтиощн 
Керовник Справ С. Гофман.

<>іч»л*чііі*ио и .Вістях- В. Ц. В. К. і Харьк- Губревк. з а травня 1н2о р. .V по.

6. Земотдел издает циркулярное рас
поряжение местным земельным органам 
на предмет точного выполнения на
стоящего постановления.

Председатель Промбюро Ч упарь.
Народный Комиссар Земледелия

Ппкпюрон.
Распубликовано в -Известиях- В.Ц.И.ІГ. и 
Харьк. Губревк. от мая 1И2о г. на .V? 1Н».

Постановление Уполномоченного 
Наркомтруда Р. С. Ф. С. Р. при 

Совнаркоме У.С.С.Р.
166. О порядке расчета рабочих и 

служащих.
1. При расчете рабочих и служащих 

надлежит руководствоваться ст. 1-ой
2-го нормального тарифного положе
ния Р.С.Ф.С.Р. от 21 мая 1919 года, 
которая гласит, что если предупреж
дение о расчете сделано за две не
дели, то никаких ликвидационных 
уплачивать не полагается; если же это 
предупреждение не было сделано, то 
ликвидационные выдаются в размере 
двухнедельной (12-дневной) поденной 
тарифной ставки.

2. В тех местностях, где местные 
Отрудсобезы или кассы безработных 
еще не приступали к выплате пособий 
безработным на основании и в раз
мере, установленном положением о 
социальном обеспечении 31-го октября 
1918 г., тем надлежит в соответству
ющих случаях руководствоваться сле
дующим:

Если предупреждение сделано за 
две недели до расчета, то ликвидаци
онные выплачиваются в размере двух
недельной (12-дневной) поденной та
рифной ставки,^ если же предупреж
дение не было сделано, то в размере 
месячной (25-дневной) поденной та
рифной ставки. 4

Уполномоченный Наркомтруда 
Р.С.Ф.С.Р при Совнаркоме У.С.С.Р.

-I. Падерин.
Председатель бюро В.Ц.С.П.С. Г/т.юрр*.

Управляющий Делами С. Гофман.

Раопублнкопано и -Известиях- В.Ц.ІІ.І». и 
Хпрьк. Губревк. от 1» мая г. да Л? П>;.
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Інструкція Народнього Коміса
ріяту Освіти.

167. Про приняття до вищих науко
вих закладів.

1. До виших -наукових закладів 
приймаються всі громадяни обох родів, 
які мають 17 років. Свідоцтва и по
свідчення про покінчення середньої 
школи не жадаються. Кожний заклад 
подає до загальної відомости мінімум 
обсягу знання необхідного для пере- 
ходження курсу в тім або другім за
кладі, котрий не може мати обсягу 
знання нижчого від давного вищого 
початковоі школи.

2. До практичних занять допуска
ються та до числа дійсних студентів 
зараховуюся лишень ті слухачі, котрі 
в відповіднім речинці після колльок- 
віюму окажуть досить підготовлення 
до переходження курсу закладу. Ли
шень після цього вони зараховуються 
до числа дійсних студентів інстітуту.

3. Наперед приймаються діти пра
цюючих, членів виробницьких профе
сіональних союзів, члени Комсомолу, 
члени К.П.Б.У. і соціялистичних пар
тій, стоячих на радянській гілятформі, 
перебувших не менше 4-ох місяців 
до часу вступления в Радпрофах і не 
менше 6-ти місяців у відповідних пар
тійних організаціях. До проханнів тре
ба приложити відповідні посвідчення.

4. Для осіб, які не вдоволюють міні
мумові знання для вступления, перед 
здійсненням доступности до загального 
навчання в єдиній трудовій школі, на
лежить отворити підготовлюючі курси 
при освітних стоваришеннях ВУЗ.

. /
5. Для організації колльоквіюмів при 

кожнім інстітуті повинні бути утво
рені комісії в числі 4-ох осіб, в складі 
учительского персоналу і представни
ків революційного студентства стар
ших курсів в рівнім числі. Ці комісії 
вибирають 5-го члена з поміж учите
лів на голову.

Инструкция Народного Комисса
риата Просвещения.

167. О приеме в высшие учебные 
заведения.

1. В высшие учебные заведения при
нимаются все граждане обоего пола, 
достигшие 17-летнего возраста. Атте
статов и удостоверений об оі&нчании 
средней школы не требуется. Каждый 
институт доводит до всеобщего сведе
ния минимум об'ема знаний, необхо
димых для прохождения курса в том 
или другом институте, который не
.может быть меньше об'ема знаний 

прежнего высшего начального училища.
2. К практическим занятиям допу

скаются и в число действительных 
студентов зачисляются только те слу
шатели, которые к подлежащему сроку 
после коллоквиума обнаружат доста
точную подготовку к прохождению 
курса института. Только после этого 
они зачисляются в число действитель
ных студентов института.

3. В первую очередь принимаются 
дети трудящихся, членов производ
ственных профессиональных союзов, 
члены Комсомола, члены К.П.Б.У. и 
социалистических партий, стоящих на 
советской платформе, пробывших не 
менее 4 месяцев до поступления в 
Совпрофах и не менее 6 месяцев в 
соответствующих партийных органи
зациях. При прошениях должны быть 
приложены соответствующие удосто 
верения.

4. Для лиц, неудовлетворяющих ми
нимуму знаний для поступления,впредь 
до осуществления доступности всеоб
щего обучения в единой трудовой 
школе, должны быть открыты подго
товительные курсы при просветитель
ных ассоциациях В.У.З.

5. Для организации коллоквиумов, 
при каждом институте должны быть 
созданы комиссии в числе 4-х лиц, н 
составе преподавательского персонала 
и представителей революционного сту
денчества старших курсов в равном 
числе. Эти комиссии выбирают 5-го 
члена из среды преподавателей в 
председатели.
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6. Речинці колльоквіюмів усталюють 
в кожному інститутові Ради залежно 
від пляну практичних праць.

7. Для поладання прохань та пере
ведення приняття у всіх інститутах 
организуються комісії з 5-ох осіб: 2-ох 
представників від учителів, 2-ох пред
ставників революційного студентства і 
голови, вибраного по згоді студентів 
і учителів.

8. Гіорішення комісії є остаточні, а 
може іх переглянути Відвнауз (Від. 
Вищих Наук. Закл. лишень по пред
ставленні партій Радпрофа і Загально
міського Студентського Комітету.

9. До часу зарахування в число 
дійсних студентів слухачі рахуються 
кандидатами.

10. Усі прохання про зарахування 
подаються до відповідних інститутів.

І І / Ч І Л ' І Ш К Ч .  При инших ріжних 
умовинах найперше принимаються 
особи, які мають відповідне прак
тичне підготовлення (техничне, ме
дичне і т. д.).
11. Студентів, які переносяться з 

інститутів инших міст до відповідних 
місцевих, належить приймати без пе- 
решкід, коли до того не окажуться 
непоконані перешкоди в умовинах 
звичайних занять. В випадкові неока
зания документів про зарахування або 
зарахувань не по всіх речах, доко
нечних для поступлення на відповідні 
семестри, дається Раді інституту право 
зарахувати таких студентів умовно 
на відповідний курс, зобов'язуючи іх 
до виконання конечних праць до озна
ченого речинця.

Народній Комісар Освіти Грпнько. 
Керовник Відділу В.Н.З, •ічіиігр.

Оголошено в „Вістях- В. Ц. В. К. і 
\;«|.ьк. Губрічік. ;« 12 травня Н-2о р. Л- 118.

6. Сроки коллоквиумов устанавли
ваются в каждом институте Советами 
в зависимости от плана практических 
работ.

7. Для разбора прошений и произ
водства приема во всех институтах 
организуются комиссии из 5-ти лиц;
2-х представителей от преподаватель
ского персонала, 2-х представителей 
революционного студенчества и пред
седателя, выбранного по соглашению 
студентов и преподавателей.

8. Решения комиссии окончательны 
и могут быть пересмотрены Отвузом 
только по представлению партий, Сов- 
профа и Общегородского Студенче
ского Комитета.

9. До зачисления в число действи
тельных студентов слушатели счита
ются кандидатами.

10. Все прошения о зачислении по
даются в соответствующие институты.

ІҐ/шмсчтіпс. При прочих равных 
условиях в первукэ очередь прини
маются лица, обладающие соответ
ствующей практической подготов
кой (технической, медицинской и т.п.)
11. Студенты, переводящиеся из ино

городних институтов в соответству
ющие местные, должны быть прини
маемы беспрепятственно, если к тому 
не встретится непреодолимых препят
ствий в условиях нормальных занятий. 
В случае непредставления документов 
о зачетах или зачетов не по всем 
предметам, необходимых для поступ
ления на соответствующие семестры, 
совету института предоставляется 
право зачислить таких студентов 
условно на соответствующий курс, 
обязуя их выполнить необходимые ра
боты в определенный срок.

Нарком Просвещения Гринько.
Завед. Отделом В.У.З. іічтіср.

Распубликовано в „Пакостях- В.Ц П.К. п
Харьк. Губренк. ог 12 мая 1»2о г. ап .V 118.



233

Постанова ПрезіДН Всеукраїнсь
кого Виконуючого Номітету і Ради 

Народніх Комісарів.

168. Про призначення.

1. Тов. Антонов призначується На
роднім Комісаром Внутрішних Справ 
У. С. С. Р.

2. Тов. Жур затверджується Упов
новаженим Народнього Комісаріяту 
Зовнішньої Торговлі Р. С. Ф. Р. Р. 
при Раді Народніх Комісарів У.С.Р.Р.

3. Тов. Глебов призначується На
роднім Комісарем Соціяльного Забезпе
чення У. С. Р. Р. і затверджу
ється, як Уповноважений Наркомпраці 
Р.С.Ф.Р.Р. при Раднаркомові У.С.Р.Р.

Харьків, 9 травня 1920 року.

Голова Всеукраїнського Ц. В. К.
Псиї/ювськнА.

Голова Ради Народніх Комісарів
А*. Раковськни.

Оголошено в „Вістях* В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревк. з 12 травня 1!>2» р. ЛгП*.

Постановление Президиума Все- 
унрайнского Центрального Испол 

нительното Номитета и Совета 
Народных Комиссаров.

168. 0 назначениях.

1. Тов. Антонов назначается Народ
ным Комиссаром по внутренним делам 
У. С. С. Р.

2. Тов. Жур утверждается Уполномо
ченным Народного Комиссариата вне
шней торговли Р.С.Ф.С.Р. при Совете 
Народных Комиссаров У.С.С.Р.

3. Тов. Глебов назначается На
родным Комиссаром Социального Обес
печения У.С.С.Р. и утверждается, 
как Уполномоченный Наркомтруда 
Р.С.Ф.С.Р. при Совнаркоме У.С.С.Р.

Харьков, 9-го мая 1920 года.

Председатель Всеукраинского
ЦИК Леїп/юнскпп.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Лаконскнн.

Распубликовано в -Известиях- В.Ц.Н.К. и 
Харин. Губ|*евк. от 12 мая Ю2о г. за Л* II*.

Заступник Народного Комісара
Юстиції С. Лини/н,сктї.

Редактор-Керуючий Відділом
Оголошення Законів .1/. /'//Осико.

Заместитель Народного комиссара 
Юстиции С. Ли ни/и кип.

Редактор-Заведываюший Отделом
Публикации Законов М. 1'цОенкч.

Видання Народнього Комісаріату Юстицїн
У. С. Р. Р. Харків Ю20 р.

--------- —

Издание Народного Комиссариата Ю с т и ц и и  
>• С. С. Р. Харьков Ю20 г.

•Замовлення ч. 1*7. Тир. |ооо нр.

1-я тип. -Траїк ііечаги- НКНС имени В. И. Межлаука. Гончар.-,„,.к .V» •»—2.
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174. 111>«• коїи-чпн ть лііоеїш л госіюдарсі.- 
і,‘іімп органами при піідананні І’л членами 
носі'ліюв і мої гаїюііа).
^175. Про « ІК.. ІО введення и -.кіти'дск- 

|и*ту про (IIIIІ рпЛІТНІІЧО-селиИеЬКІ спо
живчі юна рік тіні (накал).

І Тії. Про Центральну Комісію для пере
вірення Рад ніісьеїліх установ (інм* іаиоші).

177. Про лон рання термометрів (пакал). 
І7н. Про призначення тон. Но

воєнного гану на

ПОСПІЮ - ІІО. іоііі'ІІП \

воєнно-иолоііеїшх

ІВЛКОВСІ.КОГО
(ііоеТЯіюііЯ).

І 7*1. 11 |И. заведенії Я 
залізницях (наказ).
* І*«». 111*<> |и‘*:етрацім 

ееЮІІЦІИ (ІШКаз).
1*1. ІІ|МІ |ІЄЄС Г|К) ЦІ Ні

гу|и-щ.і.их і <н-.п.гіч< ьки\ підданих (никані.
1*2. Про |нчстрацію оельгінеі.кнх грома

дин. і \' 11* • 111. і .* и х і естонсукнх утікачів 
(Наша). .

І*:). Про стягання кар.- наложених на 
•і.і.-нін Ипкоііконін і радянських службов- 
цін < інструкція).

1*1. Про тимчасову і дійсну ревізію 
(на каті ). ' • _

ІКГ*. Про гербову .па.і«-.киті« ті. за нпніїсії
книг іашн ії; антів і/ромадяиеькоїті стану 

(накаа). . ‘ »
1*0. Про ні*|и'міну наннн Подтаїндкогс. 

»>про;ікомг\оу на Перинні Паїїисннн Оирод- 
кочарм ( ти-гаїюші).

їх;. Про пс|м данни притулків длн дітей 
4 1Г» дітіїнч під управу Ііаркочо. ну (ію-
•-пшона).

І**, Про іиі'і-днннна нійськоної нромп- 
‘іоцосг и Піг.дни І *•»«• і і ііі'Н такова).

І*н. Про ііодаианн:і місцевими Компря.. 
цими знітів и;и> оргапіізацім {по« т.ніоші). І

СОДЕРЖАНИЕ:
•

НИ*. пґ> утверждении КоллегиII Нирко* 
мніста (постановление).

170. По увеличении «остана Несукрклм- 
труда и местных Комтрудоп (ііоі і-аїкнілсіїїіс і.

п обсеменении ІІСІ-Х иуі-ту ИНПІІХ 
участков и о прнімсчсннії для «той цели 
17. Р. М. (циркуляр».

172. Об у.............. ге .......... . чосудіи (приказ).

у 17:5. ОТ» аііііудпропаїпіи дгнелл1ы\ знаком.’ 
ІіІЛіуїЦСІНІМХ IIреаліIIМИ КОНГр-<роГ.о.ІюіІІІОН- 
пммн Украинскими правительств;.ми (де- 
КреТ).

174. П необходимости сНОІІІсНІІІІ с X. І її II — 
ственнымп органами при вынесении « ».и-
іеііамн постаноп.іеніПі ('постановление і.

175. П Ііоридкс ироі:едеци,і в а.мнні. де- | 
к|к-га о единых рабоче-крсстыппких Пот
ребительских «КМІНЧТІїаХ (НрІІКЛНІ.

170. О Центральной Комиссии щ. про- 
ІіерІУ* Советских УЧ|*о',Кдо||ИЙ (ІІОС ІІІІІО- 
ндеиііе).

177. О <*б«іре і’срмометроц (прнкааі.
17«. П^тппначенни і. ІІонякопскбго « ііо- 

стаііоі:(Геіиіе).
171). О введении военного положення' на 

железных дорогах (іірнкані.
І*сі. О регистрации воєнно*пленных .«-гон

це в (прикаа).
1*1. О регистрации, іммчіііо-пленных ту

рецких п бельгийских подданных (приказ) 
*2. и регист|*ацнн ' (мі.тм нПскіїх граж- 

дян. ту|н»цки.\ и истонских бі-женцен (при
каз).

1*3. Подысканиях. налагаемых* на членов 
Исполкомов и Советски х служа щи.-' (ин
струкция).

1*4. И Предварительной II фаКТИЧееКоЙ 
Iи-видин (приказ).

1«Г». О п-рбовом ««'юре за выписи из книг 
данисей актов гражд, состояния (приказ).

1*<». О переименовании Полтаве кого Оп- 
родкомгуоа п Первый Панаснын Онродком- 
анм (постановление).

1*7 О порядке передачи приютов длн 
детей 4 I.*» лет в ведение Паркочіі|и.і;і
(постановление).

1**. Об объединении воепіюи ц|н>міяіп дек- 
Н'нтп юі а Роп-ііч (шитянорление).

1*1). И Н[И‘Д«'ТВІ)ЛЄНІІН меетиымн' ІСо^іу .
■тми сне плит —мм-ічи-аиііа;ііин :ЛУ'к‘1УЧ’~т
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190. Про пк.і«чшя н життя постанови 
Раднаркому Р. С. Ф. І*. І*. іі|Ю заходи до 
іііднеіччіті каміїїноиупільїіої промщ-ловостп 
Донецького Басейну (декрет).

191. Про перехід до Наркомосиітн всіх 
шкіл, що неребуішють у виданні Нарком
ату (постанова).

192. /Про :м»твердження Колегії Нарком- 
о<іпу (постанова).

193. Про призначення топ. Глкбова (по
станова >.

' Постанови .Ради Народніх 
Комісарів.

169. Про затвердження Колегії Нар- 
комюста.

Затвердити Колегію -Наркомюста в 
складі:

Наркомюст тов. Терлецький,' Заст- 
наркомюст тов. Канарский і члени 
Колегії: т.т. Лебединець і Шірвіндт.

Харьків, 8 мая 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковський.

Керуючий Справами А.Ждан-Пушкин.

Секретарь Раднаркому А. Миронов.

Оголошено п «Вістях» В. Ц. В. К. і 
Харьк. Губревкому :» 12 травня 1920 р 
Ав 11Н.

170. Про побільшення складу Все- 
укркомпраці і місцевих Номпраць.

Згідно з постановою Головкомпраці 
з 12 квітня цього року т. 12 прото
колу К? 17, Рада Народніх Комісарів
постановляє:

1) Включити в склад Всеукрком- 
праці одного представника від Пром- 
бюра і одного від Півдбюра В. Ц. Р. 
П. С.

2) В склад місцевих Компраць вклю
чити представника відповідного Рад- 
профу.

1!Кі. О кисленим к действие постановления 
Совнаркома І*. (’. Ф. О. І*, о ме|ніх к под
нятию каменноугольной іі|юмиііідсл пости 
Донецкоі-о Ііассейна (д.-кі»ет).

*\ 191. О переходе п Иаркомпрое всех школ 
• находящихся и ведении Наркомасмп (по

становление).
Ъ 192. Об утверждении Коллегии Парком- 

нроса (постановление).
193. О назначении ток. Глебова (іюста- 

новленнс).

Постановление Совета Народних 
Комиссаров.

169. Об утверждении Коллегии Нар
комюста.

Утвердить Коллегию Наркомюста в 
составе:

Наркомюст тов. Терлецкий, Зам- 
наркомюст тов. Канарский и члены 
Коллегии: т.т. Лебединец и Ширвиндт.

Харьков, 8 мая 1920 г.
• \ Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Раковский.

Управляющ. Делами А. Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов

Раси, в -Иан. - В. Ц. И. К. и Харьк. Губ|м*н- 
кома от 12 мая 1920 г. .V Пн.

170. Об увеличении состава Всеукр-
комтруда и местных Комтрудов.

В согласии с постановлением Глав- 
комтруда от 12 апреля сего года, п. 12 
протокола К? 17, Совет Народных 
Комиссаров постановляет:

1) Включить в состав Всеукрком- 
труда одного представителя от Пром- 
бюро и одного, .от Южбюро ВЦСПС.

2) В состав местных Комтрудов 
включить представителя соответствую
щего Совпрофа.
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5) Надати Всеукркомпраці право 
вводити в міру потреби в склад міс
цевих Компраць представника місцевої 
Р Н. Г.

Харьків, 8 травня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів 

, X. Раковський.
Керуючий Справами А. Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаркому А. Миронов.
Оголошено в «Ві<ггих> В. Ц. В. К. і Харьк. Губревкому :* 1 і травня 1920 р. 

.V 11Я.

Обіжник Народнього Комісаріяту 
Внутрішних Справ.

171. Про засіяння всіх пустуючих 
земельних часток та про притягнення 

до цІсі мети Н. С. Р. М.

Доручаю всім Відкомгоспам звернути 
окрему увагу на засіяння всіх пусту
ючих земельних часток, які нахо
дяться в провадженні Відкомгоспів.

Для цієї мети: І) широко притяг
нути організацію К. С. В. молоді, 
користуючись нею, як робочою і іні- 
ціятивною силою;

2) дати в роспорядження спеціяль- 
них комісій, організованих союзом 
молоді по засіянню пустуючих земель
них часток, відповідні земельні частки, 
інвентар, насіння, грошеві засоби і 
особи зі спеціальними знаннями для 
керування працями і управління част
ками;

Зі вказати комісіям, якими зілями і 
овочами повинні бути засіяні відведені 
и роспорядження комісій частки землі, 
стосуючися до спеціяльних родів землі 
і робочої сили даноі організації союзу 
молоді.

Народній Комісар Внутрішних
Справ (підпис).

Керсправ (підпис).
Оголошено в «Вістях* В. Ц. В. К. і Х&рьк.

Губревкому а 1.1 Т|МВНЯ 1У20 І». М І 19.

3) Предоставить Всеукркомтруду пра
во вводить по мере надобности в со
став местных Комтрудов представителя 
местного С. Н. X.

Харьков, 8 мая 1920 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров А'. Раковский.
Управляют. Делами А. Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.
Рас». » _Ияв.“ В. Ц. !Г. К. и Харьк. Губ- 

ре в кома от 1 2  мая 15*20 г. на Л- 1 1 8 .

Циркуляр Народного Комисса
риата Внутренних Дел.

171. О обсеменении всех пустующих 
участков и о привлечении для этой 

цели К. С. Р. М.

Предлагаю всем Откомхозам уделить 
особое внимание на обсеменение всех 
пустующих земельных участков, нахо
дящихся в ведении Откомхозов.

Для этой цели: 1) широко привлечь 
организацию К. С. Р. молодежи, исполь
зовав таковую, как рабочую и ини
циативную силу;

2) предоставить в распоряжение спе- 
ціальньїх комиссий, организуемых со
юзом молодежи, по обсеменению пу
стующих земельных участков, соот
ветствующие земельные участки, ин
вентарь, семена, денежные 'средства и 
лиц со специальными знаниями для 
руководства работами и управления 
участками;

3) указать комиссиям, какими зла
ками и овощами должны быть засеяны 
отведенные в распоряжение комиссий 
участки земли, сообразуясь со спе
циальными качествами земли и рабо
чей силой данной организации союза 
молодежи. „

Народный Комиссар Внутренних- 
Дел (подпись).

Управдел (подпись).
Распубликовано и «Пап.» В. Ц. II. К*, и 

Харьк. ГуЛ|и*нкома от 13 мая 1!*'20 г. :ш 
.V И'.*.
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Наиаз Організаційного Бюра па 
відбудуванні проммсловостм на

Україні.
172. Про підрахунои нафтової по

судини.

З огляду на гостру недостачу на
фтової посудини наказу .ться всім 
Раднаргоспам (з виїмком міста Харь
кова» підрахувати нафтову посудину 
всіх установ (з виїмком складів Наф- 
госпу) фабрик, копальнів, инш. під
приємств і приватних власників, і про 
результати повідомити Нафгоспа (Харь- 
ків. Петровский пер., дім № 4). Рай- 
оновим Управлінням кам'яновугільної 
і обрабляючої металь промисловості» 
доручується вложити обов'язок на 
копальні і фабрики, щоби обережно 
поводилися з нафтовою посудиною, 
акуратно і швидко звертали бочки, 
взяті свого часу зі складів Нафгоспу. 
Рівночасно з цим наказується і всім 
Раднаргоспам, Губопалам і районовим 
Управлінням кам'яновугільної і обраб- 
ляючої металь промисловости повідо
мити підвідомчих їм споживачів нафто
продуктів, що продукти відпускати
муться зі складів Нафгоспу в Харькові 
і районі виключно в посудині спожи
вачів.

Голова Мромбюра (підпис).
Голова Нафгоспу (підпис).

Керсправ (підпис).
Оголошено в «Вістях ■ В. Ц. В. К. і Харис. Губревкому а 13 травня 1920 р. 

.ч? 11».

Декрет Ради Народних Комісарів.

173. Про анулювання • грошевих зна
ків. випущених попередники контр
революційними Українськими урядами.

В міру звільнення переможними зу
силлями Червоної армії території Ук
раїни від деникінської влади і вступ-

Приказ Организационного Бюро 
по восстановлению промышлен

ности на Украине.

172. Об учете нефтяной посуды.

В виду острого недостатка в неф
тяной посуде предлагается всем Сов
нархозам (исключая город Харьков) 
взять на учет нефтяную посуд) всех 
учреждений (за исключением складов 
Нефхоза) заводов, рудников, проч. 
предприятий и частных владельцев и 
»» результатах сообщить Нефхозу 
(Харьков, Петровский пер., дом № 4». 
Районным управлениям каменноуголь
ной и металлообрабатывающей про
мышленности предлагается вменить н 

.обязанность рудникам и :іаводам бе
режливое обращение с нефтяной по
судой, аккуратное и быстрое возвра
щение бочек, своевременно ВЗЯТЫХ СО 
складов Нефхоза. Одновременное этим 
предлагается и всем Совнархозам, Губ- 
топам и районным управлениям ка
менноугольной и металлообрабатываю
щей промышленности оповестить под
ведомственных им потребителей нефте
продуктов. что таковые будут отпу
скаться со складов Нефхоз в Харькове 
и районе исключительно в посуле по
требителей.

Иредпромбюро (подпись).
Преднефхоза (подпись).

Управдел (подпись).
РіНМіуб.ІНІЛіИЛІІО II «ІІЯВІЧ-ТМИХ* II. II.. II. Іі. 

и Хнрі.і;. Губреикоми от 13 мин Н»2п г. :м»
•V МО.

Декрет Совета Народных Комке* 
саров.

173. Об аннулировании денежных зна
ков. выпущенных прежними контр
революционными Украинскими прави

тельствами.

По мере освобождения победонос
ными усилиями Красной армии терри
тории Украины от деникинской вла-
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лення в урядування Радянської влади, 
місцеві Губревкоми в ріжний час ви
дали об<2р‘язкові постанови про ану
лювання грошевих знаків донського 
уряду (деникінських) і зобов'язань 
головного командування збройними 
силами Південної Росії або «добро
вольчих».

З огляду на те, що звільнення Ук
раїни ще не закінчилося остаточно і 
беручи під увагу, що обов'язкові по
станови Губерніяльних Радянських влад 
(Губревкомів і Губфінвідділів) про ану
лювання згаданих грошевих знаків 
вказалися суперечними, неповними, 
або неясно редагованими, що спричи
нило і спричиняє сумніви і ріжні тлу
мачення, які вимагають окремих раз- 
яснень. Всеукраїнський Раднарком для 
введення одностайного способу сто
гнання Губерніяльних постанов про 
анулювання на всій території звільне
них і скоро маючих звільнитися міс
цевостей Республіки, погождення їх 
між собою і з виданими Народнім 
Комісаріятом Фінансів Р. С. Ф. Р. Р. 
з тої-же причини роспорядженями, 
постанов іює:

1. Всі грошеві знаки всіх назв і 
вартостей, випущені попередними 
контр-ренодюційними урядами України, 
уважаються анулюваними на цілій 
території У. С. Р. Р. там, де вже 
були постанови про це губерніяльних 
влад, -з ментом виданню про те по
станов, а в місцевостях, в яких 
анулювання ше не переведено, вказані 
знаки анулюються роспорядженням 
місцевої губерніальної влади від дня 
оголошення цього декрету.

2. З числа українських грошевих 
знаків ходить на рівні з загально- 
російськими лише карбованці, ви
мушені Радянською владою: десяти- 
карбованцевої вартости, а також 
пятьаесяти-карбованцевої вартости ни- 
жес лі дуючих серій: АО 236. АО 237. 
АО 238. АО 239. АО 240. АО 241, 
АО >42, АО 243, АО 2*4. АО 245.

сти и вступления в управление Совет
ской власти местными Губревкомами 
в разное время были изданы обяза
тельные постановления об аннулиро
вании денежных знаков донского пра
вительства (деникинских) и обяза
тельств главного командования во
оруженными силами юга России или 
«добровольческих».-.

В виду того, что освобождение 
Украины еще не завершилось окон
чательно и, принимая во внимание, что 
обязательные постановления Губерн
ских Советских властей (Губревкомов 
и Губфинотделов) об аннулировании 
указанных денежных знаков оказались 
разноречивыми, неполными или не
ясно редактированными, что вызвало 
и вызывает сомнения и различные 
толкования; требующие отдельных 
раз'яснений, Всеукраинский Совнар
ком для введения единообразного по
рядка применения губернских поста
новлений об аннулировании на всей 
территории освобожденных и имеющих 
вскоре быть освобожденными местно
стей Республики, согласования их 
между собой и с изданными Народным 
Комиссариатом Финансов Р. С. Ф. С. Р. 
по этому же поводу распоряжений,— 
постановляет:

1. Все денежные знаки всех наиме
нований и достоинств, выпущенные 
прежними контр-революционными пра
вительствами Украины, считаются 
аннулированными на всей территории 
У. С. С. Р. там, где уже были поста
новления об этом губернских властей,— 
с момента издания о том постано
влений, в местностях же, в которых 
аннулирование еще не произведено, 
указанные знаки подлежат аннулиро
ванию распоряжением местной губерн
ской власти со дня опубликования 
настоящего декрета.

Л Из числа украинских денежных 
знаков свободное хождение наравне с 
обще-российскими имеют только кар
бованцы. выпущенные Советской вла
стью: десяти-рублевого достоинства, 
а также пятидесяти-рублевого досто
инства нижеследующих серий: АО 236. 
АО 237, АО 238. АО 239, АО 240, 
АО 241, АО 242, АО 243, АО 244,



244

АО 246, АО 247, АО 248, АО 249, 
АО 250.

3. Приняття виплати і вкладок до 
шадничих кас, і рівно банкові опера
ції всякого роду анулюваними гроше
вими знаками у всіх касах Республіки, 
а також обмін їх на загально-російські 
безумовно заказуються; випущення іх 
в дальший оборот з кас і всякі ви
плати ними рівнож не дозволюються.

4. Всі Радянські установи, підпри
ємства і урядові особи, а також гро
мадські, професіональні, кооперативні 
і приватні підприємства, організації і 
установи, які не здали ше свою готівку 
в анульованих грошах до Державних 
кас, обов'язані здати її в речинцеві, 
встановленому Губфінвідділами. За не- 
видання в речинцеві особи, шо стоять 
на чолі установ і підприємств, відпо
відають перед судом Революційного 
Трибуналу.

5. Всю готівку, здану установами 
І підприємствами, названими в т. 4 
цього декрету, належить вислати до 
каси Харьківського Губерніяльного 
Фінансового Відділу: касами губерні- 
яльніх і повітових Фінансових Відді
лів безпосередно, а всіми иншими 
касами, в тім числі Щадницями, за 
посередництвом Фінвідділів повітового 
або губерніяльного по приналеж
носте

6. Вільно ходять всі загально- 
російські грошеві знаки як дореволю
ційних випусків, так і випусків 1917, 
1918 і 1919 р.р.

Подібно заховують платничу силу 
і підмінки грошових знаків, санкціо
новані Радянським Урядом, а саме: 
купони речинцем до грудня 1917 р. 
всіх вартостей, облігації Займу 
Свободи вартости від 20 до 100 р., 
серії в 5% обов'язання державнього 
скарбу всіх вартостей.

7. Видані службовцям і робітни
кам Радянських установ і націоналі
зованих підприємств підмоги належить 
віднести до готового фонду держав
них приходів з тим, щоби переведені 
росходи було включено установами і

АО 245, АО 246, АО 247. АО 248, 
АО 249, АО 250.

3. Прием платежей и вкладов в 
• сберегательные кассы, а равно по
банковым операциям всякого рода 
аннулированными денежными знаками 
во всех кассах Республики, а также 
обмен их на обще-российские безу
словно воспрещается; выпуск их в 
дальнейшее обращение из касс и 
всякие выплаты ими равным образом 
не разрешаются.

4. Все Советские учреждения, пред
приятия и должностные лица, а также 
общественные, профессиональные, ко
оперативные и частные предприятия, 
организации и учреждения, не сдав
шие еще своей наличности в аннули
рованных знаках в Государственные 
кассы, обязываются сдать таковую в 
установленные Губфинотделами сроки. 
За несдачу в срок лица, стоящие но- 
главе учреждений и предприятий, 
отвечают перед судом Революционного 
Трибунала.

5. Вся наличность, сданная учре
ждениями и предприятиями, поимено
ванными в п. 4 настоящего декрета, 
подлежит высылке в кассу Харьков
ского губернского Финансового Отдела 
кассами губернских и уездных Финан
совых Отделов—непосредственно, а 
всеми прочими кассами, в том числе 
Сберегательными — через посредство 
Финотделов уездного или губернского 
по принадлежности.

6. Свободное хождение имеют все 
общероссийские денежные знаки как 
дореволюционного выпусков, так и 
выпусков 1917, 1918 и 1919 г.г.

Равным образом сохраняют пла
тежную силу и суррогаты денежных 
знаков, санкционированные Советским 
правительством, - а именно: купоны 
сроком до декабря 1917 г. всех до
стоинств, облигации Займа Свободы 
достоинством от 20 до 100 руб., серии 
5°/о обязательств государственного 
казначейства всех достоинств.

7. Выданное служащим и рабочим. 
Советских учреждений и национали
зированных предприятий пособие под
лежит отнесению на наличный фонд 
государственных доходов с тем, чтобы 
произведенные расходы были включены
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підприємствами в їхні расходні кош
ториси за для прохання виднання від
повідних кредитів на поповнення 
готового фонду. Кооперативні, гро
мадські, професіональні і приватні 
підприємства, організації і установи, 
які виплатили такі підмоги робітни
кам і службовцям на власний рахунок, 
не мають права на повертання росхо- 
ду зі скарбу.

х. Уповноваженному Наркомфіну 
IV С. Ф. Р. Р. при Раднаркомові 
У. С. Р. Р. доручається видавати 
інструкції і распорядження в розвитті 
цього декрету і пояснення питань, 
які можуть виникнути при ЙОГО сто- 
суваниі.

Харків, 8 травня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів 

Л. І’пкооськан
Уповноважений Народнього Комісара 

Фінансів Р. С. Ф. Р. Р. при Раднар
комові У. С. Р. Р. Гцмпичч.

Т. в. о. Кер. Справами Ради На
родніх Комісарів И І О і і Н - І І Ц І І П С Ч І І .

Секретар Раднаркому .1. .1 /пропои.
Оголошено в «Пи тих* І». Ц. Н.К. і Харьк. 

Г>Лр*,і«кочу « ІV гравии И»2<» р. № 121.

Наназ Народнього Комісаріяту 
Внутрішних Справ.

174. Про конечність зносин з госпо
дарськими органами при видаванні 
Раддепами постанов що до заводів.

1* богато місцевостей У. С. Р. Р. 
поступають до Народнього Комісаріяту 
Внутрішних Справ скарги націоналі
зованих фабрик і підприємств на 
діяльність місцевих Раддепів. які ви
словлюються в незгідности чинностей 
Раддепів з управлінням заводів. Часто 
Раддепи видають накази, цілком не 
числючись з необхідностю всіма засо
бами піддержувати нормальну працю 
заводів, вмішуються в роспоряджування

учреждениями и предприятиями в их 
расходные сметы для испрощения 
соответствующих кредитов на попол
нение наличного фонда.

Кооперативные, общественные, про
фессиональные и частные предприя
тия, организации и учреждения, вы
платившие такое пособие рабочим и 
служащим за собственный счет, права 
на возмещение расхода из казны не 
имеют.

8. Уполномоченному Наркомфина 
Р. С. Ф. С. Р. при Совнаркоме 
У. С. С. Р. предоставляется издавать 
инструкции и распоряжения в разви
тие настоящего декрета и раз'яснения 
могущих возникнуть вопросов мри 
его применении.

Харьков, 8-го мая 1920 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Л., /'анонс к па.
Уполномоченный Наркомфина

* Р. С. Ф. С. Р. при Совнаркоме*
У. С. С. Р. Туманов.

Вр. и. д. У правя Делами Совета
Народных Комиссаров */,'оаі/-ІІі/нп:іш.
Секретарь Совнаркома .1. М и/юное.
Раем, и «Пакостях* И. Ц. И.  К. и Харьк. 

Гуоренкпми от 15 мая Р.»2«» г. аа № 121.

Приназ Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

174. 0 необходимости сношений с 
хозяйствен, органами при вынесении 
Совдепами постановлений относитель

но заводов.

Из многих местностей У. С. С. Р. 
поступают в Народный Комиссариат 
Внутренних Дел жалобы национализи
рованных заводов и предприятий на 
действия местных Совдепов, выража
ющиеся в несогласованности действий 
Совдепов с управлением заводов. Часто 
Совдепы отдают приказания, совер
шенно не считаясь с необходимостью 
всемерно поддерживать нормальную 
работу заводов, вмешиваются в рас-
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заводськими мешканнями, майном г 
персоналом. Декрети центру, дуже 
часто непоправно тлумачені місцевими 
владами, подвійно відбиваються на 
діяльности розстроєної промисловості», 
неочікуванне ломания заводських рос- 
подряджень ставляє управу заводів в 
тяжке положення і змушує іх відхи
лювати від себе всяку відповідальність 
за фінансові і продукційні результати 
праць.

Беручи під увагу тяжке положення 
промисловости на Україні, необхід
ність допомоги всіма засобами до її 
встановлення, Народній Комисаріят 
Внутрішних Справ доручає всім Ра
дам, в районах яких находяться націо
налізовані заводи і підприємства, у 
всіх питаннях, які торкаються вну
трішнього рос порядку, а також що до 
питань, звязаних с життям і продук
цією заводів, жадних постанов неви- 
давати без попереднього порозуміння 
з господарським, органом, в прова
дженні якого находиться даний завод 
або підпріемство.

Завданням в цей тяжкий мент є 
всіми засобами допомогати побільшен
ню продукції в цілім краю і для того 
необхідно уникати всяких постанов, 
які могли би* шкідливо відбитися на 
промисловости У. С. Р. Р.

Народній Комісар Внутрішних 
Справ А.  1’нкьчс.ьнии.

Керуючий Справами Наркомвну-
справ Ла/чпіп.

Огісиниеіи» в'Вістях* В. Ц. В. К. і Харьк. 
ГуЛ|н>икому з 1"» травин 102*» р. Лг 121.

Наказ Народнього Комісаріяту 
Продовольчих Справ.

175. Про спосіб введення в миття 
декрету про єдині робітничо-селянські 

споживчі товариства.

З метою найбільше швидкого пля- 
нового і скутечного введення в життя 
декрету з 20 березня 1910 року про 
єдині робітничо - селянські .споживчі

поряженме заводскими помещениями, 
имуществом и персоналом: Декреты 
центра, -зачастую неправильно тол
куемые местными властями, сугубо 
отзываются на деятельности расстроен
ной промышленности, неожиданная 
ломка заводских распорядков ставит 
правление заводов в тяжелое положе
ние и вынуждает их снимать с себя 
всякую ответственность за финансо
вые и производительные результаты 
работ.

Принимая во внимание тяжелое 
положение промышленности на Украи
не, необходимость всемерного содей
ствия к ее восстановлению. Народный 
Комиссариат Внутренних Дел предла
гает всем Советам, в районе коих 
находятся национализированные за
воды и предприятия, по всем вопро
сам, касающимся внутреннею распо
рядка, а также по вопросам, связанным 
с жизнью и производством заводов, 
никаких решений, не снесясь предва
рительно с хозяйственным органом, н 
велении которого находится данный 

.завод или предприятие, не принимать.
Задача н настоящий тяжелый 

момент всемерно способствовать уве
личению производства по всей стране 
и поэтому необходимо избегать всяких 
постановлений, могущих вредно отра
зиться на промышленности У. С. С. Р.

Народный Комиссар Внутренних Дел
\ .  І'іпиніщіСії.

Управдел І Ї І І / І Н Ш І .

Рамі, и «іізвім-тііих* II. Ц. II. I». и Х«|».
Г >•'• г»*-в ком а ..т I Г» мал Л>2«> г. X 121.

Приказ Народного Комиссариата 
по Продовольствию

175. О порядке проведения в жизнь 
декрета о единых рабочих крестьян

ских потребит, обществах.

В целях наиболее быстрого, пла
номерного .и успешного проведения в 
жизнь декрета 20 марта 1919 года о 
единых рабоче-крестьянских потреби-
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товариства, Кооперуправління наказує 
приняти до відому і керування, шо:

1) Кооперативні відділи Губпрод- 
комів мають право давати інструк
торському персоналові окремих коопе
ративних организацій р^жні "доручення 
по здійсненні в їх районі декрету з 
20 березня 1919 р.

2) інструкторські відділи коопера
тивних організацій зобов'язуются прий
мати до виповнення всі пропозіції 
Кооператвідділів і Кооператуправлінь 
згідно т. 1 цього наказу,

3) На всі інструкторські відділи і 
поодинокі особи інструкторського пер
соналу кооперативних організацій на
кладається відповідальність за нале
жите і своєчасне виконання переда- 
нанних їм Кооператвідділами або 
Кооператуправліннями поручень.

4) Відносно невиконуючих загаль
них постанов декрету про споживчі 
Т-ва і поручень Губкооператвідділів 
і Кооператуправлінь останнім зали
шу* ться право порушувати питання 
про їхні звільнення з інструкторських 
колегій і кооперативних організацій; 
в випадкові явного протиділання до 
введення декрету порушати перед 
Наркомпродом питання про притяган
ня їх до відиовідальности на підставі 
декрету з 18 травня 1918 р. про 
продовольчу диктатуру.

*>) Надати Губкооператвідділам і 
Кооператуправлінням право притя
гання до праці для введення декрету 
з 20 березня 1919 р. кооперативні 
організації, користуючися в данному 
випадкові з окрема силами робітників 
кооперативів і і союзів.

оі Крім всього наведенного подати 
право Губкооператвідділам в крайних 
випадках жадати від кооперативних 
організацій, але в міру можливості! 
на підставі взаємного порозуміння з 
ними, відряження части інструкторів 
в безпосереднє роспорядження Губко
оператвідділів до праці для введення 
декрету 3 20 березня 1919 року.

тельских обществах, Кооперуправле- 
ние предлагает принять к сведению 
и руководству, что:

1) Кооперативные отделы Губпрод- 
комов имеют право давать инструк
торскому персоналу отдельных коопе
ративных организаций различные 
поручения по осуществлению в их 
районе декрета 20 марта Т919 года.

2) Инструкторские отделы коопе
ративных организаций обязуются при
нимать к исполнению все предложе
ния Кооператотделов и Кооперат- 
управлений Согласно п. 1 настоящего 
приказа.

3) На все инструкторские отделы 
и отдельных лиц инструкторского 
персонала кооперативных организаций 
возлагается ответственность за надле
жащее и своевременное исполнение 
передаваемых им Кооператотделами 
или Кооператуправлениями поручений.

4) В отношении невыполняющих 
общих положений декрета о потре
бительских О-вах и поручений Губко- 
оператотделов и Кооператуправлений 
последним предоставляется право воз
буждать вопрос об их увольнении из 
инструкторских коллегий и коопера
тивных организаций; в случае явного 
противодействия к проведению декрета 
возбуждать перед Наркомпродом во
прос о привлечении их к ответствен
ности на основании декрета 18 мая 
1918 г., о продовольственной дикта
туре.

5) Предоставить Губкооператот- 
делам и Кооператуправлениям право 
привлечения к работе по проведению 
декрета 20 марта 1919 г. кооператив
ных организаций, использовав в дан
ном случае в особенности силы рабо
чих кооперативов и их союзов.

Кроме всего изложенного, предо
ставить право Губкооператотделам в 
крайних случаях требовать от коопе
ративных организаций, но по мере 
возможности по взаимному соглаше
нию с ними, откомандирования части 
инструкторов в непосредственное рас
поряжение Губкооператотделов для 
работы по проведению декрета 20 мар
та 1919 года.



Лрпмшч:п. В випадкові відмовлен
ня або протіїділання кооперативних 
організацій в відрядженні своіх ін
структорів Губкооператвідділам на
лежить звертатися за санкцією в 
Кооператулравління.
7) Всі постанови Губкооператвід- 

ділів на підставі цього декрету повин
ні члени •колегії Губкооператвідділу 
приймати; протоколи засідань зі всі- 
ми матеріалами приставляються до 
Кооперату правління.

8) Вказані в п. 7 постанови Коопе- 
ратвідділу не можуть бути оскаржу
вані в Кооператуправлінні на загаль
них засадах.

Харьків, 10 травня 1920 р.
Народній Комісар Продовольчих 

Справ і Головаопродкомпівдзаху
М. П.иіОіі.иіі/іпн.

Начкооператуправління І'инрп.іон.
Начорганотр. Чнрнйацм.

Оголошено п -Нігтях- В. Ц. В. К. і 
Хіірм.*. Губревкому :і ІГ» ГрІІПШІ 11*20 І». 
Ле 121. ________

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

176. Про Центральну Комісію для 
перевірення радянських установ.

Задля очищення радянських уста
нов з буржуазного, спекулюючого і 
паразитного елементу, при В. Ц. В. К. 
створюється Центральна Комісія для 
перевірення всіх радянських установ. 
Комісія встановлюється з представ
ників В. Ц. В. К., Губвиконкому і 
Цупрнадзвичкому.

Головою Комісії призначується тов. 
А. Касперович.

примечание. В случае отказа или 
противодействия кооперативных ор
ганизаций в откомандировании своих 
инструкторов Г убкооператотделам. 
надлежит обращаться за санкцией 
в Кооператуправление.
7) Все постановления Губкоомерат- 

отделов по настоящему приказу дол
жны приниматься членами коллегии 
Губкооператотдела; протоколы засе
даний со всеми материалами представ
ляются в Кооператуправление.

8) Указанные в п. 7 постановления 
Кооператотдела не могут быть обжа
лованы в Кооператуправлении на об
щих основаниях.

Харьков, 10 мая 1920 г.
Наркомпрод и Предопродкомюгзап

/ И.чШп ип/тч.

Начкооператуправления / чч/іптч.
Начорганотр Ип/точом.

Гаги, и -Паи." В. Ц. И. ІС. и Х»|». ГуЛ- 
ренкочп от 1 Г» мая 111*20 г. пн .V 121.

Постановление Всеунраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

176. О Центральной Комиссии по 
проверке советских учреждений.

Для очистки советских учреждений 
от буржуазного, спекулирующего, па
разитического элемента при В.Ц И.К. 
образуется Центральная Комиссия по 
проверке всех советских учреждений. 
Комиссия учреждается в составе пред
ставителей от В.Ц.И.К., Губисполкома 
и Цупрчрезкома.

Председателем Комиссии назначается 
тов. Я. Касперович.

Голова Всеукраїнського Центрально- Председатель Всеукраинского Цен- 
го Виконавчого Комітету І/епі/ювськті. трального Исполнительного Комитета

• ІІпн/іовск/іА.

Оголошено и „Вістях- В. Ц. В. К. і Раси, в ‘„їІа».- В.Ц.ІІ.К. от 10 мая П»2ог. 
Харьков. І у банком у :і Ю трапп я 11*20 р. аа .V 122.
.V 122-
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Наназ Народнього Комісаріяту 
Охорони Здоровля.

177. Про збирання термометрів.

В доповненні до наказу Надзвич- 
санкому з 26 березня 1920 р. Народ
ній Комісаріят Охорони Здоровля 
України подає до відома: від збиран
ня термометрів звільнюються лікарі, 
фелчери, акушерки і сестри милосердя.

Заступник Народнього Комісари 
Здоровля .1/. ІІЧ/нішш.

Керуючий Справами /•оіпноіииіич.
ИИІ ІОИІІМІО II-ІІІ' ТЯХ-  В. Ц. В. К. і Харьк. 

ГуЛ|и* і і і . ' ому  ; і  і « і  Т | . апил  !!'•_’О р .  .V. 122 .

- *

Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

178. Про призначення тов. Нованов- 
сьного.

Тов. Новаковський Ю. С. затвер
джується на посаді заступника Уповно
важеного Наркомвнішторгу Р.С.ФР.Р. 
при Раднаркомові У.С.Р.Р.

Харьків, 12 травня 1920 г.
Голова Ради Народніх Комісарів 

.V. Гч папськії п.
Т. в. о. Керуючого Справами

Жоан-Пушкин.
Секретарь Раднаркому Мн/ютні.

ОіиЛоііИііо в _ Вістях- II. Ц. В. К*. і 
Ч.ірі.к. Г\”]»еі(і;ому 14 травня И*2о р. 
.\; 120.

Наказ Ради Народньоі Робітничо- 
Селянської Оборони.

179. Про заведення воєнного стану 
на залізницях.

З виданням декрету Ради Народніх 
Комісарів, оголошенного в № 26 526 
«Вістей» В. Ц. В. К. з ЗО грудня м. р., 
про впровадження воєнного стану на

Приказ Народного Комиссариата 
Здравоохранения.

177. О сборе термометров.

В дополнение к приказу Чрезсан- 
кома от 26 марта 1920 г. Нарком- 
здрав сообщает: от сбора термометров 
освобождаются врачи, фельдшера, аку
шерки и сестры милосердия.

За Народного Комиссара Здраво
охранения М. І М І / М І І І О Н .

Управдел /іоіппо/юнкч.
Раси. и „Нм:.- В.Ц.П.К. Харьк. Губ|н*пк. 

от 10 мая г. аа Лг 122.

Постановление совета Народных 
Комиссаров.

178. О назначении тов. Новановсного.

Товарищ Новаковский Ю. С. утвер
ждается в должности Заместителя 
Уполномоченного Наркомвнешторг
Р.С.Ф.С.Р. при Совнаркоме У.С.С.Р.

Харьков, 12 мая 1920 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Л". Пановекии.
Вр. и. д. Управляющего Делами 
. Иа)ап-Пушкин.
Секретарь Совнаркома Ми/юное.

Раси, в -Пап.- В.Ц.П.К. н Харьк. Губр. 
от 14 мая за Лт 12о.

Приказ Совета Народной Рабоче- 
Крестьянской Обороны.

179. О введении военного положения 
на железных дорогах.

С изданием декрета Совета Народ
ных Комиссаров, опубликованного в 
44? 26/526 «Известий ВЦИК» от 30 
декабря и. г. о введении военного по-
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залізних шляхах. Рада Народньої Ро
бітничо-Селянської Оборони цим по- 
становлює:

1. Усім службовцям залізний окру
гів, комісаріяту шляхів і инших уста
нов відомства шляхів; як покликаним 
на війскову службу та полишеним на 
своїх місцях, безумовно заборонюється 
звільнятися, як зовсім зі служби, так 
і на відпуску, та переходити з місця 
на місце, рівнож не дозволюється від
мова службовців від відряджень і пе
ренесень, спричинених потребою во
єнно-революційного часу.

До тих, шо нарушили цю постано
ву, пристосовуватимуться високі кари 
по праву воєнного часу.

2. Службовці відомства шляхів по
винні напружити всі свої сили, шоб 
найліпше виповнити вложені на них 
обов'язки, памятаючи на важливість 
повіреної їм Справи.

Разом з цим в роді забезпечення 
залізничникам можливости дати мак- 
сімум своєї працездатности, заборо
нюється виселення і реквізиція по
мешкань. заниманих службовцями 
відомства і їхними родинами, як та
кож ревізії і реквізиції належачого 
їм найма і продовольства, а при пе
реїздах на випадок службових пере
несень і відряджень, або при переміні 
квартири, службовцям дається право 
вивозити без перешкоди все належаче 
їм майно.

Москва, 1 січня 1919 р.
Член Ради Народньої Оборони і

Народній Комісар Шляхів Нсвськпп.і

Ради Народніх Комісарів У.С.Р.Р. 
на, засіданні з 8-го травня- ц. р. по
становила: впровадити в життя на 
території України наказ Ради Робіт
ничо-Селянської Оборони з 1 січня 
1919 р. № 385.

Т. в. о. Керуючого Справами
И%'фііі-ІІі/іпкин.

Секретар Раднаркому Мн/юнов.
Оголошено н -Нігтях- В. Ц. В. К. і 

Харькін. Губімчікому *•« І* тракті 103» р. 
.\~ 123.

ложения на жел. дорогах, Совет На
родной Рабоче-Крестьянской Обороны 
настоящим постановляет:

1) Всем служащим жел. дорог, окру
гов, комиссариата путей сообщения и 
других учреждений ведомства путей 
сообщения, как призванным на воен
ную службу и оставленным на своих 
местах, безусловно воспрещается уволь
няться, как вовсе от службы, так и 
в отпуска, и переходить с места на 
место, равным образом не допускается 
отказ служащих от командировок и 
перемещений, вызываемых требования
ми военно-революционного времени.

К нарушившим настоящее постано
вление будут применены высокие меры 
наказания по закону военного времени.

2) Служащие ведомства путей со
общения должны напрячь все силы к 
наилучшему выполнению лежащих на 
них обязанностей, памятуя о важно
сти порученного им дела.

Вместе с тем в видах обеспечения 
железнодорожникам возможности дать 
максимум своей работоспособности, 
воспрещается выселение и реквизиция 
занимаемых служащими ведомства и 
их семьями помещен.їй, как равно 
обыски и реквизиции принадлежащего 
им имущества и продовольствия, а при 
переездах по случаю служебных пере
мещений и командировок, или при 
перемене квартиры служащим предо
ставляется праро беспрепятственного 
вывоза всего принадлежащего им Иму

щества.
Москва, 1 января 1919 г.
Член Совета Народной Обороны и 

Народный Комиссар Путей Сообщения
Паикті.

- Совет Народных Комиссаров У.С.С.Р. 
на заседании от 8-го мая сего года 
постановил ввести в силу на терри
тории Украины прйказ Совета Рабоче- 
Крестьянской Обороны от 1-го января 
1919 г. за К? 385.

Вр. и„ д. Управляющего Делами
Ийіпіі-Піпіікііи.

Секретарь Совнаркома Мн/нпта.
Риги. в Лаи." В.Ц.П.К. н Харі.к. ГуГір* 

ОТ 14 мия :ш .V 13» и 1* мая 1!»2и г. :ш
123. '
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Накази Всеуярголовномеваяу, Нар- Приказ Всеунрглавкоизвака, Нар- 
комвнусправ, Окремого Відділу комвнудел. Особого Отдела Юг- 
Півдзахфроиту І Центрального вапфронта и Центр. Управ. Чрезв. 
Управління Надзвичайних Комісій Ком. Унраины.

України.

180. Про реєстрацію воениополоиеиих 
естонців.

І) огляду на згоду Р. С. Ф. Р. Р. з 
Естонією, на підставі мирової умови. 
ІІІО до обміни воєннополонешімм про
понується всім Губевакам, Відділам 
Управлінь, Окремим Відділам і Над- 
звич. Ком. перевести негайно реєстра
цію ноєннополонсних естонців по та
ких категоріях: 11 воєннополонені 
естонці, які є в рядах Червоної армії; 
1) ті. що є в таборах примусових 
робіт. > в'язницях; Зрякі живуть на 
нільиости і бажають виїхати до ро
динного краю; 4) усі, які остаються 
в межах даної місцевості».

Відомості» про кількість зареєстро
ваних естонців по категоріях належить 
в найкоротиіім речинці умисним ііі- 
сланцем доставити до Укрголовеваку 
(Харьків. Рибна, 3).

Квакуація означених громадян буде 
переводитися но вказівках /крголов- 
еваку. при чому в першу чергу будуть 
відіслані всі естонці, які живуть на 
вільності», а з числа тих, які є по 
в'язницях і таборах примусових робіт, 
згідно зі ст. 10 мирної умови Р.С.ФР.Р. 
з Естонією, провинившіся в користь 
Естонії і замкнені дисциплінарним по
рядком.

При» евакхацію естонців, які служать 
в Червоній армії, вийде окреме роспо-

180. 0 регистрации военнопленных 
эстонцев.

В виду заключенного, на основ, мир
ного договора, соглашения Р.С.Ф.С.Р. 
с Эстонией относительно обмена во
еннопленными, предлагается всем Губ- 
эвакам, отделам управлений, особым 
отделам и Чека произвести неме
дленно регистрацию военнопленных 
эстонцев по следующим категориям: 
1| в<м?ннопленные эстонцы, состоящие 
в рядах Красной армии; 2) находя
щиеся в лагерях принудительных ра
бот, в местах заключения; 3) прожи
вающие на свободе и желающие вы
ехать на родину, и 4» все остающиеся 
в пределах данной местности.

Сведения о количестве зарегистри
рованных эстонцев по категориям 
надлежит в кратчайший срок с на
рочным представить в Укрглавкомэвак 
(Харьков, Рыбная, 3).

Эвакуация означенных граждан бу
дет производиться по указанию Укр- 
главкомэвака, причем в первую очередь 
будут отправлены все эстонцы, про
живающие на свободе, и из числа 
содержащихся в местах заключения 
и лагерях принудительных работ, 
согласно ст. 10 мирного договора 
Р.С.Ф.С.Р. с Эстонией, виновные в 
преступлении в пользу Эстонии и за
ключенные в дисциплинарном порядке.

Об эвакуации эстонцев, служащих 
в Красной армии, последует особое
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рядження. Рівночасно висилаються реє
страційні карточки.

Харьків, дня 8 травня 1920 р.
Народній Комісар Внутрішних 

Справ Анпчнтн.
Начальник Окремого Відділу Півд- 

захфронту і Начальник Центрального 
V правління Надзвичайних Комісій

України }>. Мишн'п.
Окремоуповноважений Центреваку і 

Голова Укрголовкомеваку /'. Тч/мн-енко.
Оголошено н .Вістях- В. Ц. В. К. і 

Харьк. ГуЛренкому ;«їм травня 1№Ор.л& 12:’*.

181. Про реєстрацію военнополоиених 
турецьких І беяьгійских підданих.

В доповненні до наказу з 8 травня 
1920 р. пропонується всім Губевакам, 
Відділам Управління і Надзвичкам пере
вести негайно реєстрацію на тих самих 
підставах воєннополонених турецьких 
и бельгійських підданих.

Народній Комісар Внутрішних 
Справ .Ішпоноа.

Начальник Центрального Управ
ління Надзвичайних Комісій України

/І. Минись.
Окремо Уповноважений Центреваку, 

Голова Укрголовкомеваку /’. Ти/мненко.
Оголошено п .Вістях- В.Ц.В.К. і Харьк. 

Губіия-икому |м травня 1020 р. .V 123.

182. Про реєстрацію беяьгійских 
громадян, турецьких І естонських 

утікачів.

З метою вияснення загальної кіль
костей бельгійських громадян, турець
ких і естонських утікачів, які живуть 
в межах України, приказується всім 
Губевакам і Відділам Управлінь пере
вести в найкоротшім речинці реєстра
цію више згаданих громадян.

Звіти про кілкість зареєстрованих 
належить прислати телеграфічно до

распоряжение. Одновременно высы
лаются регистрационные карточки.

Харьков. 8 мая 1920 г.
Народный Комиссар Внутренних Дел

. I потном.>
Начальник Особого Отдела Югзап- 

фронта и Начальник Центр. Упр. Чрезс. 
Ком. Украины /». Миншп.

Особоуполномоченный Центрэвака у 
Предукрглавкомэвака Ти/мнгико.

Раси. I! .11.111.- В ЦП к. II Хнрьк. Гу6р.
от 1* мая !!>»» г. :іа .V 1 2 ».

181. 0 регистрации воемиопяенных 
турецких и бельгийских подданных.

В дополнение к приказу от 8 мая 
1920 г. предлагается всем Губэвакам, 
отделам управлений и Чека произве
сти немедленно регистрацию на тех же 
основаниях военнопленных турецких 
и бельгийских подданных.

Народный Комиссар Внутренних 
Дел Антони».

Начальник Центр. Управл. Чрезв. Ком. 
Украины //. Мчнисн.

Особоуполномоченный Центрэвака и 
Предукрглавкомэвака /'. Тч/містко.

Раси, и .Мяв.- И.Ц.И.К*. и Хармс. Губр. 
от I* мая М»20 г. ш 123.

182. 0 регистрации бельгийских гра
ждан турецких и эстонских беженцев.

В целях выяснения общего количе
ства проживающих в пределах Украины 
бельгийских граждан, турецких и 
эстонских беженцев,—предписывается 
всем Губэвакам и отделам управлений 
произвести в кратчайший срок реги
страцию вышеназванных граждан.

Сведения о количестве зарегистри
рованных надлежит представить - по
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адміністративного відділу Укрголовком- телеграфу в административный Отдел 
еваку (Харьків, Рибна, 3). Укрглавкомэвака (Харьков, Рыбная, 3).

Реєстраційні карточки висилаєтся Регистрационные карточки одновре- 
рівночасно. менно высылаются.

Народній Комісар Внутріїнних 
Справ Аічпоіпт.

Начальник Центрального 
Управління Надзвичайних Комісій 

України Іг. Миицсч.

Окремоуповноважений Центреваку 
Голова Укрголовкомеваку Г. Та/ми-гнно.

Оголоінпіп и .. Кігтях- В.Ц.В.К. і Хирьк. 
Гуи|»'В»;»му л  іь травня Нг_*о р. Лг 123.

Інструкція Всеукраіиськоі Робіт- 
нмчо-Селянскоі Інспекції.

183. Простягання нар. наложених
на членів Виконкомів і радянських 

службовців.

В і*90 «Вістей»» В.Ц.В.К. з 28 квітня 
ц. р. оголошено постанову В.Ц.В.К. 
і Раднаркому Р.С.Ф.Р.Р. про стягання 
дісціплінарних і адміністративних кар, 
накладаних на членів Виконкомів і 
службовців радянських установ.

Ьеручи під увагу, шо Народні Ко
місаріати: Війни. Раднаргоспу, Шляхів, 
Иоштеля, Фінансів і Робітничо-Селянсь
кої Інспекції с єдиними на теріторії 
обох федерацій Р. С. Ф. Р. Р. і У. С. Р. Р., 
Робітничо-Селянська Інспекція пояс
нює. що відносно до цих Комісаріятів, 
як не входячих в склад Укрраднар- 
кому, ните згадана постанова про 
стягання дісціплінарних і адміністра- 
тівних кар має обов'язкову силу на 
території У. С. Р. Р. без затвердження
Укрраднаркому.■

Відносно до останніх Народніх Ко
місаріятів, які входять в склад Укррад-

Народный Комиссар Внутренних 
Дел . І нинішні.

Начальник Центр.. Управл. Чрезв. Ком. 
Украины /;. Мчи цен.

Особоуполномоченный Центрэвака и 
Предукрглавкомэвака /'. Тч/нкт.нко.

Ржи. в _И.ш.“ В.Ц.И.К. и Хармс. Гу Гір. 
от мая 192о г. :ш № 123.

Инструкция Всеукраинской Ра
боче-Крестьянской Инспекции.

183. О взысканиях, налагаемых
на членов Исполкомов и советских 

служащих.

В № 90 «Известий» ВЦИК от
28-го апреля с. г. опубликовано поста
новление ВЦИК'а и Совнаркома Р. С. 
Ф. С. Р. о дисциплинарных и админи
стративных взысканиях, налагаемых 
на членов Исполкомов и служащих 
советских учреждений.

Принимая во внимание, что Народ
ные Комиссариаты: Военный, Совнар
хоза, Пути, Почтеля, Трудсобеса, Фи
нансов и Рабоче-Крестьянской Инспек
ции являются едиными на территории 
обоих федераций Р.С.Ф.С.Р. и У.С.С.Р. 
Рабоче-Крестьянская Инспекция раз'- 
ясняет, что в отношении этих комис
сариатов, как не входящих в состав 
Укрсовнаркома, вышеупомянутое по
становление о дисциплинарных и 
административных взысканиях имеет 
обязательную силу на территории 
У. С. С. Р. без подтверждения Укр
совнаркома.

По отношению же к прочим Народ
ным Комиссариатам, входящим в Укр-



254

маркому, постанова ця не може обов*- 
язувати без окремого затвердження 
Раднаркому і Ц.В.К.У.СРР.

Харьків, 13-го травня 1620 .р.

Коровник Всеукраїнської Робітничо- 
Селянської ІНСПеКЦІЇ і і і / п г / і і і о і

Иіо.і«,ііі.-іі.і к Л і « т я х “  К.Ц.В.К. і Хармс. 
Гум|»-ііі.пчу а І* і рамі а І :»і?(» р. Л- 123.

Наназ ВсеунраінсьноІ Робітничо- 
Селянської Інспекції.

184. Про тимчасову І дійсну ревізію.

В поясненні правил про тимчасову 
і дійсну ревізію, затверджених 1 -го груд
ня 1918 р. В. Ц. В. К., Всеукраїнська 
Робітничо-Селянська Інспекція пропо- 
нує всім представникам Робітничо-Се- 
іянскої Інспекції при установах обов*- 

язаних до звітів, щоб вони принимали 
до перевірення лишень ті літання, ІЦО 
до котрих була певна постанова даної 
підлеглої установи.

Усім підлеглим установам звертається 
увагу, що прислання матеріялів до 
поріиіення і перевірення Інспекції або 
її представників без попереднього від
повідного иорішення, «жалується недо- 
лволеним спробунком скинути зі себе 
відповідальність, впожену на установи 
вже самими статутами.

Керовник Всеукраїнської Робітничо- 
Селянської ІНСПеКЦІЇ ІІІШС/Піпг/п.

Ого.іоіін-ііо і: _Ві*-тях“ В.Ц.И.К. і Харьк. 
Гу'цм кміму :і і.ч гравии И»2о р. .\г 12::.

Наназ Народнього Комісаріяту 
Внутрішних Справ.

185. Про гербову належитість за ви
писи з книг записів актів громадянсь

кого стану.

За видання виписів або витягів в 
справах про записи актів громадянсь-

совнарком. постановление это не может 
вступить в законную силу без особою 
подтверждения такового Совнаркома 
и ЦИК У. С. С. Р.

Харьков, 13 мая 1920 г.

Заведывающий Всеукраинской Рабоче- 
Крестьянской Инспекцией ///НН’/пі іїі'/II.

і’ін іі. к „Нан.*1 В.Ц.ІІ.К. и Харьк. I убр. 
от I* май 1!*2о г. 1.1 .V 12::.

Приказ Всеукраинской Рабоче- 
Крестьянской Инспекции.

184. О предварительной и фактиче
ской ревизии.

В раз'яснение правил о преднари- 
тельной и «фактической ревизии, 
утвержденных 1-го декабря 1918 г. 
В. Ц. И. К., Всеукраинская Рабоче- 
Крестьянская Инспекция предлагает 
всем представителям Рабоче-Крестьян- 
ской Инспекции при подотчетных 
учреждениях принимать на рассмотре
ние лишь те вопросы, по которым 
состоялось «шределенное решение дан
ного подотчетного учреждения.

Всем подотчетным учреждениям ста
вится на вид,что представление мате
риалов на заключение и рассмотрение 
Инспекции или ее представителей без 
предварительного собственного заклю
чения является недопустимой попыткой 
сложить с себя ответственность, возло
женную на учреждения сущностью 
положения О них.

Заведывающий Всеукраинской Рабоче- 
Крестьянской Инспекцией ІІІтсці'ш'іч.

Ра« и. г. -Пав.” В.Ц.ІІ.К. и Харь к. Г убр 
ОТ I* мня ІІІ2П г. аа № 123.

Приказ Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

185. О гербовом сборе за выписи из 
книг записей актов гражд, состояния.

За выдачу выписей или справок по 
делам «) записях актов гражданского
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.ого стану стягається гербова нале- 
житість 20 карбованців.

На заяви про народження і смерть 
рбових належитостей не накла

деться.
За видання повторного випису або 

витягу з книг записів громадянського 
стану із погіередних метрикальних 
книг стягається крім гербової належи- 
тости 20 карб, ше оплата 25 карб, 
в прихід скарбу.

Харьків, дня 11 травня 1920 р.
Народній Комісар Внутрішних 

Справ Литопон.
Оголлпі.чіо н.Вістях- В.Ц.Н.К. і Хирі.к. Гуир.-іікому :і 1Н трапин 1і>2о р. .4: 123.

Постанова Ради Народніх Комі
сарів і Народнього Комісаріяту 

Продовольчих Справ.

186. Про переміну назви Полтавсь
кого Опродкомгубу на Перший За

пасний Опродкомарм.

З огляду на надзвичайну важливість, 
чку добуває* в теперішний час Пол
тавська губернія для постачання армії 
Південно-Західного фронту ї створення 
необхідного воєнного фонду, метою 
забезпечення дальшої кампанії поста- 
новлюється:

1. Полтавському Опродкомгубові з 
усіми підлеглими йому органами нада
ти права і вложити обов'язки фрон
тового Опродкомарма з" переміною 
його назви на Перший Запасний 
Опродкомарм.

2. Першому Запасному Опродкомар- 
адові дається бойове завдання виповнити 
вповні встановлені для Полтавської 
губернії державні розкладки.

3. Усі військові частины і установи, 
які знаходяться в межах Полтавської 
губернії і туди прибувають, зобов'
язуються в продовольчих відносинах' 
піддаваться усім роспорядженням Голо
ви Першого Запасного Опродкомарму.

4. Головою Першого Запасного 
Опродкомарму призначується член ко-

состояния взимается гербовый сбор 
в 20 руб.

Заявления о. рождении и смерти 
гербовым сбором не облагаются.

За выдачу вторичной выписи или 
справки из книг записей гражданского 
состояния и прежних метрических 
книг взимается сверх гербового сбора 
20 руб. еше плата в 25 руб. в доход 
казны.

Харьков, 11 мая 1920 г.
Народний Комиссар Внутренних

Дел Лито нон.
Раги, н „Нан." В.Ц.И.ІС. и Хармс. Губ|», 

•от їх мая 11»2о г. аа Лй 123.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров и Народного Комисса

риата по Продовольствию.

186. О переименовании Полтавского 
Опродиомгуба в Первый Запасный 

Опродкомарм.

В виду чрезвычайной важности, 
какую приобретает в настоящее время 
Полтавская губерния для снабжения 
армии Юго-Западного фронта и обра
зования, необходимого военного фонда, 
в целях обеспечения дальнейшей кам
пании, постановляется:

1. Полтавскому Опродкомгубу со 
всеми подчиненными ему органами 
присвоить права и возложить обязан
ности фронтового Опродкомарма с 
переименованием его в Первый Запас
ный Опродкомарм.

2. Первому Запасному Опродкомарму 
дается боевое задание выполнить пол
ностью установленные для Полтавской 
губернии государственные разверстки.

3. Все воинские части и учрежде
ния, находящиеся в пределах Полтав
ской губернии и прибывающие туда, 
в продовольственном отношении обя
зуются подчиняться всем распоряже
ниям председателя Первого Запасного 
Опродкомарма.

4. Председателем Первого Запасного 
Опродкомарма назначается член кол-
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легії Наркомпроду У. С. Р. Р. і Окремо 
Уповноважений Опродкомпівдзахфрон- 
ту тов. Генкин, який підлягає безпо- 
середно Народному Комісареві Продо
вольчий Справ і Голові Окремої Про
довольчої Комісії по постачанні Чер
воних армій Південно-Західного фронту.

5. На голову Першого Запасного 
Опродкомарму вкладається обов'язок 
передкладати докладний звіт кожного 
тижня прохід праці не лишень Нар- 
компродові і Голопродкомпівдзаху, але 
також Голові Ради Народніх Коміса
рів. Українській Раді Армії Праці 
і Реввійськраді Південно-Західного 
фронту.

6. Цю постанову ввести в життя 
телеграфічно.

Харьків. 14 травня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

.V. Ракоаськни.
Народній Комісар Продовольчих Справ 

і Голопродкомпівдзаху ІЇмиНміроп.
піолгиікчіо и „Вістях* В.Ц.В.ІС. і Хоры;. 

Гуорсикому :і 20 граним Ю2»> р. А* 12.*».

Постанова Народнього Комісарія
ту Освіти і Уповноваженого Нар- 

номтрудеоаабезу -

187. Про порядок передання притул
ків для дітей 4—15 літних.під управу 

Нарномосву.

Усі притулки і установи для дітей 
в віку^від4 до 15 років, які знаходяться 
під управою Наркомтрудсозабезу, пере
даються під управу Наркомосву. Там, 
де передання ше не відбулося, нале
жить негайно приступити -цо приго- 
товчих робіт для передання. Губтруд- 
созабези передають Губнаросам усі 
вже відкриті кредити на діточі будинки. 
Асигнати, зроблені по кошторисах 
Трудсозабезом, передаються Губнар
осам пропорціонально кошторисовим 
проектам.

Губтрудсозабези повинні виділити 
п.*иі постачання, пцизначені як для

легии Наркомпрод УССР и особо 
Уполномоченный Опродкомюгзапфрон- 
та тов. /’пікнн, с подчинением его 
непосредственно Народному Комиссару 
Продовольствия и Председателю Осо
бой Продовольственной Комиссии по 
снабжению Красных армий Юго-Запад
ного фронта.

5. Председателю Первого Запасного 
Опродкомарма вменяется в обязан
ность представлять подробный ежене
дельный отчет о ходе работ не только 
Наркомпрод и Предопродкомюгзап, но 
и председателю Совета Народных Ко
миссаров, Украинскому Совету Тру
довой Армии и Реввоенсовету Юго- 
Западного фронта.

6. Настоящее постановление ввести 
в действие по телеграфу.

Харьков, 14 мая 1920 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров .V.' Рикши-кип.
Народный Комиссар по Продовольств. 
и Предопродкомюгзап. Н.н/Онмн/юч.

Раси, в .Иан." П.Ц.ІМСІ и Хармс. Гуо}», 
от 20 мая 1!»2о г. :іа Лг 12’».

Постановление Народного Комис
сариата по Просвещению и Упол
номоченного Наркомтрудсобеза.

187. О порядке передачи приютов для 
детей 4-^15 лет в ведение Нарком- 

проса.

Все приюты и учреждения для детей 
в возрасте от 4 до 15* лет, находя
щиеся в ведении Наркомтрудсобеза. 
передаются в ведение Наркомпроса. 
Там. где передача еще не состоялась, 
надлежит немедленно приступить к 
подготовительным работам по пере
даче. Губтрудсобезы передают Губ- 
наробразам * все уже открытые кре
диты на детские дома. Ассигнования, 
сделанные по сметам Трудсобезом, 
передаются Губнаробразам пропорцио
нально сметным предположениям. •

Губтрудсобезы обязаны выделить 
предметы снабжения, предназначенные
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ч

існуючих, так і для проектованих до 
відкриття діточих будинків, а також 
передати всі установи, діловодство, 
помешкання, інвентар, виховуючий і 
службовий персонал діточих будинків.

На протязі не більше одного місяця 
від дня дійсного передання діточих 
установ органам Наркомосву органи 
Наркомтрудсозабезу повинні взяти на 
себе постачання діточих будинків, а 
також фінансування їх, останнє на 
випадок, коли не виконано було пере
дання засобів і кредитів органам'Нар
комосву.

Підчас передавання діточих установ 
діяльність Трудсозабезів в ділянці со
ціального виховання дітей в віку від 
4 до 15 років не повинна ні скорочу
ватися, ні припинятись. Про час пе
редання діточих установ Губнароси і 
І убтрудсозабези оповіщають телегра
фічно по приналежности. Там, де досі 
Відділи Праці і Соціального Забезпе
чення не з'єднані, усе вище наведене 
відноситься до Відділів Созабезу.

Харьків, 14 травня 1920 р.
Народній Комісар Освіти Г. Г/шным.

Уповноважений Наркомтрудсозабезу
//. Г.ігооп.

• іг.«лоііі«-н«> <• -іУетнх- И.Ц.Н.К. і Харьк 
ГуЛ|и цкому -і 2«» траннн І!*20 р. ЛЬ 12».

Постанова Нуролостачаршіівд- 
захфронту і Проибюра.

188. Про об'єднання військової про- 
мисловости Півдня РоссІЇ.

При Надзвичайнім Уповноваженім 
Ради Робітничо-Селянської Оборони 
по постачанні Червоної армії і фльоту 
на південно-західнім фронті створено 
Відділ Ради військової промисловости 
на Півдні Росії (Адрес: Харьків, Го- 
ряіновский пер., д. «Росія», кв. 124. 
Сокр. Промвійськрадпівдня)

Відділ має на меті погодити, упра- 
вильнити і об'єднати всю військову про
мисловість Півдня Росії.

как для существующих, так и пред
положенных к открытию детских 
домов, а также передать все учре
ждения, делопроизводство, помещения, 
инвентарь, воспитательный и служеб
ный персонал детских домов.

В течение не более одного месяца со 
дня фактической передачи детских учре
ждений органами Наркомпроса органы 
Наркомтрудсобеза должны взять на 
себя снабжение детских домов, а 
также финансирование их, последнее, 
в случае, если не осуществлена пере
дача средств и кредитов органам 
Наркомпроса.

Во время передачи детских учре
ждений деятельность Трудсобе- 
зов в области социального воспита
ния детей в возрасте от 4 до 15 лет 
не должна ни сокращаться, ни пре
кращаться. О времени передачи дет
ских учреждений Губнаробразы и 
Губтрудсобезы сообщают телеграфно 
по принадлежности. Там, где до сих 
пор Отделы Труда и Социального 
Обеспечения не слиты, вышесказанное
относится к отделам Собеза.#

Харьков, 14 мая 1920 г.
Народный Комиссар по Просвещению

* Г / / .  1'/>НН1,КО.
Уполномоченный Наркомтрудсобеза

Н. Ґ М О О И .
Раси, и -Ил;.- В. Д. II. К. и Харьк. Туб-

(мчікохіа от 20 мая 1-'2«> г. лл ЛЬ 12».•

Постановление Чусоснабармюг- 
запфронта и Профбюро.

188. Об обединении военной про
мышленности Юга России.

При Чрезвычайном Уполномоченном 
Совета Рабоче-Крестьянской Обороны 
по снабжению Красной армии и флота 
на юго-Западном фронте образован 
Отдел Совета военной промышленности 
на юге России (Адрес: Харьков, Го- 
ряиновский пер., д. «Россия», кв. 124. 
Сокр. Промвоенсоветюж).

Отдел имеет своей целью согласо
вать, регулировать и об'единять всю 
военную йромышленность юга России.
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В зв*язи з подіями на південно-за
хіднім фронті безумовне негайне об‘- 
сднання і кооргіновання праць усіх 
промислових підприємств, які пра
цюють для оборони.

Праця повинна виконуватися з ці
лим напруженням і з максимальною 
продукційностью, які забеспечили би 
Червону армію і фльот усяким конеч
ним постачанням для остаточної пере
моги над усіми неприятелями Робіт
ничо-Селянської влади.

Приказується усім Центрам. Голов
комам, Губраднаргоспам, установам і 
підприємствам, які працюють для обо
рони по заготовці річей артилерій
ської, військово-морської, інжинєрської, 
летничої, автомобільної, обозної і спе- 
ціально-техничної виправи для Черво
ної армії і фльоту, негайно увійти в 
тісну зв'язь з Промвійськрадпівдня і в 
найкоротшім речинці подати йому 
докладні вїдомости про виконувані 
ним війскові праці і які наряди могли 
би вони взяти на себе для термінового 
виконання з річей військового поста
чання та майна. .

З огляду на важливість вищеска
заних звітів, особи і установи, які не 
подали до 15-го червня ц. р. або по
дали неправільні звіти, будуть потяг
нені до революційної відповідальности 
по всіх суворостях права воєнного 
часу.

Застнурадпостармпівдзахфронту
М усю.

%
Голова Промбюра В. 'Чуопр.

Оголошено п _Ві*тях“ В.Ц.В.К. і Хярьк. 
Губревкому :і 22 травня 1!»20 р. .V 120.

В связи с событиями на юго-запад- 
ноМ фронте необходимо немедленное 
об'единение и координирование работ 
всех промышленных предприятий, ра
ботающих на оборону.

Работа должна производиться со 
всей напряженностью и максимальной 
производительностью, обеспечиваю
щими Красную армию и флот всем 
необходимым снаряжением для окон
чательной победы над всеми врагами 
Рабоче-Крестьянской власти.

Предписывается всем Центрам, Глав
кам, Губсовнархозам, учреждениям и 
предприятиям, работающим на оборону 
по изготовлению предметов артилле
рийского, военно-морского, инженер
ного, авиационного, автомобильного, 
обозного и специально технического 
снаряженыя для Красной армии и 
флота, немедленно войти в твердую 
связь с Промсоввоенсоветюж'ом и в 
кратчайший срок представить ему 
подробные сведения о производимых 
ими военных работах и какие наряды 
они могли бы взять на себя для сроч
ного выполнения из предметов воен
ного снаряжения и имущества.

В виду важности вышеперечислен
ных сведений, лица и учреждения, не 
представившие к 15-му июня с. г. 
или представившие неправильные све
дения, будут привлечен^ к револю
ционной ответственности по всем 
строгостям закона военного времени.

✓ Замчусосцабармюгзапфронта Мусю.
Предпромбюро И. Чупщи,.

І’ііоііуи.їііколлип и -Паи." И. Ц. И. I». и 
Хармс. Губ|м-икомп от 22 мая 1020 г. ни 
.V- 120.

Постанова Всеунраинсьного Ко- Постановление Всеукраинсного 
мітету Загальної Трудової По- Комитета по Всеобщей Трудовой 

винностя. Повинности.

189. Про подавання місцевими Ном- 189. О представлении местными Ком- 
працями звітів про организацію. * трудами сведений об организации. 1

1. Всеукраїнський Комітет Загальної 1. Всеукраинский Комитет по Все- 
Трудової Повинности приказує всім обшей Трудовой Повинности предпи- 
повітовим, міським і губерніяльним сывает всем уездным, городским и гу- 
Комітетам трудової повинности не бернским Комитетам по трудовой
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пізніш 24 годин після одержання цієї 
постанови, вислати звіти телеграфічно 
в нижчезгаданій формі до Всеукрком- 
праці; повітові і міські Компраці по
силають, окрім того, копії до Губком- 
праці відповідних губерній.

2. Відомости * в -відповіди вказати 
докладно з перечислениям замість 
запитання лишень числа його, згідно 
з поданою нижче нумерацією запитань.

ВІДОМОСТИ.

* 1) Місто, повіт. 2) Губернія. 3) Ко
ли створено Компрацю. 4) Представ
ники яких відділів і підвідділів входять 
в Компрацю з рішаючим і дорядчим 
голосом. 5) Представником якого ві
домства є Голова Компраці. 6) Хто 
затвердив склад Компраці. 7) Які ко
місії зложено. 8) Подати відомчий 
склад комісій. 9) Чи “переводжено під
рахунок працездатних , мешканців. 
10) Яких категорій. 11)3 якою метою 
оголошено підрахунок. 12) Чи пере
водилися трудові мобілізації і повин
ности. 13) яких категорій мешканців. 
14) Для яких робіт. 15) Які органи 
переводили підрахунок або мобіліза
цію. 16) Яких заходів боротьби вжито 
було з тими, котрі ухилялися від під
рахунку або мобілізації.

Приклад на форму відгіовіди:
3. Другого квітня.
4. Керовник відділу, підвідділ підра

хунку і росподілу робітничої сили, мо
білізаційний відділ Губвійському з рі
шаючим: ГІовстатбюро, Відділ Созабезу 
з дорядчим.

5. Управвідділ, Виконком.
10. Нетрудовий елемент, сільська 

людність, кравці.
Коли яка небудь точка не випов

нена, тоді відповідь на прикладі такий: 
7—0, 8—0.

Голова Всеукраїнського Комітету 
Загальної Трудової Повинности Глебов.

Оголошено н -Нігтях- В.Ц.Н.К. і Хярьк. Губреякому :і 22 трапим 1!»20 р. 12«.

повинности не позже 24 часов по 
получении сего постановления выслать 
сведения телеграфно по нижеуказанной 
форме во Всеукркомтруд; уездные и 
городские Комтруды посылают, кроме 
того, копии в Губкомтруды соответ
ственных губерний.

2. Сведения в % ответе указывать 
точно с перечислением вместо вопро
сов только номера его, согласно при
веденной ниже нумерации вопросов.

Сведения.
1. Город, уезд. 2) Губерния. 3) Когда 

образован Комтруд. 4) Представители 
какіїх отделов и п‘отделов входят в 
Комтруд с решающим и совещатель
ным голосом. 5) Представителем ка
кого ведомства является председатель 
Комтруда. 6) Кем утвержден состав 
Комтруда. 7) Какие комиссии образо
ваны. 8) Указать ведомственный со
став комиссий. 9) Проводился ли учет 
трудоспособного населения. 10) Каких 
категорий. 11) Для каких целей об‘- 
явлен учет. 12) Проводились ли тру
довые мобилизации и повинности.
13) Каких категорий населения. 14) Для 
каких работ. 15) Какие органы про
водили учет или мобилизации. 16) Ка
кие меры борьбы с уклонившимися 
от учета и мобилизации принимались.

Примерная форма ответа:
3. Второго апреля.
4 Управдел, подотдел учета и рас

пределения рабочей силы, мобилиза
ционный отдел Губвоенкома, решаю
щий; Уездстатбюро, Отдел Собеза, 
совещательный.

5. УправДел, Исполком.
10. Нетрудовой элемент/ сельское 

население, портные.
Если какой либо пункт не исполнен, 

то ответ примерно такой: 7—0, 8—0.

Председатель Всеукраинского Коми
тета Всеобщей Трудовой Повинности

Глебов.
Распубликовано в „Шв.“ В. Ц. И. К. и

Харьк. Губров. от 22 мая 192» г. за Л? 120.
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Декрет Ради Народніх Комісарів.

190. Про введення в життя поста
нови Раднариому Р. С. Ф. С. Р. про 
заходи до піднесення каміиновугіль- 
ноі лромисловости Донецького ба

сейну. •

Постановою Ради Народніх Коміса
рів У. С.,Р. Р. з 1$ травня цього 1920 р. 
впроваджується в життя на теріторії 
України нижчезгадану постанову Ради 
Народніх Комісарів Р. С. Ф. С. Р. 
про заходи до піднесення каміннову- 
гільної промисловости Донецького ба
сейну з дня 19 минувшого березня
МІСЯЦЯ.

1) Зобов'язати Н. К. Ш. К., щоби 
подавав під заладування шахтового 
дерева на станціях Брянського району 
по вказівках Головвугілля по одному 
маршрутньому потягові що три дні в 
часі від 1 до 12 березня, і після цього 
по 15 вагонів кажнодневно або по 
одному маршрутному потягові що два 
дні. По закінченні вивозу з Брянського 
району організовати вивіз із Гомель
ського району по порозумінні Голов
вугілля з Н. К. Ш. К. При тому, колиб 
по вимогах справи Головвугілля по
треба було приступити до вивозу із 
Гомельського району перед закінчен
ням усього перевозу з Брянського 
району тоді, по перше, такий вивіз 
на вишезгаданних умовинах можна 
виконати лишень на рахунок відпо
відного зменшення вивозу з Брянського 
району і, по друге, по завчасній 
заяві Н. К. Ш. К. можна вивозити 
виключно сосновий матеріял: твердий 
і обрізки.

21 Вантажі, призначені, для знадоби 
і робіт камінновугільних копалень, а 
також речі широкого споживання, 
потрібні для занятих на копальнях 
робітників, перевозити надзвичайним 
способом на рахунок надзвичайної 
норми по плянові В. Р. Н. Г., яку 
уложить В. Р. П. С. При перевозі 
продовольства для робітників копалень 
дозволити Головвугіллю користуватися 
паровиками, які є на копальнях і за
водах. та з'обовязати Н. К. Ш. К. без 
перешкоди перепускати потяги з та-

пниГ постачання, поизначен» як для

Декрет Совета Народных Комис
саров.

190. О введении в действие постано
вления Совнаркома Р. С. Ф. С. Р. о 
мерах н поднятию каменноугольной 
промышленности Донецкого бассейна.

~ У

Постановлением Совета Народных 
Комиссаров У. С. С. Р. от 15 .мая 
сего 1920 года вводится в действие 
на территории Украины нижеследую
щее постановление Совета Народных 
Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. о мерах к 
поднятию каменноугольной промыш
ленности Донецкого бассейна, от 19 
минувшего марта месяца.

1) Обязать НКПС подавать под на
грузку крепежного леса на станциях 
Брянского района по указанию Глав
угля по одному маршрутному поезду 
через три дня в период времени с 1 
по 12 марта и после этого по 15 ва
гонов ежедневно или по одному марш
рутному поезду через 2 дня. По 
окончании вывоза' из Брянского рай
она организовать вывоз из Гомель
ского района по соглашению Главугля
с НКПС. При чем, если бы по .состоя
нию дела Главугля потребовалось 
приступить к вывозу из Гомельского 
района прежде выполнения всех пере
возок из Брянского района, то, во- 
первых, таковой вывоз на вышеука
занных условиях может быть произ
веден лишь за счет соответственного 
уменьшения вывоза из Брянского 
района и, во 2-х, по заблаговремен
ному заявлению НКПС вывозке подле
жит исключительно сосновый мате
риал: стойки и обаполы.

2) Грузы, предназначенные для об
орудования и работы каменноугольных 
рудников, а также предметы широкого 
потребления, потребные для занятых 
на рудниках рабочих, перевозить в 
экстренном порядке в счет устанавли
ваемой ВСП экстренной нормы по 
плану ВСНХ. При перевозке продо
вольствия для рабочих рудников раз
решить Главуглю пользоваться паро
возами, имеющимися на рудниках и 
заводах, обязав НКПС беспрепят
ственно пропускать поезда с такими

■•г-'' •
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ким ван та жом при захованні вимог 
правил техничного ужитковання після 
встановлення загальних правил пере
їзду таких паровиків по сітях заліз
ного шляху.

3) Світло і смари захоплені в часі 
воєних ділань в межах південного 
Кавказького фронту з'обов’язати війсь
кові влади негайно передавати в рос
порядження Півдопалу.

4) Виходячи з того становиска, що 
до цего часу, при висилці вантажів 
Головвугілля було занято пересічно 
100—250 людей на день, створити 
продовольчий фонд Головвугілля з 
припасів Наркомпроду, та прирівняти 
постачання як вантащпків, так і ро
бітників, занятих доповняючими під
готовляючими ■ роботами, конечними 
при ванатаженні мдшин, варстатів- 
моторів, струментів, помп і инших 
речів умундіровання для копалень, до 
постачання продовольством червоно- 
армійських частин. 3‘обов‘язати Нар- 
компрод, шоб на рахунок цього продо
вольчого фонду доставив Головвугіллю 
негайно шістьсот пудів муки, двадцать 
пять пудів махорки, ^ сімдесять пять 
пудів соли, з тим, що в міру спотре- 
бовання виданного, усталений продо
вольчий фонд Головвугілля повинен 
Наркомпрод негайно поповнити. Голов- 
нугіль вираховується з доставленного 
Наркомпродом продовольства кожно- 
місячно шляхом відсиланих росходових 
відомостей до Наркомпроду.

5) Рішучо ухилити вміщування ріжних 
установ і головно військових опало
вих організацій в управу копальнями; 
в росподіл, навантаження і инше. „

6) Пропонувати військовому відом
ству і осібно армії праці виділити по 
вказівках Центральної Управи Донбаса 
можливо велику кількість вузкоколій- 
них дековілських шляхів для заміни 
підводового транспорту.

7) 3‘обов‘язати армію праці по згоді 
з Центральною Управою Донбаса при
ступити негайно до направи доЧздних 
шляхів копалень силами армії праці.

перевозками при соблюдении требо
ваний правил технической экспоата- 
ции и установив обшиє правила прохо
ждения таких паровозов по сети 
железной дороги.

3) Осветительные и смазочные ма
териалы, захваченные во время воен
ных действий в пределах южного 
Кавказского фронта, обязать военные 
власти немедленно передавать в рас
поряжение Юготопа.

4) Исходя из того положения, что 
до сего времени на работах по отправке 
грузов Главугля было занято в среднем 
100—250 человек в день, создать про
довольственный фонд Главугля из 
запасов Наркомпрода, приравняв снаб
жение как грузчиков, так и рабочих, 
занятых дополнительными подготови
тельными работами, необходимыми при 
погрузке машин, станков, моторов, 
инструментов, насосов и прочих пред
метов обмундирования для рудников 
к снабжению продовольствием красно
армейских частей. Обязать Наркомпрод 
в счет этого продовольственного фонда 
предоставить Главуглю немедленно 
шестьсот пудов мукй, двадцать пять 
пудов махорки и семьдесять пять 
пудов соли, с тем, что по мере израс
ходования указанной выдачи означен
ный продовольственный фонд Главугля 
должен быть Наркомпродом немедленно 
восстановлен. Главуголь в предостав-; 
ленном Наркомпродом продовольствии 
отчитывается ежемесячно путем пред
ставления расходных ведомостей в 
Наркомпрод.
' 5) Решительно устранить вмеша
тельство различных учреждений и 
главным образом военных топливных 
организаций в управление рудниками, 
в распределение, погрузку и проч.
. 6) Предложить военному ведомству 
и в частности трудовой армии выделить 
по указанию центрального правления 
Донбасса возможно большее количество 
узкоколейных* дековильских путей для 
замены живого транспорта.

7) Обязать трудовую армию по со
глашению с центральным правлением 
Донбасса срочно приступить к ремонту 
имеющихся под'ездных путей рудни
ков силами трудармии.
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8) Зміцнити охорону опалових ван
тажів при переході їх по залізних 
шляхах, для чого по порозумінні з 
Вохрою збільшити дійсний стан Еко- 
нопалу.

9) 3‘обов‘язати всі Головкоми і рос- • 
поділові органи задовольняти всі до
магання Головвугілля для Донецького 
басейну поза всякими плянами і чер
гами, при чому в разі браку відповіди
в протязі 48 годин, дати Головвугіллю 
право закуповувати для Донбасу не
обхідні речі на вільному ринкові.

10) В випадкові, коли буде немож
ливо через відповідні радянські уста
нови задовольнити в належитім розмірі 
потреб Головвугілля в речинцевім 
підводовім перевозі, дозволити Голов- 
вугіллеви користуватись наймом при
ватного транспорту.

11) Надати Головвугіллеві при сто
сунках з центральною управою Дон- 
баса користуватись прямим проводом 
на засадах, рівних з установами, пе- 
редвиджених декретом РаднаркомуТ 
оголошеним в «Вістях» В.Ц.В.К. 3^16-го 
жовтня 1919 р. (Збір Законів і Рос
поряджень Уряду з 22 жовтня 1919 р. 
N5 56).

12) Росповсюднити декрети про 
мілітаризацію і відклік з армії квалі
фікованих робітників камінно-вуголь- 
ної гіромисловости на Донецький ба
сейн, та надати право Центральній 
Управі Донбаса безпосередно через 
Реввійськради армії відкликати з ча
стин Червоної армії кваліфікованих 
робітників для робіт на копальнях при 
рівночаснім повідомлені Всеросголов- 
штабу. Рахувати вступления на роботу 
або службу в камінновугільній проми- 
словости Доцбаса рівноважним з всту
плениям на військову службу.

13) Помешкання які занимають в 
Донбасі і в Харькові опалові установи 
і їхні співробітники, аж до часу 
випрацьовання загального порядку рос- 
поділу закріплення помешкань, ніхто, 
а в тому числі і військові влади, не 
можуть реквізувати і закріпляти без 
згоди самої опалової установи. Нару
шения цієї постанови потягає за собою 
відповідальність перед Революційним

8) Усилить охрану топливных гру
зов при следовании их по жел. дороге, 
для чего по соглашению с Вохрою 
увеличить наличный состав Эконотопа.

9) Обязать все главки и распреде
лительные органы удовлетворять все 
требования Главугля для Донецкого 
бассейна вне всяких планов и очередей, 
при чем при отсутствии ответа в 
течение 45 часов предоставить Глав
углю право закупать для Донбасса не
обходимые предметы на вольном рынке.

10) В случае невозможности через 
соответственные советские учреждения 
удовлетворить в надлежащем размере 
потребность Главугля в срочной гу
жевой перевозке, разрешить Главуглю 
прибегать к найму частного тран
спорта.

1 Г) Предоставить Главуглю при 
сношении с центральным управлением 
Донбасса право пользования прямым 
проводом на основаниях, одинаковых 
с учреждениями, предусмотренных 
декретом Совнаркома, опубликованным 
в Известиях ВЦИК от 16-го ноября 
1919 года (Собрание Узаконений и 
Распоряжений Правительства от 22-го 
ноября 1919 года К? 56).

12) Распространить декреты о ми
литаризации и отзыве из армии ква
лифицированных работников камен
ноугольной промышленности на До
нецкий бассейн, предоставив право 
центральному правлению Донбасса не
посредственно через Реввоенсоветы 
армии отзывать из частей Красной 
армии квалифицированных рабочих 
для работ на рудниках, с последующим 
уведомлением Всероглавштаба. Считать 
поступление на работу или службу в 
каменноугольной промышленности 
Донбасса равносильным поступлению 
на военную службу.

13) Помещения, занимаемые в Дон
бассе и в Харькове топливными учре
ждениями и их сотрудниками, впредь 
до выработки общего порядка рас
пределения уплотнения помещений 
никем, в том числе и военными вла
стями, не могут быть реквизированы 
и уплотнены без согласия самого то
пливного учреждения. Нарушение этого 
постановления влечет за собою ответ-
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Трибуналом за розстроення камінно- 
вугільної промисловости.

14) Розширити силу постанови 
Радоборони з 23 жовтня 1919 року 
про окремі оплати праці на Центральну 
Управу Донбасе і иніііі їй підлеглі 
установи.

Голова Раднароком Ульянов.
Керуючий Справами /юнч-Ь'руевНч.
Голова Раднаркому У.С.Р.Р.

А. РаковськнЛ.
Т. в. о. Керуючий Справами Рад

наркому Ждан-Пушкин.
Опкіоішчі» и «Вістях» В.Ц.В.К. і Харьк. 

Губренкому •« дня 22 травня Ю2п р. Л? 120.

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

191. Про перехід до Наркомосвіти 
всіх шкіл, що перебувають у віданні 

Наркомзему.

В меті встановлення єдности освітньої 
політики та зосередження всієї справи 
освіти в Наркомосві, Ради Народніх 
Комісарів, постановляє:

1. Всі школи по сілському госпо
дарству, лісівництву та землевлаштунні, 
а саме: практичні школи, початкові 
сілсько господарські школи, школи 1-го 
й 2-го відділів, нижчі сільско-госпо- 
дарські школи, середні сілсько госпо
дарські школи, землемірні школи, лісові 
шкільні заклади, і т. ин. переходять 
з Наркомзему у відання Наркомосву.

2. Центральний, губерніяльні і пові
тові апарати Наркомзему, які відали 
справами сілсько-господарської, лісової 
та землевлаштувальної освіти, пере
ходять до віповідних відділів Наркомосу.

Примітко. Керування всіми за
значеними школами зосереджується 
у губерніяльні^ відділах Народньої

ственность перед Революционным 
Трибуналом за дезорганизацию камен
ноугольной промышленности.

14) Распространить действие поста
новления Совобороны от 23 октября 
1919 года об особых оплатах труда 
на Центральное Правление Донбасса и 
прочие учреждения, подведомственные 
ему.

Председатель Совнаркома Ульянов.
Управлявший Делами /юнч-Пру ев ич. 

Предсовнарком У.С.С.Р. .V. Ра поен кии.

Вр. и. д. Управляющего Делами 
Совнаркома У.С.С.Р. Лй)іін-Пушкин.

Раеиублик. и «Известиях» В.Ц.И.К. и 
Харьк. Губревкома от 22 мая 1920 г. на Л 126.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

191. О переходе в Наркоипрос всех 
школ, находящихся в ведении Нар- 

комзеиа.

В целях установления единства про
светительной политики и сосредото
чения всего дела просвещения в Нар- 
компросе Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. Все школы по сельскому хозяй
ству, лесоводству и землеустройству, 
а именно: практические школы, на
чальные, сельско-хозяйственные учи
лища, школы 1 и 2 разрядов, низшие 
сельско-хозяйственные училища, сред
ние сельско-хозяйственные училища, 
землемерные училища, лесные учебные 
заведения и т. д. переходят из Нар- 
комзема в ведение Наркомпроса.

2. Центральный, губернские и уезд
ные аппараты Наркомзема, ведавшие 
делами сельско-хозяйственного, лесного 
и землеустроительного просвещения, 
переходят в соответственные отделы 
Наркомпроса.

Примечание. Руководство всеми 
указанными школами сосредоточи
вается в губернских отделах Народ-
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Освіти, за винятком виших шкіл, 
керування якими зосереджено без- 
посередно в Наркомосві.

3. Все майно шкіл з землею і иншими 
шкільно-доломічними установами пере
ходять до органів Наркомосву, при 
чому сілські, лісові і т. п. господарства 
при школах, використовуються шко
лами зі шкільно-показового боку; 
управління-ж ними организаційнім і 
виробничім відношенні, а так само як 
і складання кошторисів лишається у 
віданні Наркомзему і його місцевих 
органів.

' 4. Кошториси на утримання шкіл і 
шкільно-допомічних установ . та всіх 
родів асігнування і назв по цих уста
новах передаються з Наркомзему до 
відповідних відділів Наркомосву.

5. В меті забезпечення доцільної, 
відповідньої завданням Наркомзему по
станови сілсько-господарської, лісної4 
землевлаштувальної освіти, в Раду по 
професійній освіти Наркомосву й його 
місцевих органів, на правах членів 
входят представники Наркомзему.

6. Плянову передачу перевести на 
протязі двох місяців з дня оголошення 
декрету на місцях.

Примітка /. Передача ні в якому 
випадкові не повинна порушувати 
нормальної ходи шкільної роботи.

П]лімітна і. На випадок потреби 
речінець пеоедачі у кожному окре
мому випадкові може бути продов
женим постановою Ради по профе
сійній освіті при Наркомосві.

Харьків, 15 травня 1920 р.
Г олова Ради Народніх Комисарів

X. Раковеькин.

Керовник Справами Ждан-Пушкин.

Секретарь Раднаркому Мн/юнчн.

ного Образования, за исключением 
высших школ, руководство которыми 

• сосредоточено непосредственно « 
Наркомпросе.
3. Все имущество школ с земель

ными угодиями и другими учебно- 
вспомогательными учреждениями пере
ходят к органам Наркомпроса, при 
чем состоящие при школах сельские, 
лесные и т. п. хозяйства используются 
школами с учебно-показательной сто
роны; управление же ими в органи
зационном и производственном отно
шении, а равно и составление смет 
сохраняется'в ведении Наркомзема и 
его местных органов.

4. Сметы на содержание школ и 
учебно - вспомогательных учреждений 
и ассигнование всех видов и наиме
нований по этим учреждениям пере
даются из Наркомзема в соответ
ственные отделы Наркомпроса.

5. В целях обеспечения правильной, 
отвечающей задачам Наркомзема по
становки сельско-хозяйственного, лес
ного и землеустроительного просве
щения, в Совет по профессиональному 
просвещению Наркомпроса и его ме-. 
стных органов, на правах членов 
входят представители Наркомзема.

6. Планомерную передачу произвести 
на протяжении двух месяцев со дня 
опубликования декрета на местах.

Примечание 1. Передача ни в 
каком случае не должна нарушить 
нормальный ход учебных занятий.

Примечание 2. В случае необхо
димости, срок передачи в каждом 
отдельном случае может быть про
длен постановлением Совета по 
профессиональному образованию 
при Наркомпросе.
Харьков, 15 мая 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Ракове кии.
Управляющий Делами Жоан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома Миронов.



192. Про затвердження Нолєгіі-Нар- 
иомосву.

Затвердити Колегію Наркомосву в 
складі: Народнього Комісари Освіти 
тов. Гринько, Заступника Народнього 
Комісари Освіти т. Павловича і Члена 
Колегії тов. Зандера.

Харьків, 15 травни 1920'р.
а

Голова Ради Народніх Комісарів
Л\ Раковпький. 

\
Т. в. о. Керуючого Справами Рад- 

наркому Ждан- Пушкин.

Секретар Раднаркому Миронов.

193. Про призначення тов. Глебова.

Тов. Глебов Ми^олай Павлович при
значується Головою Всеукраїнського 
Комітету для загальної трудової по
винности з полишенням на других 
посадах, які він займає.

Тов. Данишевський увільняється від 
виконування обов'язків Голови назва
ного Комітету.

Харьків, 15 травня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

.V. Раковеькпй.
Т. в. о. Керуючого Справами

Ждан-Пушкин.
Секретар Ради Народніх Комісарів 

• Ми/юное.

192. Об утверждении Коллегии Нар- 
нояпроса.

Утвердить Коллегию Наркомпроса в 
составе: Народного Комиссара Просве
щения тов. Гринько, Заместителя На
родного Комиссара Просвещения тов. 
Павловича и Члена Коллегии т. Зандера.

Харьков, 15 мая 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Ракове пай.
Врид. Управдел Совнаркома

Ждан- Пушкин.
Секретарь Совнаркома Миронов.

193. 0 назначении тов. Глебова.

Тов. Глебов Николай Павлович на
значается Председателем Всеукраин- 
ского Комитета по всеобщей трудовой 
повинности с оставлением в других 
занимаемых им должностях.

Тов. Данишевский освобождается от 
исполнения обязанностей Председателя 
названного Комитета.

Харьков, 15 мая 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров .V. Ракове кип.

Врид. Управляющего Делами
Ждан-Пушкин.

Секретарь Совета Народных
Комиссаров Миронов.

Народній Комісар
Юстиціі К. Терлецкнй.

Редактор-Керуючий Відділом
Оголошення Законів М. Руденко.

Народный Комиссар
Юстиции К. Терлецкнй.

Редактор-ЗаведывающиЙ Отделом
Публикации Законов М. Руденко.
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З М І С Т :
М»4. Про організацію справ вніїпвьоі 

торгова і ва Україні (постанова).

195. Про переданви справ Райкомів і Ви
конкомів, евакуоваввх в місцевостей, зави
тих поляками (роспорядження):

196. Про організацію санітарно-первпу- 
сконшх пунктів на шляхах переходу утіка
чів, вертаючих в Кубані на і черва Україну 
іуогав).

197. Про затвердження п. 1 § 1 поста
нови Ради Української Армії Праці про ва- 
лізничу міліцію (постанова).

198. Про амвістію ріалах категорій зао
чниц ів (постанова).

199. Про сиосіб пристосування амністіі 
(інструкція).

200 Про заходи, вв'язані з надходячою 
•шідеміею холери (обіжник).

« 201. Про мобілізяпію професорів і вчи
телів (иостаноиа).

202. Про створення Відділу Раді військо
вої Промисловооти • Промвійськрадпівдвя» 
(росиоряджеіии).

20і. Про участь Відділу робітннц в праці
Комцрмці. по роботі серед жіноцтва (по
станова).

204. Про ааліаничу кооперацію (поста
нова).

205. Про підготовчі відділи для ооіб, 
які не мають підготовлений потрібного для 
переходженая курсів інстітуту (роспоряд
ження).

200. Про скупчення усіх 8 усиль орга
нів Освіти на агітаційво-політично-освітві 
праці (постанова).

207. Про реєстрацію колишніх військових 
і цивільних бранців імперіалістичної війна 
• на кав і.

СОДЕРЖАНИЕ:

-194. Об организации дела Внешней тор
говли на Укракяе (постановление).

195. О передаче дел Ревкомов и 
Исполкомов, эвакуированных нз местностей, 
ванятых поляками (распоряжение).

196. Об организации саннтарво-загра- 
дотелъных пунктов по пути следования о 
Кубани на к через Украину беженцев (по
ложение).

197. Об утверждении п. 1 § 1- постано
вление Совета Украинской Трудовой Армии 
о жел.дор. милиции (постановление).

)/198- Об амнистии различным катего
риям преступников (постановление).

^199. О порядке применении амнистии 
(янструкцвя).

200. О мероприятиях в связи с надвигаю
щейся эпидемией холеры (циркуляр).

201. О мобилизации профессоров ■ учи
телей (постановление).

202. О совдании отдела Совета Военной 
Промышленности «Промвоенсоветюг» (рас
поряжение).

208. Об участия отделов Работниц в 
работе Комтрудов но работе среда женщин 
(положение).

204. О желеанодорожной кооперации 
(поставорление).

* 205. О подготовительных отделах при
Народном Университете для лиц, не имею
щих подготовки, необходимой для прохо
ждения курсов Института. (распоряжение).

«4. 206. Об об* единении всех успдвй орга
нов просвещения на агитац.-полнтичеоко; 
просветительную работу (постановление).

207. О регистрации бьшппх военных и
гражданских плепных империалистической
войны (прижав).
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20І. Про організацію Відділу Живого зв'язку (постанова).
209. Про Всеукраїнській 3‘івд Ряд Ро

бітничих, Селянських і Червоно-армійських 
Депутатів (постанова).

210. Пг>о Всеукраїнській Цевтральншй 
Виконавчий Комітет (постанова).

211. Про презідію Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (по
станова) .

212. Про З‘ізд Рад (постанова).
213. Про Рада (постанова).
214. Про Виконавчі Комітете (постанова).
215. Про оклад Верховного Революцій

ного Трибуналу (постанова).
216. Про Сільскі Ради (статут).
217. Про волосні Виконавчі Комітети. 

• статут).

Постанова Ради Народніх 
Комісарів.

194. Про організацію справ внішньої 
- торговлі на Україні.

Рада Народніх Комісарів постано
вила:

1. а) Надати Комітетові внішньої 
торговлі при Промбюрі України ви
ключне право ведення на Україні 
всіх справ підрахунку, через відповідні 
установи або способом на підставі 
умови з ними, усіх товарів і виробів, 
які на підставі умови між В. Р. Н. Г.

Наркомвнішторгом Р. С. Ф. Р. Р. 
будуть враховані в число вивозових. 
Назначені К. В. Т. товари передаються 
негайно в роспорядження Уповнова
женого Н. • К. В. Т. при Раднаркомі 
У. С. Р. Р.;

б) з‘обов‘язати всі відомства і уста
нови виконувати у всіх цих справах 
вказівки і припоручення Наркомвніш- 
торгу України та звертатися до 
него;

в) вивіз із України товарів, узна
них експортовими за згодою мгк 
В. Р. Н. Г. і Наркомвнішторгом, може 
наступити не інакше, як на підставі 
дозволу Упраднаркомвнішторгу. Йому

4 208. Об Организации Отдела ЖивойСвязи (постановление).
209. О Всеуяраияокоы С саде Советов Рабочих, Креотьявскнх и Красно-армейских 

Депутатов (постановление).
210. О Всеукраинском Центральном 

/ Исполнительном Комитете (постановлении).
211. О президиуме Всеукраиыского Центрального Исполнительного Комитета (по

становление).
212. О Съезде Советов (постановление).
213. О Советах (постановление).
214. ОС Исполнит. Комит. (постанові.).
215. О составе Верховного Невояюци- онного Трибунала (постановяеиве).
216. О Сельских Советах (положение).
217. О волостных Исполнительных Коми

тетах (положение).

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

194. Об организации дела внешней 
торговли на Украине.

1. Совет Народных Комиссаров по
становил:

а) предоставить Комитету Внешней 
Торговли при Промбюро Украины ис
ключительное право ведать на Украине 
всем делом учета, через соответствую
щие учреждения или способом по 
соглашению с ними, всех товаров и 
продуктов, какие по соглашению 
между ВСНХ и Наркомвнешторгом 
РСФСР будут включены в число экс
портных. Учтенные КВТ товары 
передаются немедленно в распоряже
ние Уполномоченного НКВТ при Сов
наркоме УССР;

б) обязать все ведомства и учре
ждения исполнять по нерм этим делам 
указания и поручения Наркомвнеш- 
торга Украины и обращаться к нему,

в) вывоз из Украины товаров, при
знанных экспортными по соглашению 
между В. С. Н. X. и Наркомвнеш
торгом, может производиться не иначе, 
как с разрешения УпсовнЪркома по
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то надасться право давати дозволи 
на завантаження та висилку цих ван
тажів.

2. Нижче-згадані товари і вироби 
пі. 5) признаються експортовими і не 
можуть бути вивезені з меж^Україніи 
без прямого дозволу Упраднаркомвніш- 
шторгу по згоді з Головпромбюра. ,

Уже зачаті для вивозу з України опе
рації ріжних агентів Центрів, Голов
комів і инших Установ належить при
пинити і поступати згідно з. Упрад- 
наркомвнішторгу. • -

3. Адміністративні органи влади 
о/юв'язані негайно поробити рішучі 
заходи, щоб спинити чиїб-то не було 
ділання незгідні з цією постановою.

4. Цю постанову вводиться в життя 
телеграфічно речинцевим порядком.

5. Спис товарів визнаних вивозо-
вими: 1) вовна, 2) щетина, 3) кінський 
волос, 4) копита, 5) роги, 6) руно, 
7) заячі шкірки, 8) козині шкірки, 
9) кишки, 10)  прядиво, 11)  КОНОПЛІ,  
12) лічничі ЗІЛЛЯ. ’  .

Харьків, дня 15 травня 1920 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів .V. 1*акшич,кнц.
Т. в. о. Кер. Справами Ради Народ

ніх Комісарів Л- Ячікпі-Ііушхии.

внешторгу. Ему же предоставляется 
право давать наряды на погрузку и 
направление этих грузов.

2. Нижепоименованные товары и 
продукты (п. 5) об‘являются экспорт
ными и не могут быть вывезены из 
пределов Украины без прямого разре
шения Упсовнаркома по вбешторгу по 
соглашению с Предпромбюро.

Уже начатые по вывозу из Украины 
операции различных агентов Центров, 
Главков и других учреждений должны 
быть приостановлены и согласованы с 
Упсовнаркомом по внешторгу.

3. Административные органы власти 
обязаны немедленно принять реши
тельные меры к пресечению чьих бы 
то ни было действий, не согласован
ных с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление прово
дится по телеграфу в срочном порядке. 
* 5. Список товаров, признанных эк
спортными: 1) шерсть, 2) щетина, 
3) конский волос, 4) копыта. 5) рога, 
(») смушки, 7) заячьи шкурки, 8) козьи 
шкурки, 9) кишки, 10) пенька, 11) ко
нопля, 12) лекарственные травы.

Харьков^ 15-го мая 1920 г.
Председатель Совета Народных 

. Комиссаров А'. Ракпвскмї
і

Врид. Уп. Делами А. Ждан-////ткан.
Секретарь Совнаркома А. Мщитов.

Оголошено и «Витях» II. Ц. II. К. і Хй()М.‘. ’ Т’лміуб.і. в < Нанести их» В. И. И. К. и ГуЛ|и*нкому а 23 тіш шш 1!»2и 1». Ліг 127. Харь К Гу'»}п*і:і.О>іа от 23 мам 11*20 г. .М* 127.

Роспорядження Народнього Комі
саріяту Внутрішній Справ.

195. Про яередання справ Ревиомів І 
Виконкомів, евакуованих з місцево

стей. занятих Подяками.

Усі Ревкоми і Виконкоми,, евркуо- 
вані з місцевостей, занятих поляками, 
мають усі справи рахунки зі списами 
негайно висилати до Відділу Управ
ління Н. К. В. Спр., усі члени партії 
поступити в роспорядження ЦККПБУ, 
усі радянські службовці явитися до 
відповідних Народніх Комісаріятів, у

Распоряжение Народного Комис
сариата Внутренних дел.

195. О передаче дел Ревкомов и Ис
полкомов, эвакуированных из мест

ностей, занятых полянами.

Все Ревкомы и Исполкомы, -эвакуи
рованные из местностей, занятых по
ляками, должны все дела, отчетность 
при описи немедленно сдать в Отдел 
Управления НКВД; всем членам партии 
поступить в распоряжение ЦККПБУ 
всем советским служащим явиться в 
соответствующие народные коми<уа-
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всіх питаннях ліквідації і перенесення 
Ревкому і Виконкому зноситися з Від
ділом Управління Наркомвнусправ.

Харьків, дня 17 травня 1920 р.
Народній Комісар Внутрішних

Справ Лимонов.

Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і Харьк. 
Гуйр*-вкому ч 25 трахни 1!*20 р. .V 128.

Статут Всеукраїнської Надзви
чайної Санітарної Комісії.

196. Про організацію санітарно-пере- 
пускових пунктів на шляхах переходу 
утікачів з Кубані на і через Україну.

1. Речинцевим способом створюється 
два ряди санітарно-перепускових пун
ктів: 1) прикордоння лінія: Таганрог, 
Ростів, Новочеркаск; 2) на теріторії 
України: Звірево, Дебальцево, Іловай- 
ська, Лиха, Микитівка.

2. В першій лінії організуються 
лікарсько-харчеві пункти з кваранта- 
нами містимости 3.000 людей кожний, 
в завдання котрої входить також 
реєстрація, переведення щіпленнів і 
бактеріологічні досліди; в другій лінії 
обсерваційно-харчеві, яким додаються 
діяльности ізоляційно-перепускових 
пунктів на 1.000 людей кожний; на 
останні вкладається також обов'язок 
держати в кварантані і щепити особи, 
які не перейшли через оден з пунктів 
ліній.

///ні мітки: При всіх пунктах 
належить створити рухомі упроше
ного типу лабораторії або викори- 
стувати існуючі лабораторії з метою 
правильної організації виловлювання 
бакцильоносців, котрі остаються в 
кварантані, як довго носять бакцилі.

3. Найперш організується ціла пер
ша лінія і пункт на станції Микитівка, 
в другу чергу в пдаіуі 3 Укррб-

риаты; по всем вопросам ликвидации 
и передвижения Ревкома и Исполкома 
сноситься с ^ Отделом Управления 
Наркомвнудел.

Харьков, 17-го мая 1920 г.
Народный Комиссар Внутренних

Дел . I и тонов.

Ржіїубдик. н.-И:инттни.\- В. Ц. И. К. и
Харьк. Губренкому от 25 мая И«20 г. ,\- 128.

Положение Всеуираинсной Чрез
вычайной Санитарной Комиссии.

196. Об организации санитарно-загра
дительных пунктов по пути следо
вания с Кубани на и через Украину 

беженцев.

1. В срочном порядке образуется 
2 ряда санитарно-заградительных 
пунктов: -1) пограничная линия: Та
ганрог, Ростов, Новочеркасск, 2) на 
территории Украины: Зверево, Дебаль
цево, Иловайская, Лихая, Никитовюь

2. В первой линии организуются 
врачебно-питательные пункты с ка
рантинными, емкостью на 3000 чел. 
каждый, в задачу коих входит также 
регистрация, производство прививок и 
бактериологические исследования; во 
вторую линию—обсервационно-пита
тельные, коим придаются и функции 
изоляционно-пропускных пунктов—на 
1000 человек каждый; на последние 
возлагается также обязанность каран- 
тинировать и производить прививки 
лицам, не прошедшим через один из 
пунктов линий.

І//ШМС,'кінік*: При всех пунктах 
< должны быть созданы подвижные 

упрошенного типа лаборатории или 
использованы существующие лабо
ратории или использованы суще
ствующие лаборатории в целях 
правильной организации вылавлива
ния бациллоносителей, которые 
карантинируются до окончания ба- 
циллоношения.
3. В первую очередь организуется 

вся первая линия и пункт на станции 
Никитовка, во вторую—по соглашению
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дармпраціна станції Звірево, Дебальце- 
во 4і Іловайська, а в третю на станції 
Лиха.

4. Організація згаданих пунктів від
дасться Укрголовкомевакові під контро
лем) і доглядом Наркомздору в медич
но-санітарнім відношенні. Усі відповідні 
відомства і установи повинні оказувати 
повну і всебічну допомогу Укрголов
комевакові в цій справі.

5. На управління залізниць скла
дається обов'язок оказувати допомогу 
при вишукуванні помешкань для зга
даних пунктів: коли не буде можливо 
знайти на відчуженій смузі, то місцеві 
Виконкоми обов'язані пошукати по
мешкання в найближчім сусідстві зі 
смугою залізничої установи. ч

Ф
6. Нуропостачарм і Раднаргосп 

постачають Укрголовкомевакові всіх 
конечних речей знадиббя.

7. Забезпечення медперсоналом пот
рібним для пунктів передається ХОВСУ, 
а медпостачанням органам постачання 
відповідних центральних і місцевих 
військових і громодянських Сан. і 
Здорвідділів.

8. Усі ізоляційно-перепускові пункти,
які ріжні відомства організоватимуть 
на згаданих станціях, з метою Зосе
редження і з'єднання праці рахуються 
підлеглими вище згаданим лікарсько- 
харчевим і обсерваційно-продовольчим 
пунктам та переходять під управу 
відповідних відомств Укрголовком- 
енаку. .

Голова Всеукраїнської Надзвичайної 
Санітарної Комісії .V. На ямський.

За Секретаря (підпис).

Оголошено в .Вістях* В. Ц. В. К. і Харьк. 
Губре втому з 15 травня 1920 р Лг 128.

с Укрсовтрудармией на ст. Зверево; 
Дебальцево и Иловайская и в третью, 
на ст. Лихая.

4. Организация указанных пунктов 
возлагается на Укрглавкомэвак, под 
контролем и наблюдением Нарком- 
здрава в медико-санитарном отноше
нии. Все соответствующие ведомства 
и учреждения обязаны оказывать пол
ное и всемерное содействие Укрглав- 
комэваку в этом деле.

5. На управление жел. дор. возла
гается обязанность оказывать содей
ствие при подыскании помещений для 
указанных пунктов; если найти тако
вые на полосе отчуждения будет 
невозможно, то местные Исполкомы 
обязаны приискать помещения в бли
жайшем соседстве с полосой железно
дорожного учреждения.

6. Чусоснабарм и Совнархоз снаб
жают Укрглавкомэвак всеми необхо
димыми предметами оборудования.

7. Обеспечение медперсоналом, по
требным для пунктов, возлагается на 
ХОВСУ, а медснабжением—на органы 
снабжения соответствующих централь
ных и местных военных и граждан
ских Сан. и Здравотделов.

8. Все организуемые разными ве
домствами на означенных станциях 
изоляционно-пропускные пункты в це
лях сосредоточения и единения работы 
зачисляются за указанными выше вра
чебно-питательными и обсервационно
продовольственными пунктами и пере
даются соответствующими ведомствами 
Укрглавкомэваку.

Председатель Всеукраинской 
Чрезвычайной Санитарной 

Комиссии Л*. РаковскпЛ'.

За Секретаря (подпись).

1-
Распубаивов. в «Невест.* В. Ц. И. К. и

Харьк. Губревкоыа от 25 мая 1920 г. № 128.
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Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

197. Про затвердження п. 1 § 1 по
станови Ради Уирармпраці про заліз- 

ничу міліцію.

Залізнича міліція, яка є в віданні 
Наркомвнусправ, часово підлягає в опе
ративному відношенні Начальникові 
Війська Оборони залізниць.

Харьків, 15 травня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів •

• X. Рамінський.

Т. в. о. Керуючого Справами Ради 
Народніх Комісарів Ж‘ліан-1 [цін кип.
Секретар Раднаркому Мироют.

Оголоип-мо в «Вістях» 15. Ц. В. К. і Харьк. 
Губревжому з 25 травня 1920 р. № 12$. .

Постанова ІУ-го Всеукраїнського 
З'їзду Рад.

198. Про амністію ріжних категорій 
злочинців.

В напруженій боротьбі з воро
гами пролєтаріяту, Робітничо-Селян
ській Уряд змушений пристосовувати 
строгі, часом безпощадні міри. Однак 

•далекий від жорстокости, властивої 
експлоаторським клясам, Робітничо- 
Селянський Уряд даруванням амнистії 
ослабляв наслідки цих мір завсігди,' 
коли умови класової боротьби дозво
ляли зробити це без нарушения інте
ресів Робітничо-Селянської держави. 
Тому, нині, після звільнення України 
від головного ворога робітників і се
лян—царського генерала Деникіна і 
його банд, а також в наслідок зміц
нення Радянської Влади, яке помі- 
чується, Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет, признаючи мож
ливим полекшити судьбу всіх тих, * 
котрих відбування кар за доконані 
злочинства не є безумовно необхідним 
для захисту інтересів працюючих-ви- 
рішає.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

197- Об утверждении п. 1 § 1 поста
новления Совета Украинской Трудовой 

. Ирмин о жел. дор. милиции.

Состоящая в ведении Наркомвнудел 
железно-дорожная милиция, временно 
подчиняется в оперативном отношении 
Начальнику Войска Обороны желез
ных дорог.

Харьков, 15 мая 1920 г.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров X. /‘нкош-кпЛ.
Врид. У правд. Делами Совета 

Народных Комиссаров Ж/Ьт-Пцич-чн.
Секретарь Совнаркома МПронин.

Расиубя. в «Известиях» В. Ц. И. К. и 
Харьк. Губревкома от 25 май 1920 г. 7с 128.

Постановление IV Всеукраинского 
л Съезда Советов. .

198. Об амнистии различным катего- 
. риям преступников.

В напряженной борьбе с врагами 
пролетариата Рабоче-крестьянское 
Правительство вынуждено применять 
суровые, иногда беспощадные меры. 
Чуждое, однако, жестокости, свой
ственной эксплоататорским классам, 
Рабоче-Крестьянское Правительство 
дарованием амнистии ослабляло дей
ствие этих мер всегда, когда условия 
классовой борьбы позволяли сделать 
это без нарушения интересов Рабоче- 
Крестьянского государства. Поэтому, 
ныне, после освобождения Украины 
от главного врага рабочих и крестьян 
—царского генерала Деникина и его 
банд, а также вследствие наблюдае
мого укрепления Советской власти, 
Всеукраинский Центральный Комитет, 
признавая возможным облегчить участь 
всех тех, отбывание коими наказаний 
за совершенные преступления не 
является безусловно необходимым для 
ограждения интересов трудящихся,— 
определяет:
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1. Пристосовувати в широких розмі
рах дотермінове увільнення до тих, 
що знаходяться в місцях увязнення до 
дня видання цієї постанови, засуд
жених (Революційними Трибуналами 
і Народними Судами), місцевими Над
звичайними Комісіями, Виконавчими 
Комітетами і адміністраційними відді
лами, увязнених; з виїмком тих спо- 
між них, котрі засуджені або обвину
вачуються в участи в змові проти Ра
дянської Влади і в допомозі партіям 
і групам, які поставили собі за мету 
узброєну боротьбу проти Радянської 
Влади, або доконали злочинство з явно 
корисною метою, а рівнож тих, котрих 
освободження може заподіяти шкоду 
інтересам Республіки

2. Скоротити речинці позбавлення 
свободи до 5-ти літ взагалі всім, що 
засуджені на час понад 5 літ та не 
підлягають увільненню в силу цієї по
станови.

3. Увільнити усіх тих закладників, 
затримання котрих не викликується 
крайньою необхідностью.

4. а) Увільнити від кари всіх дезер
тирів, шо ухилились від* мобілізації 
або заклику, котрі з‘являться добро
вільно в роспорядження влади не піз
ніш видання цієї постанови;

б) присуджених за дезертирство в 
нисшїй мірі кари—на розстріл, кару 
цю замінити позбавленням свободи на 
термін до 5 літ, по означенні.органів, 
котрі видали первісний присуд; вГ

н) присудженних за дезертирство і 
ухилення від мобілізації або заклику 
на позбавлення^свободи, перевести в 
карні частини, відки по провіренні їх 
повного каяння відправити на фронт;

г) присуджених за дезертирство і 
ухилення від мобілізації або заклику 
па відбування кари в карних части
нах, відправити на фронт;

д) пристосувати відповідну заміну 
кари -в усіх справах про дезертирство 
і ухилення від мобілізації або заклику, 
що почались в революційних трибу
налах і комісіях по боротьбі з дезер
тирством, до дня видання цієї поста-

♦
** 1. Применить в широких размерах 
досрочное освобождение к находя
щимся в местах заключения ко дню 
издания настоящего постановления 
осужденным (Революционными Трибу
налами и Народными Судами), мест
ными Чрезвычайными Комиссиями, 
Исполнительными Комитетами и адми
нистративными отделами, заключен
ных, за исключением тех из них, ко
торые осуждены или обвиняются в 
участии в заговоре против Советской 
власти и в содействии партиям и груп
па^ поставившим себе целью воору
женную борьбу против Советской 
власти, или совершили преступление 
с явнб корыстной целью, а равно тех, 
освобождение коих может причинять 
вред интересам Республики.

2. Сократить сроки лишения сво
боды до 5 лет всем вообще осужден
ным на время свыше 5 лет и непод- 
лежашим освобождению по силе на
стоящего постановления.

3. Освободить всех тех заложников, 
содержание коих не вызывается край
ней необходимостью.

4. а) Освободить от наказания всех 
дезертиров, уклонившихся от мобили
зации или от призыва, которые явятся 
добровольно в распоряжение власти 
не позднее издания настоящего поста
новления;

б) приговоренным за дезертирство 
к высшей мере наказания—к расстрелу 
наказание это заменить лишением сво
боды на срок до 5 лет, по определе
нию органов, постановивших перво
начальный приговор;

в) приговоренных за дезертирство 
и уклонение от мобилизации или от 
призыва к лишению свободы перевести 
в штрафные части, откуда по уста
новлении их полного раскаяния от
править на фронт;

г) приговоренных за дезертирство 
и уклонение от мобилизации или от 
призыва к отбыванию наказания в 
штрафных частях отправить на фронт;

д) применить соответствующую за
мену наказания по всем делам о де- 
зертирствах и уклонившихся от мо
билизации или от призыва, начатым 
в Революционных Трибуналах и Ко
миссиях по борьбе с дезертирством
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нови і в яких поступовання не по- 
кінчилось з днем оголошення цієї по
станови;

е) голові Центральної Комисії по 
боротьбі с дезертирством випрацю- 
вати в 9-ми денний речинець і пере
дати телеграфічно на місця, інструк
цію по переведенні постанови про 
амністію дезертирам.

5. Для переведення в життя заходів, 
вказаних в п. -я. 1 и 2, пристосування 
цієї амністії а) до осуджених судами 
і підслідственних увязнених, шо лі
чаться за судовими органами, віддати 
підлеглим Революційним Трибуналам і 
Народнім Судам, б) відносно заклад- 
ників — Всеукраїнській Надзвичайній 
Комісії. Для пристосування амністії 
до всіх инших осуджених, створити в 
Губерніяльних містах тимчасовоі ко
місії в складі з представників: по 
одному з 1) Губерніяльного Виконав
чого Комітету або Губерніяльного Ре
волюційного Комітету, 2) Губерніяльної 
Надзвичайної Комісії або Армійського 
Особливого Відділу, 3) Революційного 
Трибуналу або Росподільної Комісії 
Карного Відділу Народнього Коміса
ріяту Юстиції.

6. Поручити догляд за докладним і 
неухильним переведенням цієї поста
нови Народньому Комісаріатові Юсти
ції і його місцевим Відділам.

до дня издания настоящего постано
вления и незаконченным производ
ством ко дню опубликования настоя
щего постановления;

е) председателю Центральной Ко
миссии по борьбе с дезертирством 
разработать в 3-дневный срок и сооб
щить по телеграфу на места инструк
цию по проведению постановления об 
амнистии дезертирам.

Для проведения в жизнь мер, ука
занных в п. п. 1 и 2. применение на
стоящей амнистии: а) к осужденным 
судами и подследственным заключен
ным, числящимся за судебными орга
нами. возложить на подлежащие Ре
волюционные Трибуналы и Народные 
Суды, б) в отношении заложников — 
на Всеукраинскую Чрезвычайную Ко
миссию. Для применения амнистии ко 
всем остальным осужденным образо
вать в губернских городах временные 
комиссии в составе представителей по 
одному от: 1) Губернского Исполни
тельного Комитета или Губернского 
Революционного Комитета, 2) Губерн
ской Чрезвычайной Комиссии или Ар
мейского Особого Отдела, 3) Револю 
ционного Трибунала или Распредели
тельной Комиссии Карательного Отде
ла Народного Комиссариата Юстиции.

6. Поручите наблюдение за точным 
и неуклонным проведением этого по
становления Народному Комиссариату 
Юстиции и его местным органам.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого 

Комітету Пст/нин ьиін.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета

о г <\ \&» О». Ъ V К'О 1^*<*

Інструкція НародньогоКоиісаріяту Инструкция Народного Номисса 
Юстиції. V риата Юстмціи.риата Юстиція.

199. Про спосіб пристосування 
амиистН.

В поясненні «Постанови ІУ-го Все
українського З'їзду Рад про амністію» 
Народній Комісаріят Юстиції, на під
ставі ст. ІУ-ої згаданної «Постанови 
ІУ-го З'їзду Рад» пропонує негайно 
керуватися нижчеподаною інструкцією 
в пристосуванні амністії:

199. 0 порядно при не нения амнистии

В раз'яснение «Постановления ІУ-го 
Всеукраинского С'езда Советов об 
амнистии» Народный Комиссариат 
Юстиции, на основании ст. IУ-й упо
мянутого «Постановления 1У-го С'езда 
Советов», предлагает неукоснительно 
руководствоваться нижеследующей ин
струкцией в‘применении амнистии:



275

1. Амністія пристосувується до усіх 
злочинів, котрі доконано було до дня 
видання «Постанови ІУ-го 3‘їзду Рад» 
(ц. є. до- 22 травня 1920 р.).

2. Ця амністія має на меті лиш ско
рочення строку находження присуд
жених під сторожею, не хитаючи тим 
самим змісту прочих наслідків, які є 
сполучені з присудом, як саме: а) зна
чіння характеру судимости присуджен- 
ного, 6) сполучена в инших випадках 
з присудом втрату політичних і дру
гих прав, в)конфіската майна аб<^ гро
шевих сум і ин.

/3. В пристосуванні 1-ої ст. «Поста- 
мови ІУ-го З'їзду Рад» про амністію 
керуватися низчеподаним:

а) доручити усім Ревтрибуналам і 
Нарсудам негайно по одержанні цієї 
інструкції (в первописі або оголошеної 
Н офІЦІЯЛЬНІЙ пресі) переняти в першу 
чергу всі справи присуджених, на 
основі котрих обвинувачені знахо
дяться під сторожею, та в 7-ми днев- 
ний строк у всіх таких справах, за
лежно від індівідуальних властивостей 
кожної справи, винести відповідну 
постанову про межі пристосування 
амністії до присудженого;

б| перешкодою в пристосуванні в 
широких розмірах передтермінового 
увільнення до присудженого служить 
усталена Судом або Органом адміні- 
страційного переслідування (це є Н. К. 
і т. д.), який його присудив, участь 
присудженого в змові проти Радянської 
Влади та Його підмога партіям і гурт
кам, котрі поставили собі це метою, 
а рівнож і існуюче у пристосувуючого 
передтермінове увільнення Органа пе- 
редсвідчення про це, що увільнення 
даного присудженого може заподіяти 
шкоду інтересам Республіки.

Постанови про пристосування амні
стії відносно присуджених Револю
ційними Трибуналами і Народніми Су
дами віносяться в роспорядчім засі
данні послідних, а відносно відбува
ючих кару адміністраційним способом

1. Амнистия применяется ко всем 
преступлениям, кои совершены до дня 
издания «Постановления 1У-го С*езда 
Советов» (т. е. до 3.2 мая 1920 г.).

2. Амнистия эта содержит своею 
целью только сокращение срока на
хождения приговоренных под стражей, 
не колебля тем самым содержание 
остальных сопровождающих приговор 
последствий (как-то: а) значение ха
рактера судимости приговоренного, 
б) сопровождающее в иных случаях 
приговор лишение политических и дру
гих прав, в) конфискация имущества 
или денежных сумм и проч.).

3. При применении ст. 1-й «Поста
новления 1У-го С‘езда Советов» об 
амнистии руководствоваться нижесле
дующим:

а) предложить всем Ревтрибуналам 
и Нарсудам немедленно по получении 
настоящей инструкции (в подлиннике 
или опубликованной в официальной 
печати) отобрать в первую очередь 
все дела об осужденных, обвиненные 
по коим находятся под стражей и в 
7-ми-дневный срок по всем таким де
лам, в зависимости рт индивидуальных 
особенностей каждого дела, вынести 
соответствующее постановление о пре
делах применения к 4 осужденному 
амнистии.

б) препятствием к применению в 
широких размерах досрочного осво
бождения к осужденному служит уста
новленное приговорившим его судом 
или органом административного взы
скания (т. е. Ч. К. и т. п.) участие 
осужденного в заговоре против Со
ветской власти и содействие его пар
тиям и группам, поставившим себе это 
целью, а равно и наличность у при
меняющего досрочное освобождение, 
органа убеждения в том, что осво
бождение данного осужденного может 
причинить вред интересам Республики.

Постановления о применении ам
нистии по отношению к приговорен
ным Революционными Трибуналами и 
Народными Судами выносятся в распо
рядительном заседании последних, а 
по отношению к отбывающим нака-



відповідними адміністраційними орга
нами.

Примітка'. Пристосування перед- 
термінового увільнення на основі 
амністії не звязане нормами, виріше
ними в загальнім декреті «Про 
передтермінове увільнення».
в) Первописні постанови відповідних 

судових і адмінистраційних інстанцій 
«Про межі пристосування амнсітії в 
кожнім окремім випадкові» 'приши
ваються до справи, а відписи таких 
постанов подаються до відома належ
ним місцям замкнення задля негайного 
оголошення їх вязням та негайного 
виконання їх.

г) Усім Окремим Народнім Слідчим 
Суддям і Народнім Слідчим Суддям в 
три дневний строк донести відповідним 
Ревтриб. і Нарсудам свої висновки, чи 
можлива зміна міри припинення 
відносно слідчих, які числяться за ними 
під сторожею. В випадках додатнього 
висновку Революційні Трибунали і 
Народні Суди затверджують їх, по 
иринятті після (т. б.) цієї Інструкції 
відповідних мір задля негайного 
виконання постанови по цій причині.

д) При перегляді Революційними Три
буналами і Народніми Судами справ, 
які повстали ізза злочинів, доконаних 
до оголошення „Постанови ІУ-го З'їзду 
Рад про амністію" (ц. є. до 22 травня 
1920 р.) присуди виносяться в зви
чайний спосіб визначення строку 
замкнення під сторожею згідно з 
подиктованим Судові революційним і 
соціялістичним розумінням правним та 
інтересами пролетарської революції 
з рівночасною вказівкою Суду, шо 
він в мірі, означеній амністією, за
стосовує скорочення цього строку 
придержання під сторожею або зовсім 
звільняє від відбування кари згідно 
амністії ІУ-го З'їзду Рад. 4

4. Після 11-ої ст. «Постанови ІУ-го 
З'їзду Рад про амністію»:

а) доручити усім Ревтрибуналам і 
Нарсудам окремо переняти усі справи.

заниє в административном порядке—со
ответствующим и административными 
органами.

При меч пинг: Применение досроч
ного освобождения по амнистии 
не связано нормами, определенными 
в общем декрете «О досрочном 
освобождении».
в) подлинные постановления соответ

ствующих судебных и администра
тивных инстанций «о размерах при
менения в каждом отдельном случае 
амнистии» притираются к делу, а 
копии таковых постановлений сооб
щаются надлежащим местам заклю
чения для немедленного об'явлення их 
заключенным и неукоснительного при
ведения их в исполнение.

г) всем Особым Народным Следова
телям и Народным Следователям в 
трехдневный срок сообщить соответ
ствующим Ревтрибуналам и Нарсудам 
свои заключения, возможно ли изме
нение меры пресечения н отношении 
числящихся за ними под стражей 
подследственных. В случаях же поло
жительного заключения Революцион
ные Трибуналы и Народные Суды 
утверждают таковые в порядке п. б. 
настоящей Инструкции, приняв со
ответствующие меры к немедленному 
исполнению постановлений по сему 
поведу.

д) при рассмотрении Революцион
ными Трибуналами и Народными 
Судами дел, возникших по преступле
ниям, совершенным до опубликования 
«Постановления 1\Г-го С'езда Советов 
об амнистии» (т. е. до 22 мая 1920 г.), 
приговоры выносятся в обычном 
порядке указания срока заключения 
под стражей в соответствии с дикту
емым суду революционным и соци
алистическим правосознанием и инте
ресами пролетарской революции, с одно
временным указанием суда, что он 
в мере, определяемой амнистией, 
применяет сокращение этого срока 
содержания под стражей или вовсе 
освобождает от отбытия наказания, 
согласно амнистии ІУ-го С'езда Советов.

4. К ст. 11-й «Постановления ІУ-го 
С'езда Советов об. амнистии»:

а) предложить всем Ревтрибуналам 
и Нарсудам отдельно отобрать все



277

н яких відбулися присуди про позба
влення свободи више 5-ти літ і

б) у всіх таких справах окремо, 
в 2 тижневий строк, винести відпо
відну постанову про скорочення для 
них строків позбавлення свободи 
до 5-ти літ, пришиваючи первопис 
постанови до справи, а відпис подаючи 
до відома відповідньому місцеві замкнен
ня задля оголошення вязневі та 
негайного виконання.

5. До числа закладників, про яких 
говориться в ІІІ-ій ст. „Постанови ІУ-го 
З'їзду Рад про амністію*' безумовно 
не відносяться ці представники поль
ської буржуазії і шляхти, котрі 
послідовно можуть бути вимінені на 
робітників і селян, комуністів і Ра
дянських робітників, захоплених поль
ською шляхтою, яка зрадливо піднялася 
зараз на Українську Соціялістичну 
Радянську Республіку.

6. Відділи Юстиції повинні в 2 тиж
невий строк подати в Наркомюст 
звіти, в якій мірі ІУ-а ст. «Постанови
IV- го З'їзду Рад про амністію» 
виконана відповідними органами в спра
вах про дезертирів.

7. До пристосування ІУ-ої ст. 
«Постанови ІУ-го З'їзду Рад про 
амністію»:

а) пояснення відносно пристосування 
Амнистії Ревтрибуналами і Народніми 
Судами подані в ст. ст. 3-ій і 4-ій 
цієї Інструкції.

б) питання про закладників коменто
ване 5-ою ст. ст. цієї Інструкції.

в) з метою пристосування амністії 
ДО' усіх инших вязнів вжити потрібних 
заходів задля утворення (передбачених
V- ою ст. «Постанови ІУ-го З'їзду Рад 
про амністію»). Комісій, які в 7-ми 
лневний строк повинні закінчити свої 
праці.

8. По скінченні поданих в цій Інст
рукції строків виконання в пристосу
ванні оголошенної амністії, на під
ставі УІ-ої ст. «Постанови ІУ-го З'їзду 
Рад про амністію» поручається Від
ділам Юстиції приставити Нарком-

дела, по коим состоялись приговоры 
о лишении свободы свыше 5-ти лет и

6) по всем таким делам в отдель
ности в 2-х недельный срок, вынести 
соответствующее постановление о 
сокращении для них сроков лишения 
свободы до 5-ти лет, пришивая подлин
ник постановления к делу, а копию 
сообщая соответствующему . месту 
заключения для об'явлення заклю
ченному и неукоснительного испол
нения.

5. К числу заложников, о которых
говорится в ст~ ІІІ-Й «Постановления 
1У-го С'езда Советов об амнистии» 
безусловно не относятся те предста
вители польской буржуазии и шляхты, 
кои впоследствии могут быть обменены 
на рабочих и крестьян, коммунистов 
и советских работников, захваченных 
польской шляхтой, предательски 
обрушившейся сейчас на Украинскую 
Социалистическую Советскую Респуб
лику. .

6. Отделы Юстиции должны в 2-х- 
недельный срок представить в Нар
комюст сведения, в какой мере ст. 
1У-я «Постановления 1У-го С'езда 
Советов об амнистии» исполнена 
соответствующими органами по делам 
о дезертирах.

7. К применению ст. У-й «Постанов
ления ІУ-го С'езда Советов об амни- , 
стии»: »

а) раз'яснения ё отношении приме
нения амнистии Ревтрибуналами и 
Народными Судами даны ст. ст. 3-й 
и 4-й настоящей Инструкции;

б) вопоос о заложниках комментиро
ван ст. 5-оЙ настоящей инструкции.

в) для применения-же амнистии 
ко всем остальным заключенным 
принять соответствующие меры к обра
зованию (предусмотренных ст. У-й 
«Постановления 1У-го С'езда Советов 
об амнистии») Комиссий, кои в 7-ми- 
дневный срок должны закончить 
св.ои работы.

8. По окончании указанных в сей 
Инструкции сроков исполнения в при
менении опубликованной амнистии,на 
основании ст. У1-й «Постановления 
1У-го С'езда Советов об амнистии» 
предлагается Отделам Юстиции пред-
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юстові вичерпуючі. звіти про усе 
доконане цеї Інструкції.

9. Усім Повітовим Юрвідділам. Рев
трибуналам. Народні/* Судам. Слідчим 
Суддям. Надзвичайним Комісіям. 
Окремим Відділам. Виконкомам, Рев-, 
комам і Комісіям по бортьбі з дезер- 
цією розіслати відписи цієї Інструкції.

10. Ця Інструкція вводиться в життя 
телеграфічно.

Народній Комісар
Юстиції Е. Тёрмцький.

Член Колегії, Керуючий Судово-Слідчим 
Відділом Е. Ширвиндт.

Секретар Подберезін.
Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і 

Харьк. І’уї ревкому а 27 травня 192о р. Н 180.

Обішник Всеукраїнської Надзви
чайної Санитарноі Комісії.

200. Про заходи в звязи з грозячою 
пошестю холери.

Пошесть висипного тифу цею зимою 
викликала доконечність 3‘осередити 
подвійну увагу усіх радянських орга
нів на цьому фронті наслідком цього 
з‘явились Надсанкоми.

Напливаючі з місць відомости ука
зують на це, що лиш в декотрих 
губерніях Надсанкоми виявили доста- 
точну енергію. В більшости випадків, 
вони навіть не приступили як слід до 
праці.

Там, де праця велась енергійно, по
шесть стала притихати порівняно 
рано. В останніх місцевостях вона не 
була побіджена, а сховалась з насту
панням теплої пори.

Зараз стоїмо перед новою небезпекою. 
Майже в усіх закутках Української 
Республіки появились поодинокі при
падки холери. Покищо пошести'холери 
ше нема, але її належить ожидати і 
до неї необхідно готуватися.

ставить Наркомюсту исчерпывающие 
сведения о всем исполненном согласно 
сей Инструкции.

9. Всем Уездным Юротделам. Рев
трибуналам. Народным Судам. Следова
телям, Чрезвычайным Комиссиям. 
Особым Отделам, Исполкомам, Ревко
мам и Комиссиям по борьбе с дезер
тирством разослать копии настоящей 
Инструкции.

10. Настоящая Инструкция вводится 
в действие по телеграфу.

. Народный Комиссар Юстиции
Е. Тс/иеккиї).

Член Коллегии
Заведываюший Судебно-Следственным 

Отделом Е. Шп/шииош.
Секретарь І/одш'/н'.чін.

Республик-, в «Известияхг И. Ц. И. К. 
и Харьк. Губревкона от 27-го мая 1920 г.

* 130.

Циркуляр Всеуираинской Чрезвы
чайной Санитарной Комиссии.

200. О мероприятиях в связи с надви
гающейся эпидемией холеры.

Эпидемия сыпного тифа нынешней 
зимой вызвала необходимость сосредо
точить сугубое вниманиевсех советских 
органов на этом фронте; следствием 
этого явились Чрезсанкомы.

Поступающие с мест сведения указы
вают на то. что лишь в некоторых 
губерниях Чрезсанкомы проявили доста
точную энергию. В большинстве же 
случаев они даже не приступили, как 
следует, к работе.

Там, где работа велась энергично, 
эпидемия стала утихать сравнительно 
рано. В остальных же местностях 

- она не была побеждена, а припряталась 
с наступлением теплого времени.

Сейчас мы стоим перед новой опас
ностью. Почти во всех уголках 
Украинской Республики появились 
одиночные холерные случаи. Пока 
эпидемии холеры еще нет, но ее 
следует ожидать и к ней необходимо 
готовиться.
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Таким робом, в відношенні тифів ми 
переживаємо міжпошесний перепочи
нок, а в відношенні холери—затишок 
перед бурею. Надсанкоми повинні 
розвинути «максімум» діяльности в двох 
напрямах:

1. З одної сторони примусити 
працювати коммунальні відділи, Ком- 
госи, Губраднаргоси і т. д. для швид
кого і.речинцевого переведення в по
рядок каналізаційних систем, ассана- 
ційних обозів, водотягів, викопів і 
смітників.

2. З другої сторони привести негайно 
в порядок усі існуючі парні і пральні, 
стреміти усіми силами до утворення 
для них запасів палива і забезпечити 
хотьби в мінімальній кількості усім 
необхідним для правильного їх 
функціоновання на будуче.

Засідання Надсанкомів повинні 
відбуватись не рідше чим раз в тиж
день Завідуючий Губздором, пред
ставник Воєнно-Санітарного Відомства 
і Завідуючий Комунвідділом обов'язані 
давати що тижня звіти про свою 
діяльність.

Губвиконком обов'язаний висунути 
одного із членів презідії як сталого 
голову Надсанкому. Послідний буде 
відповідати перед Укрнадсанкомом 
в дісціплінарній дорозі за бездільність 
Надсанкому.

Наказується до тижня, з хвилі одер
жання цього, телеграфічно вказати на 
адрес Всеукрнадсанкому, які конкретні 
міри принято по боротьбі з холерою 
і призвище голови Надсанкому. ,

Голова Всеукраїнської Надзвичайної 
Санітарної Комісії А'. Риковгькшї.

Народній Комісар Здорохорони 
М. Г. Гу/ісвич.

Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і Харьк. 
Губреякому з дня 27 траянл 19і0 р. Л 130.

Таким образом, в отношении тифов 
мы переживаєм междузпидемическую 
передышку, а в отношении холеры— 
затишье перед бурей. Чрезсанкомы 

'должны развить „максимум** деятель
ности по двум направлениям:

1) с одной стороны—заставить 
работать Коммунотделы, Комхозы, 
Губсовнархозы и т. д. для быстрого 
и срочного приведения .. в порядок 
канализационныхсистем, ассенизацион
ных обозов, водопроводов, выгребных 
и мусорных ям.

2) с другой стороны—привести 
немедленно в порядок все существу
ющие бани и прачешные, всеми силами 
стремиться к созданию для них 
запасов топлива и обеспечить \ хотя 
бы в минимальном количестве всем 
необходимым для • правильного их 
функционирования в будущем.

Заседания Чрезсанкомов должны про
исходить не реже одного раза в неделю. 
Заведывающий Губздравом, предста
витель Военно-Санитарного Ведомства 
и Заведывающий Коммунотделом обя
заны давать еженедельные отчеты о 
своей деятельности.

Губисполком обязар выдвинуть 
одного из членов президиума в 
постоянные председатели Чрезсанкома. 
Последний будет отвечать перед 
Укрчрезсанкомом в дисциплинарном 
порядке за бездеятельность Чрез
санкома.

Предписывается в недельный срок, 
с момента получения сего, телеграфно 
по1 адресу Всеукрчрезсанкома указать, 
какие конкретные меры приняты по 
борьбе с .холерой, и фамилию пред
седателя Чрезсанкома.

Председатель Всеукраинской 
Чрезвсанкомиссии X. Каковский*

Народный Комиссар 
Здравоохранения М. Г. Гі//>гвич.

Распубяпк. в «Известиях* В. Ц. И. К. 
и Харь*. Губревкома от 27 мая 1920 г. 
№ 130.



280

Постанова Народнього Коміса
ріяту Освіти.

201. Про мобілізацію професорів і 
вчителів./

Всі професори та вчителі оголошу
ються в порядкові трудової повинности 
мобілізованими Наркомосвіти. Ніхто не 
має права відмовлятись від обов'язків, 
котрі накладуються на них Наркомо
світи в межах творчої праці по про
веденні реформи Висшої школи, а 
також в межах инших завдань, котрі 
належать до Народньої Освіти. З ри
данням цього наказу ніякі другі уста
нови окрім військової не мають права 
без дозволу Наркомосвіти задержува
ти у себе на праці учительський пер
сонал Наркомосвіти.

Харьків, 24 травня 1020 р.
. Народній Комісар Освіти

1'ц. Г/ніііьио.

Член колегії Наркомосвіти, Керуючий 
Висілими Науковими Закладами .’ітЮер:

Оголош. в < Вістях* В. Ц. В. К. і Хоры;. 
Г\1ї|іСпі:ому я 2* травня І'.»2п р. /4 131.

Роспорядження Надзвичайного 
Уповноваженого Ради Робітничо- 
Селянської Оборони по постачані 

Червоної армії.
202.. Про створення Відділу Ради 

військової промисловости „Промвій- 
ськрадпівдня".

До усіх центрів, головкомів, губрад- 
наргоспів, установ і Підприємств пра
цюючих на оборону по заготовці речей: 
артілєрійського, військово^морського, 
інженерного, авіаційного, автомобіль
ного, обозного і фахового техничного 
знаряддя для Червоної армії і фльоти.

Постановление Народного Комис
сариата Просвещения.

201. О мобилизации профессоров и 
учителей.

Все профессора и учителя об'явля- 
ются в порядке трудовой повинно
сти мобилизованными Наркомпросом. 
Никто из упомянутых лиц не имеет 
права отказываться от обязанностей, 
которые аозлагаются на чих Нарком
просом в пределах созидательной ра
боты по проведению реформы выс
шей школы, а также в пределах иных 
заданий, которые относятся к на
родному просвещению. С изданием 
этого приказа никакие другие' учре
ждения, кроме военных, не имеют 
права без разрешения Наркомпроса 
задерживать у себя на работе учи
тельский персонал Наркомпроса.

Харьков, 24 мая 1920 г.
Народный Комиссар Просвещения.

!'/•. /'/ппп.ио.
Член Коллегии Наркомпроса Заве- 

дывающий высшими учебными 
заведениями ’Лпіпіс/і.

РаспеГ.-і. в -Инвест * И. Ц. И. К. и Харьк. 
Губревкоча от 2* мая 11*20 г. .V 131.

Распоряжение Чрезвычайного 
Уполномоченного Совета Рабоче- 
Крестьянской Обороны по снаб

жению Красной армии.

202. О создании Отдела Совета Воен
ной Промышленности -ПРОМВОЕНСОВ- 

ЮГА“.

Всем Центрам, Главкомам, Губсов- 
наркомам, учреждениям и предприя
тиям, работающим на оборону по 
изготовлению предметов артиллерий
ского, военно-морского, инженерного, 
авиационного, автомобильного, обоз
ного и специального технического 
снаряжения для Красной армии и 
флота.
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При Надзвичайному Уповноваже
ному Ради Робітничо-Селянської Обо
рони по постачанні Червоної армії і 
фльоти на південно-західнім фронті 
утворено відділ Ради військової про- 
мисловости на південній частині Росії 
«ГІромвійськрадпівдня». Відділ має 
метою погодити і з'єднати всю військо
ву промисловість південного заходу 
Росії. В звязку з подіями на півден
но-західнім фронті необхідне негайне 
злиття і коордінування праці усіх 
промислових підприємств працюючих 
на оборону.

Праця повинна провадитись з усім 
напруженням й найбільшою продукційг. 
ністю, при обезпеченні Червоної армії 
і фльоти усім необхідним знаряддям 
задля конечної перепомоги над усіма 
ворогами Робітничо-Селянської влади.

Наказується усім вищезазначеним 
установам негайно увійти в тісний 
звязок з Мромвійськрадпівдня і в най- 
коротший термін доставити в Пром- 
військрадпівдня детальні відомости ви
конаних ними військових праць і які 
праці вони змоглиб на себе взяти, 
щоб найскорійше були зроблені з 
предметив військового знаряддя і майна.

З огляду на важливість вищезазна
ченого, особи і установи, котрі не 
подали іх до 15 червня цього року,а 
також подали невірні відомості, будуть 
притягатись до відповідальности по 
всій суворості законів військового 
часу.

Харьків, 14 травня 1920 р.
Заступник Надзвичайного УпЪвно- 
важеного Ради по постачанні армії 

південно-західнього фронту М і ц н і .
Голова Промбюра Чуиарь.

Уповноважений Промвійськрадпів-
дня ('емкое.

Керуючий Загальним Відділом
Иотс.икін.

Огаюш. и «Вістях» В. Ц. В. К. і Харьк. 
Губреіікочу .і 20 трання 1920 р. Л: 132.

При Чрезвычайном Уполномоченном 
Совета Рабоче-Крестьянской Обороны 
по снабжению Красной армии и флота 
на Юго-западном фронте создан 
Отдел Совета военной промышлен
ности на южной части России «Пром
военсовюга». Отдел ставит своею 
целью согласовать и об'единить всю 
военную промышленность юго-запада 
России. В связи с, событиями на 
Юго-западном фронте необходимо не
медленное слияние и координирование 
работы всех промышленных предпри
ятий, работающих на оборону.

Работа должна > проводиться со 
всем напряжением и наибольшею 
продуктивностью, с обеспечением всем 
необходимым снаряжением Красной 
армии и флота, для окончательной 
победы над всеми врагами Рабоче- 
Крестьянской -власти.

Предписывается всем вышеуказанным 
учреждениям немедленно войти в тес
ную связь с Промвоенсовюга и в крат
чайший срок представить в Промвоен
совюга подробные сведения о выпол
ненных ими Военных работах и какие 
работы они могли бы на себя взять, 
чтобы как можно скорей были изго
товлены предметы военного снаряже
ния и имущества.

Принимая во внимание важность 
вышеуказанного, лица и учреждения, 
не подавшие их к 15-му июня с. г., 
а также те, которые подали невер
ные сведения, будут привлекаться к 
ответственности по всем строгостям 
законов военного времени. /

Харьков, 14 мая 1920 г.
Заместитель Чрезвычайного Уполно-
. моченного Совета по снабжению 

армии Юго-Западного фронта Мцет.
Председатель Промбюро Чуигг/м.

%
Уполномоченный Промвоенсовюга

Сем к он.
Управляющий Общим Отделом

Потело; ни.
Раснубл. в «Извест.» В. Ц. II. К. и Харьк. 

Губревкомп от 29 мая 1920 г. № «32.



Постанова Головного та все
українського Комітетів Праці.

203. Про участь Відділу робітниць 
в праці Компраць по роботі серед 

жіноцтва.

1. Відділ Ц. К. по роботі серед жі
ноцтва делегує одного представника 
в Головкомпрацю на Україні і Все- 
укркомпрацю для постійного звязку і 
для участі в його праці.

2. Представник відділу робітниць:
а) буває на усіх засіданнях Голов

компраці і Всеукркомпраці з правом 
дорадчого голосу;

б) репрезентує думку відділу по 
усім питанням участи жінок в тру
довій повинності;

в) слідкує на підставі усіх матері
алів, шо одержуються з місць, за 
правильним виконанням Компрацями 
постанов Головкомпраці і Всеукрком- 
лраці шо' до галузі трудової повин
ности жінок та доводить до його ві
дома про усі порушення; *

г) систематично інформує про усі 
постанови Головкомпраці Центральний 
відділ робітниць, який притягає на 
підставі їх, місцеві відділи робітниць 
до активної допомоги Компрацям;

д) приймає безпосередню участь в 
агітаційно-пропагандній діяльності 
Головкомпраці і Всеукркомпраці.

е) Надсилає в роспорядження відпо
відних відділів Головкомпраці України 
і Всеукркомпраці відчити і матеріяли, 
шо надходять в роспорядження Ц. О.

-робітниць;
ж) делегується Головкомпрацею'на 

Україні і Всеукркомпрацею у всіх 
комісії, які виробляють питання, звя- 
зані з проведенням трудової повин
ности серед жіноцтва.

з) Для виконання вищезазначеної 
праці представник робітниць кори-г 
стузться техничним апаратом відповід
них відділів Головкомпраці на Україні 
та Всеукркомпраці й Ц. О. робітниць.

4. Місцевий відділ робітниць деле
гує в Компраці свого представника,

Положение Главного и Всеунра- 
инского Комитетов труда.

203. Об участии отделов работниц в 
работе Комтрудов.

1. Отдел Ц. К. по работе среди 
женшин делегирует одного предста
вителя в Главкомтруд, на Украине в 
Всеукркомтруд для постоянной связи 
и для участия в его работе.

2. Представитель Отдела работниц:
а) присутствует на всех заседани

ях Главкомтруда и Всеукркомтруда с 
правом совещательного голоса;

б) представляет мнение Отдела по 
всем вопросам, связанным с привле
чением к трудовой повинности жен
щин; . *

в) следит, на основании всех ма
териалов, получаемых с мест, за пра
вильным выполнением Комтрудами 
постановлений Главкомтруда и Все
укркомтруда в области трудовой по
винности женшин и доводит до его 
сведения о всех нарушениях;

г) систематически информирует о 
всех постановлениях Главкомтруда 
Центральный Отдел работниц, кото
рый привлекает на основании их 
местные Отделы работниц к активно
му содействию Комтрудам;

д) принимает непосредственное 
участие в агитационно-пропагандист- 
сткой деятельности Главкомтруда и 
Всеукркомтруда;

е) доставляет в распоряжение соот
ветствующих Отделов Главкомтруда, 
на Украине Всеукркомтруда отчеты и 
материалы, поступающие в распоря
жение Ц. О. работниц;

ж) делегируется Главкомтрудом, на 
Украине Всеукркомтрудом во все ко
миссии, разрабатывающие вопросы, 
связанные с проведением трудповин- 
ности среди женщин.

3. Для выполнения всей вышеуказан
ной работы представитель работниц 
пользуется техническим аппаратом 
соответствующих Отделов Главком
труда, на Украине Всеукркомтруда и 
Ц. О. работниц.

4. Местные Отделы работниц деле
гируют в Комтруды своего предста-
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який буває на засіданнях Компраці, 
приймає участь в його праці на тій- 

підставі, шо й в центрі.

5. Центральний та місцеві відділи 
дають по можливості більшу кіль
кість робітниць для постійної праці в 
Головкомпраці і місцевих Компрацях.

Керуючий Відділом праці серед
жінок Л. Коллонтай. 

Голова Головного Комітету Праці
Ф. Длерямнгькмй. 

Керуючий Відділом праці серед жінок 
У. С. Р. Р. Самойлова.

Голова Всеукраїнського Комітету
праці Глебов.

Огодош. и «Ві<тлх» В. Ц. В. К. і Хярьк. 
Губрищсому • З» трвннм 1920 р. Л* 132.

Постанова Кооперативного Комі
тету при Народнім Комісаріаті 

Продовольчих Справ.
204. Про млЬиичу кооперацію.

1. Негайно-приступити до переве
дення декрету з 20 березня 1920 
току про залізничу кооперацію Укра
їни.

2. Керовництво роботою по ре
організації кооперації покласти на 
Кооперативне Управління Наркомпро- 
ду, котре завідує переведенням декрету.

3. Пропонувати Кооперативному 
Управлінню негайно виробити разом 
з представниками залізничої коопе
рації плян і порядок переведення де
крету з 20-го березня на залізницях.

Харьків, 14 травня 1920 р.
Голова Комітету Саммер. 

Заступник Народнього Комісаря
Продовольчих Справ Кіиьмановнч.

Начальник Кооперативного Управління
Гаврилов.

Секретар Комітету Иірвбаум.
• іичлош. н «Ві« тях» В. Ц. В. К. і Х;\[>ьк. 

І уСревкьму * 2» т|*яння 143) р. .V 132.

вителя, который присутствует на 
заседаниях Комтруда, участвует в 
его работе, на тех же основаниях, 
что и в центре.

5. Центральные и местные Отделы 
выделяют возможно большее число 
работниц для постоянной работы в 
Главкомтруде и местных Комтрудах.

Зав Отд. раб. среди женщин
-4. Коллонтаи.

Председатель Главного Комитета
Труда Ф. Длв/хжиигкиы.

Зав. Отд. раб. среди женщин УССР
Самойлова.

Председатель Всеукркомтруда
Н .  Глебов.

Распубл. в «Извест. * В. Ц. И. К. и Харьк. 
Губревкома от 29 мая 1930 г. № 182.

Псс танов ленив Кооперативного
Комитета Народного Комиссари

ата Продовольствия.
204. О железнодорожной кооперации.

Г. Немедленно приступить к про
ведению декрета 20 марта 1920 г. о 
железнодорожной кооперации Укра
ины.

2. Руководство работой по реорга
низации кооперации возложить на 
Кооперативное Управление Нарком- 
прода, ведающее проведением декрета.

3. Предложить Кооперативному 
Управлению срочно разработать при 
участии представителей железнодо
рожной кооперации план- и порядок 
проведения декрета 20 марта на же
лезных дорогах.

Харьков, 14 мая 1920 г.
Председатель Комитета Л. Сам мер.

Замнаркомпрод Калмановпч.

Начкоопруправления Н. Гаврилов.
Секретарь Комитета Г. Лмрнбаум.
Распубл. в «Изввст.> В.Ц. И. К. и Харьк. Губревк^ма от 29 мая 1920 г. .V 182.
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Роспорядження Народнього Комі
саріяту Освіти.

205. Про підготовчі відділи для осіб, 
які не мають підготовлений, потрібно
го для проходження курсів інстітуту.

На протязі літа Народнім Універси
тетом, на підставі програму Інстіту- 
гів, повинні бути з‘организовані по- 
лійно-функціонуючі підготовчі відділи 
для осіб, котрі не мають підготовки, 
потрібної для проходження курсів Ін- 
стітуту, по типу існуючих ПІДГОТОВ*- 
чих відділів при бувшому робітничому 
Техникумі і вищих Політехничних 
курсах. Підготовчі курси повинні бути 
розраховані на 5 семестрів, на про
тязі 20 місяців і будуватись по про
грамові відповідно завданням інстітутів. 
В програму курсів повинна бути 
включена, окрім необхідного мінімума 
знання для інстітутів, ціла низка за- 
гально-освітних природнично-наукових 
дисциплін, обов'язкових,для усіх гру- 
пировок.

Крім цього, обов'язковими дисци
плінами являються: 1) загальна те
орія революції: (космологичної, геоло- 
гичної, біологичної, соціологичної), 2) 
політична економія в звязку з істо
рією розвитку форм господарства, 3) 
історія і теорія наукового соціялізму,
4) право і держава в зв'язку з ра
дянською конституцією, 3) історія 
культури, 6) статистика.

Член Колегії Наркомосвіти Зандер.

Оголошено в „Вістях" В. Ц. В. К. і 
Хярьк. Губревкому з ЗО травня 1920 р. Лк 133.

Постанова Народнього Комісарі
яту Освіти.

206. Про скупчення всіх з‘усиль Ор
ганів Освіт» на агитаційно-політично 

освітні праці.

Накинена нам польськими панами 
війна застає органи Наркомосу в цен
трі і на місцях в той мент, коли ми

Распоряжение Народного Комис
сариата Просвещения.

205. О подготовительных отделах 
для лиц, не имеющих ПОДГОТОВКИ,  
необходимой для прохождения курсов 

Института.

На протяжении лета Народным Уни
верситетом, на основании программы 
Институтов, должны быть сорганизо
ваны постоянно функционирующие 
подготовительные отделы для лиц, не 
имеющих подготовки, необходимой 
для прохождения курсов Института, 
по типу существующих подготови
тельных отделов при бывшем Рабо
чем Техникуме и Высших Политехни
ческих Курсах. Подготовительные кур
сы должны быть расчитаны на 5-ть 
семестров, на протяжении 20 месяцев 
и строиться по программе соответ
ственно заданиям институтов. К про
грамму курсов должен быть включен, 
кроме необходимого минимума знания 
для институтов, целый ряд общепро
светительных естественно - научных 
дисциплин, обязательных для всех 
группировок.

Кроме того, обязательными дисци
плинами являются: 1) общая теория 
эволюции: (космологической, геологи
ческой, биологической, социологиче
ской), 2) политическая экономия в 
связи с историей развития форм хо
зяйства, 3) история и теория научно
го социализма, 4) право и государство 
в связи с советскою конституциею,
5) история культуры, 6) статистика.

• Член Коллегии Наркомпроса Зандер.

Распубликовано и „Вістях- В. Ц. И. К. и Харьк. Губровкома от 30 мая 1 »2о г. Л? 133.

Постановление Народного Комис
сариата Просвещения.

206. Об 06‘единении всех усилий ор
ганов просвещения на агитационно- 
политичесно-просветительную работу.

Навязанная нам польскими панами 
война застает органы Наркомпроса в 
центре и на местах в тот- момент,
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нарівні з піклуванням про дітей., тіль
ки шо намітили і розпочали величезну 
боротьбу на фронті праці нашою на
пруженою роботою в справі профе
сійної і перш за все професійно-тех- 
ничної освіти робітничих і селянських 
мас. Польська авантура, що підняла 
руку на мирне будування всієї Ра
дянської Держави, наносить удар і 
нашій праці.

Сучасний момент вимагає від орга
нів освіти скупчення всіх зусиль на 
бойовій, агитаціймо - політично-освіт
ній праці, а також участи в органі
зації народньої війни з жорстоким во- 
430Г0М робітничоселянських мас 
України.

В повній згоді з основними поста
новами освітньо: політики, Наркомосу 
України, в звязку з бойовими завдан
нями моменту, пропонує всім Губер
ніяльним відділам Народньої Освіти;

1. Не ослаблюючи по можливості 
праці в професійно-техничній освіті 
підросгків та дорослих робітників а 
селян, негайно і всебічно збільшити 
працю позашкільних відділів і надати 
їм бойовий, головним чином агитацій- 
но-політично-освітній характер з без
посереднім завданням спріяти зміцнен
ню тилу, а для цього:

а) передати з позашкільних відділів 
у відділі професійної освіти, усі школи 
довшого навчання т. зн. інстітуції до
рослих і підростків, для продовження 
сістематичної та пляномірної праці;

б) ресурси театрів, кіно, музики й
т. ин. передати до позашкільних від
ділів, праця яких в період військової 
погрози повинна мати агитаційно-по- 
літичні, а не студійно-академичні 
завдання;

когда мы наравне с, заботой о детях 
только что наметили и начали вели
кую борьбу на фронте труда нашею 
напряженною работой в отношении 
профессионального и прежде всего 
профессионально-технического просве
щения рабочих и сельских масс. 
Польская авантюра, поднявшая руку 
на мирное строительство всего Со
ветского Государства, наносит удар и 
нашей работе.

Настоящий момент требует от ор
ганов просвещения сосредоточения 
всех усилий на боевой, агитационно- 
политическо-просветительной работе, 
а также участия в организации на
родной войны с жестоким врагом ра
боче-крестьянских масс Украины.

В полном согласии с основными 
положениями просветительной поли
тики Наркомпроса Украины, в связи 
с боевыми заданиями момента, предла
гается всем Губернским Отделам На
родного • Просвещения:

1. Не ослабляя по возможности ра
боты в профессионально-техническом 
просвещении подростков и взрослых, 
рабочих и селян, немедленно и всесто
ронне увеличить работу внешкольных 
отделов и придать им боевой, главным 
образом, агитационної - политическо- 
просветительный характер с непо
средственным заданием оказывать со
действие укреплению тыла, а для 
этого:

а) передать из внешкольных отде
лов в отделы профессионального про
свещения все школы продолжительно
го обучения и другие учреждения 
взрослых и подростков, для продол
жения систематичной и планомерной, 
работы.

б) рессурсы театров, кино, музыки 
и др. передать во внешкольные отде
лы, работы каковых в период военной 
угрозы должны иметь агитационно
политическое, а не студейно-академи- 
ческое задание;

в) як найбільше об'єднати працю в) по возможности наибольше об‘- 
позашкільних відділів з військовими единить работу внешкольных отделов 
агитосвітамиі агитаційними відділами, с военными агитпросветами, агитаци- 
а особливо з відділами праці на селі онными отделами, а особенно с отде- 
радянських партій; лами работы на селе советских

пяптий- ............................. ............
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г) негайно надіслати освітні загони 
на чолі з відповідальними робітниками 
й перенести найбільшу частину всієї 
позашкільної праці на село з бойовим 
завданням: силою освіти спріяти під
няттю селянства на боротьбу з поль
ськими панами.

Примітка: Зразкові тези для пра
ці прикладаються до цього;
д) заволодіти «Просвітами», вико- 

ристувати їх як звичайну побутову 
форму позашкільної освіти в укра
їнських селах;

е) в прифронтовій смузі не змен
шувати праці, заводити позашкільні 
відділи безпосередно підлеглі військо
вим агітосвітам для праці по іх зав
даннях.

2. Усякими засобами збільшувати 
працю по об'єднанні і організації на 
радянській плятформі широких вчи
тельських мас, особливо сільского 
вчительства, роз'яснюючи їм на під
ставі прикладених тез, не тілько по
літичний зміст боротьби з польськими 
панами, а і втягуючи його в справу 
організації найсправедлившої народ- 
ньої війни, для чого: '

а) негайно звільнити від усякої 
другої праці і збільшити помішни- 
ками товаришів, занятих утворенням 
губерніяльних і повітових організацій 
«Спілки Робітників Освіти і Соціялі- 
стичної Культури»;

б) взяти на себе почин по прове
денні самомобілізації для напруженої 
політично-освітньої праці усіх членів 
організації «Спілки Робітників Освіти 
і Соціялістичної Культури»;

в) перевести негайно по докладно 
обміркованому і розробленому плянові, 
на підставі прикладених тез, повітові 
і губерніяльні представничі конфе
ренції робітників освіти, особливо 
сільського вчительства з метою при
тягнення його до розвязання великих 
завдань Радянської Держави.

3) Усі' зазначені засоби пропоную 
перевести в самому негайному поряд- . 
кові, зараз же друкуючи усе досягне-

г) немедленно прислать просвети
тельные отряды во главе с ответствен
ными работниками и перенести боль
шую часть всей внешкольной работы 
на село с боевым заданием, силою 
просвещения содействовать поднятию 
селянства на борьбу с польскими 
панами.

Примечание: Образцовые тезисы
для работы прилагаются к этому;
д) овладеть «Просвитами» исполь- 

зовывая их, как обыкновенную быто
вую форму внешкольного просвеще
ния на украинских селах;
- е) в прифронтовой полосе не умень
шать работы, заводить внешкольные 
отделы с непосредственным подчине
нием военным агитпросветам для ра
боты по их заданиям.

2. Всякими способами увеличивать 
работу по объединению и организации 
на советской платформе широких 
учительских масс, особенно сельского 
учительства, раз'ясняя им на основа
нии приложенных тезисов, не только 
политическое содержание борьбы с 
польскими панами, а и втягивая его 
в дело организации наисправедливей
шей народной войны, для чего:

а) немедленно освободить от всякой 
другой работы и увеличить помощни
ками товарищей, занятых созданием 
губернских и уездных организаций 
«Союза Работников Просвещения и 
Социалистической Культуры *;

б) взять на себя почин по прове
дению самомобизаций для усиленной 
политическо-просветительной работы 
всех членов организации «Союза Ра
ботников Просвещения и Социалисти
ческой Культуры»;

в) провести немедленно по подроб
но обсужденному и разработанному 
плану, на основании приложенных 
тезисов, уездные и губернские конфе
ренции представителей работников 
просвещения, особенно сельского учи
тельства, с привлечением его к разре
шению огромных задач Советского 
Государства.

3. Все указанные способы предла
гаю осуществить в самом спешном 
порядке, сейчас же печатая обо всем
"пгті.ри«тпм Я МРГТНОЙ ПОЄССЄ.
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Про наслідки праці пропоную кож
ні два тижні надсилати до мене до
кладні звіти по апаратові живого 
зв'язку.

Народній Комісар Освіти Гр. Гринько.

Керуючий Справами (підпис).
Оголошено в .Вістях- В. Ц. В. К. і ХарьЛ. 

Губроїікому з ЗО травня 1920 р. ^ 133.

Наказ Центроевапу Народнього 
Комісаріяту Внутрішних Справ.

207. Про реєстрацію колишніх війсь
кових і цивільних бранців імперіалі

стичної війни..

1. З метою вияснення загального 
числа колишніх ворожих військових 
і горожанських бранців імперіалістич
ної війни, які ще залишилися на те
риторії України, приписується: .

Не пізнійше 1-го червня перевести 
реєстрацію колишніх ворожих війсь
кових і горожанських бранців імпе
ріалістичної війни (германців, австрій
ців. мадярів і болгарів).

2) Всім Губевакам, котрі не одер
жать своєчасно реєстраційних карто- 
чок, складати списки реєстрованих, 
видаючи бранцям належні про реєстра
цію посвідчення.

3. Губерніяльні і повітові еваки з 
участю міліційних органів вживають 
заходів для оповіщення колишніх во
рожих бранців, котрі проживають по 
містах, про обовязок зареєструватися 
по місцевих еваках в зазначений 
термін.

В районах сільського оселення ре
єстрацію колишніх ворожих бранців, 
переводять Волвиконкоми під керу
ванням місцевих еваків. ш

4. Волвиконкоми й повітові еваки 
подають весь реєстраційний -матеріял 
Губевакам. Останні повинні провірити 
правильність зібраного матеріялу, а 
коли в межах волостей чи повітів 
колишніх ворожих бранців нема, на
діслати по належності відповідне по
відомлення. Весь зібраний матеріял

О последствиях работы предлагаю 
каждые две недели присылать мне 
подробные отчеты через аппарат жи
вой связи.

Народный Комиссар 
Просвещения Гр. Грииьво.

Управделами (подпись).
Распублик. в .Вістях- В. Ц. И. К. и X: і » 

Губревкома от 30 мая 1920 с- X 13::.

Приказ Центроэвака Народного 
Комиссариата Внутренних Дел.
207. О регистрации бывших военных 
и гражданских пленных империали

стической войны.

1. Для выяснения общего числа 
бывших неприятельских военных и 
гражданских пленных империалисти
ческой войны, оставшихся еще на 
территории Украины, предписывается:

Не позже 1-го июня произвести 
регистрацию бывших неприятельских 
военных и гражданских пленных им
периалистической войны (германцев, 
австрийцев, мадьяр и болгар).

2. Всем Губэвакам, не получившим 
своевременно регистрационных карто
чек, составлять списки регистриро
ванных, выдавая пленным надлежащие 
регистрационные удостоверения.

3. Губернские и уездные эваки 
принимают, с участием органов мили
ции, меры к оповещению неприятель
ских пленных, проживающих в горо
дах, об обязательности регистриро
ваться в местных эваках в указанный 
срок.

В районах сельского поселения ре- * 
гистрацию бывших неприятельских 
пленных производят Волисполкомы 
под наблюдением местных эваков.

4. Волисполкомы и уездные эваки 
передают весь регистрационный мате
риал Губэвакам. Последние должны 
проверить правильность собранного 
материала, а если в пределах воло
стей или уездов неприятельских плен
ных нет, отправить соответствующее 
извещение по принадлежности. Весь
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Губерніяльне Управління надсилає в 
Головну Українську Комісію в спра
вах евакуації населення (Харьків, 
Рибна 3) Відділ адміністраційний.

Харьків, 22 травня 1920 р.
Народній Комісар Внутрішних

Справ Антонов.
Осібноуповноважен. Центроевака 

Головукрголовкомевак Г.Тарасников.
Оголошено в .Вістях- В. Ц. В. К. і Харьк. 

Губревкому з ЗО травня 1920 р. № 133.

Постанова Ради Народніх Ко
місарів.

208. Про організацію Відділу Живого 
Звязму.

§ 1. Уповноваженому Народнього 
Комісара Пошт і Телеграфів Р.С.Ф.Р.Р. 
при Українському Раднаркомові дору
чається організувати при Харьківсь- 
кому Губпоштель управлінні Відділ 
Живого Звязку зі спеціяльних курієрів 
задля достави по губеріяльним уста
новам України і в Москву пакетів з 
окремо негайною урядовою перепискою.

Близше керування Службою Відділу 
Живого Звязку накладається на За
ступника Уповноваженого Наркомпош- 
теля Р. С. Ф. Р. Р. при Раднаркомові 
України.

§ 2. З метою запобіження напливу 
огичайної переписки, яка може йти 
простим поштовим порядком, віддається 
право відправлення пакетів курієрами 
Живого Звязку виключно центральним 
радянським установам і висщим орга
нам влади, котрих список долучається, 
при чому цього способу належить 
уживати тільки в окремо виключних 
випадках з відношеннями надзвичайної 
негайності.

Примітка. Задля забезпечення 
зносин центральних краєвих управ 
з іх провинціяльними відділами, котрі 
є зрівнані з губерніальними устано
вами (Головвугіль. Півдтоп і т. п.),

собранный материал Губернское Управ
ление отсылает в главную Украин
скую Комиссию по делам эвакуации 
населения (Харьков, Рыбная 3. Адми
нистративный Отдел).

Харьков, 22 мая 1920 года.
Народный Комиссар 

Внутренних Дел Антонов.
Особоуполномоч. Центроэвака и 

Пред. Укрглавкомэвака Г. Та рас ников.
Распуб.\. в .Вістях- В. Ц. И. К. и Харьк. 

Губревкома от 30' мая 1920 г. Л2 133.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

208. Об организации Отдела Живой 
Связи.

§ 1. Уполномоченному Народного 
Комиссара Почт и Телеграфов Р. С. 
Ф. С. Р. при Украинском Совнаркоме 
поручается организовать при Харь
ковском Губпочтель управления Отдел 
Живой Связи из специальных курь
еров для доставки по губернским уч
реждениям Украины и в Москву па
кетов с особо срочной правительствен
ной корреспонденцией.

Ближайшее руководство Службой 
Отдела Живой Связи возлагается на 
Заместителя Уполномоченного Нарком- 
почтель Р. С. Ф. С. Р. при Совнар
коме Украины.

§ 2. В целях предотвращения на
плыва обыкновенной корреспонденции, 
которая может следовать простым 
почтовым порядком, право отправки 
пакетов через курьеров Живой Связи 
предоставляется исключительно цен
тральным советским учреждениям и 
высшим органам власти, список кото
рых прилагается, при чем к этому 
порядку надлежит прибегать лишь в 
особо исключительных случаях с сно
шениями чрезвычайной срочности.

Примечание. Для обеспечения сно
шений центральных краевых упра
влений с их провинциальными отде
лами, приравненными к губернским 
учреждениям (Главуголь, Юготоп и
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але не є в губерніяльних городах, 
згадані центральні управління мо
жуть входити безпосередно в поро
зуміння з Уповнаркомпоштелем.

§ 3. Керовсправами Раднаркому, 
Ц. В. К., Наркоми і Ц. К. К. П. У. 
віддають свої пакети щодня від 12 до 
17 годин у Відділ Живого Звязку спе- 
ціяльному приємникові.

§ 4. Курієри Відділу, заос*ютрені 
спеціяльними документами, після одер
жання пакетів по накладній, відправля
ються в місце призначіння негайно пер
шим відходячим потягом або паровозом.

§ 5. По прибутті в місце призначіння 
курієр, негаючись ані хвилі, по одер
жанні усіх потрібних адресових інфор- 
•іацій в Інфорчаційному Відділі вокзала 
або Комендатурі, доставляє пакети в 
адресові установи, де віддає їх під ви
разну росписку в накладній, з вказан
ням часу віддачі пакета і печатко'Ь 
адресової установи.

Примітка. Службова адреса курі- 
єра в місці призначіння постанов
ляется—місцева вокзальна контора, 
в Москві—поштова залізнича конто
ра при Курському вокзалі.
§ 6. Така переписка губерніяльними 

установами України і центральними 
московськими установами, адресована 
до Харькова, віддається до місць служ
бових адресів кучерів (гл.прим. § 5), де 
вкладається по окремій накладній в 
віддільний мішок, котрий передається 
-іа руки відворотньому курієрові задля 
.-.{«ставки до Харькова.

Примітка. Коли ця переписка 
прийде- в Харьківский Відділ Живого 
Звязку, негайно доставляється по 
адресам засобами Відділу. На відділ 
вкладається також обов'язок достав
ления висилаючим зворотних посвід
чень, які курієри отримали від 
адресатів.
§ 7. В місцях призначіння затриму

вати курієрів більше чим два дні (вклю
чаючи і день прибуття), не допускається 
в ніякім випадкові. '

§ 8. З відворотньою поштою куріє
рові належить поступати в такий самий 
спосіб: з кожним першим відходячим і

т. п.), но находящимся не в гу
бернских городах, названные цен
тральные управления могут входить 
непосредственно в соглашение с 
Уполнаркомпочтелем.
§ 3. Управделами Совнаркома Ц.И.К., 

Наркомы и Ц. К. К.. П. У. сдают свои 
пакеты ежедневно от 12 до 17 часов 
в Отдел Живой Связи специальному 
приемщику.

§ 4. Курьеры Отдела, снабженные 
специальными документами, по полу
чении пакетов по* накладной, отпра
вляются в место назначения немедлен
но с первым отходящим поездом или 
паровозом.

§ 5. По прибытии в место назначе
ния курьеры, не медля ни минуты, 
получив все нужные адресные справки 
в Справочном Отделе вокзала или Ко
мендатуре, доставляют пакеты в ад
ресные учреждения, где сдают их под 
четкую расписку в накладной, с ука
занием времени сдачи пакета и- печа
тью адресного учреждения.

Примечание. Служебный адрес 
курьера в месте назначения уста
навливается — местная вокзальная 
контора, в Москве—почтовая ж. д. 
контора, при Курском вокзале.
§ 6. Такая же корреспонденция гу

бернскими учреждениями Украины и 
центральными московскими учрежде
ниями, адресованная в Харьков, сда
ется в места служебных адресов курь
еров (см. прим. § 5), где заделывается 
по особой накладной в отдельный ме
шок, который передается на руки об
ратному курьеру для доставки в 
Харьков.

Примечание. Эта корреспонден
ция, поступая в Харьковский Отдел 
Живой Связи, немедленно доставля
ется по адресам средствами Отдела. 
На Отдел возлагается также обя
занность доставки отправителям 
обратных расписок, полученных 
курьерами от адресатов.
§ 7. В местах назначения задержи

вать курьеров более как на два (вклю
чая и день прибытия) дня ни в коем 
случае не допускается.

§ 8. С обратной почтой курьеру 
надлежит следовать таким же поряд
ком: с каждым первым отходящим и
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кожним випереджаючим потягами і 
паровозами.

§ 9. Задля забезпечення допомоги 
усіх установ відносно залишення без 
застереження курієрам місць в усіх по
тягах, вагонах, пароходах і на паро- 
возах, мандати курієрів візіруються 
в Управлінні Справами Раднаркому 
У. С. Р. Р.

§ 10. Відповідальність за користу
вання апаратом Живого Звязку накла
дається на особи, які стоять на чолі
установ. - •

§11. Задля ухилення зайвих адресо- 
зих інформацій на місцях, належить на 
пакетах робити точні адресові вказівки, 
а пакети повинні бути з заміткою: 

через Відділ Живого Звязку»/
§ 12. Установлена таким робом орга

нізація Живого Звязку починає працю- 
иати від 12 годин дня 19 цього травня 
і від цього часу повинні бути скасовані 
усі відділи звязку, котрі до цеі пори 
сповняли такі самі функції.

Харьктв, 15 травня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

X. Ракове ькіпТ.
Т. в. о. Керуючого Справами 

Раднаркому Л. Ждан-Пушкин.
Секретар Раднаркому (підпис).

Постанови Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Ноиітету 

Рад.

209. Про Всеукраїнський Зізд Рад Ро
бітничих, Селянських і Червоноар- 

'мійсьних Депутатів.

В згоді з § 9 конституції У. С. Р. Р. 
Всеукраїнський Ц. В. К. стверджує саме 
такий порядок скликання З'їздів Рад 
та норми представництва: 1

1. Від міської робітничої людности— 
1 депутат на кожні 10.000 виборців. 

Примітка. § 1 поширюється як 
на міста, так і на фабрично-за
водські та шахтярські присілки.

каждым обгоняющим поездами и паро
возами.

§ 9. Для обеспечения содействия 
всех учреждений в отношении без
оговорочного предоставления мест во 
всех поездах, вагонах, пароходах и 
на паровозах, мандаты курьеров ви
зируются в Управлении Делами Сое-, 
наркома У. С. С. Р.

§ 10. Ответственность за пользова
ние аппаратом Живой Связи возла
гается на лиц, стоящих во главе уч
реждений.

§ 11. Во избежание излишних ад
ресных справок на местах, на паке
тах следует делать точные адресные 
указания, а пакеты должны быть с 
отметкой: „че/>ез Отдел Живші Сняли".

§ 12. Установленная таким поряд
ком организация Живой Связи начи
нает действовать с 12 часов дня 19, 
сего мая и с этого времени должны 
быть упразднены ведомственные отде
лы связи, выполнявшие до сих пор 
такие же функции.

Харьков, 15 мая 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров А’. Ра конек ті.
Вр. и. д. Управляющий Делами 

Совнаркома Л.'Ждан-Пушкин.
Секретарь Совнаркома (подпись)

Постановления Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Советов.

209. 0 Вреуираинсном С'езде Советов 
Рабочих, Крестьянских и Красноар

мейских Депутатов.

Согласно параграфа 9-го конститу
ции У. С. С. Р., Всеукраинский Ц.И.К. 
утверждает следующий порядок со
зыва С'ездов Советов и нормы пред
ставительства:

1. От городского рабочего населения 
1 депутат на каждые 10.000 избир. 

Примечание. § 1 распространя
ется как на города, так равно и 
на фабрично-заводские и руднич
ные поселки.
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2. Від сільського населення—1 депу

тат на 50.000 мешканців.
3. Від військових частин і установ— 

1 депутат на 1.000 червоноармійців.

Примітка і. В тім випадку, коли 
перед Всеукраїнським З'їздом Рад 
відбуваються Губерніяльні З'їзди, то 
делегати от губерній обіраються без- 
посередно Губерніальними З'їздами. 
Як шо Губерніяльний З'їзд не скли
кається перед Всеукраїнським З'їздом 
Рад, то делегатів безпосередно поси
лають Повітові З'їзди Рад.

Примітка X. Вибори безпосередно 
від Червоної армії, в згоді з § З, 

■ переводяться в тих випадках, коли 
частини й установи через військові 
обставини не брали участи в виборах 
до Губерніяльних та повітових 
З'їздів, та до Міських Рад.

210. Про Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет.

Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет скликається презідією 
В. Ц. В. К. кожних два місяці на сесії; 
надзвичайні засідання скликаються з 
ініціативи презідії В. Ц. В. К. з пропо
зиції Раднаркому або на жадання одної 
третини членів В. Ц. В. К.

211. Про презідію ВсеуираІирького 
Центрального Виконавчого Комітету.

1. Презідія В. Ц. В. К. керує засі- » 
даннями пленуму В. Ц. В. К.

2. Підготовляє матеріяли для засідань
В. Ц. В. К.

3. Подає проекти декретів на розгляд 
пленуму В. Ц. В. К.

4. Наглядає за виконанням постанов 
В. Ц. В. К.

5. Веде зносини іменем В. Ц. В. К.

2. От селккого населения — 1 де
путат на 50.000 жителей. .

3. От воинских частей и учрежде
ний—1 депутат на 1.000 красноар
мейцев.

Примечание 1. В случае, если 
Всеукраинскому С'езду Советов 
предшествует Губернский С'езд, то 
делегаты от губерний посылаются 
непосредственно Губернскими С'ез- 
дЬми; если Губернский С'езд не 
предшествует Всеукраинскому С'ез
ду Советов, делегаты могут быть 
посланы непосредственно Уездными 
С'ездами Советов.

Примечание X. Выборы непосред
ственно от Красной армии, соглас
но предыдущего параграфа 3-го, 
производятся в тех случаях, когда 
части и учреждения по военным 
обстоятельствам не принимали уча
стия в выборах в Губернские и 
Уездные С'езды и Городские Советы.

210. 0 Всеунраинскои Центральном 
Исполнительном Комитете.

Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет созывается Пре
зидиумом Всеукраинск. Ц. И. К. каж
дые 2 месяца на сессионные заседа
ния. Чрезвычайные заседания созыва
ются по инициативе Президиума 
В. Ц. И. К. по предложению Совнар
кома или по требованию одной трети 
членов В. Ц. И. К. " ’■ '

211. 0 Президиуме Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.
1. Президиум Всеукраинского Ц.И.К. 

руководит заседаниям^2 3 4 5' п л е н у м а  
В. Ц. И. К.

2. Подготовляет материалы для за
седаний В. Ц. И. К.

3. Вносит проекты декретов на 
рассмотрение пленума В. Ц. И. К.

4. Наблюдает за исполнением по
становлений В. Ц. И. К.

5. Ведет сношения от имени Всеукр. 
Ц. И. К.
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6. Являється керовничим центром 
по інструктуванні всієї роботи як у 
центрі, так і на Аісцях.

7. Розглядає прохання про помилу
вання і вирішує инші питання в по
рядку управління.

8. Між засіданнями В. Ц. В. К. пре- 
зідія має право затверджувати поста
нови Ради Народніх Комісарів, а та
кож затримувати її постанови, пере
носячи їх на розгляд найближчого 
пленуму В. Ц. В. К., призначати за
пропонованих Раднаркомом окремих 
Народніх Комісарів.

212. Про З'їзд Рад.

У З'їздах Рад (губерніяльних, по
вітових, волосних) мусять брати 
участь представники усіх Рад, утво
рених на теріторії відповідної адміні
стративної одиниці, рівнрж і тих міс
цевостей (сел, фабрик, заводів і т. д.), 
де питання управління вирішується 
загальними зборами виборців на та
ких засадах.

З'їзди рад складаються саме так:

а) Губерніяльні з представників місь
ких Рад, Рад фабрично-заводських при
сілків з населенням поверх 5.000 меш
канців і від волосних з'їздів в роз
рахунку: від волосних з'їздів—1 де
путат на 10.000 мешканців, від Рад 
міст 4 фабрично-заводських присілків. 
Фабрик та заводів, котрі стоять поза 
селищами—1 депутат на 2.000 вибор
ців, але не більш 400 депутатів на всю 
губернію. В разі скликання повітових 
з'їздів безпосереднье перед губерні
яльний з'їздом вибори від волостей 
•збуваються не на волосних з'їздах, 
а на ціх -повітових з'їздах Рад.

Примітки. Губерніяльні міста, 
котрі не мають Рад, посилають 
представників на губерніяльні з'їзди 
в розрахунку—1 депутат на 10.000 
мешканців.
б) Повітові—з представників усіх 

Рад, створених на теріторії повіту, 
не виключаючи й Ради повітового

6. Является руководящим центром 
по инструктировании всей работы как 
в центре, так и на местах.

7. Рассматривает ходатайства о по
миловании и разрешает другие вопро
сы в порядке управления.

8. Между заседаниями Всеукраинск. 
Ц. И. К. Президиум имеет право ут
верждать постановления Совета На
родных Комиссаров, а также приоста
навливать его постановления, перено
ся их на разрешение ближайшего 
пленума В. Ц. И. К. и назначать пред
ложенных Совнаркомом отдельных На
родных Комиссаров.

212. 0 ездах Советов.

В С'ездах Советов (губернских, 
уездных й волостных) должны прини
мать участие представители всех Со
ветов, находящихся на территории 
данной административной единицы, а 
равно и тех местностей (селений, фа
брик, заводов и т. п.), где вопроси 
управления решаются общим собра
нием избирателей на следующих ос
нованиях.

С'езды Советов составляются сле
дующим образом:

а) Губернские—из представителей 
городских Советов, Советов фабрично- 
заводских поселков с населением свы
ше 5-ти тысяч жителей и от волостных 
С'ездов по расчету; от Волостных С‘ез- 
дов—1 депутат на 10.000 жителей от 
Советов, городов и фабрично-завод
ских поселков, фабрик, заводов, сто
ящих вне поселений—1 депутат на
2.000 избирателей, но не свыше 400 
депутатов на всю губернию, причем 
в случае созыва Уездных С'ездов не
посредственно перед Губернским С'ез- 
дом выборы от волостей производятся 
не Волостными С'ездами, а этими 
Уездными С'ездами Советов.

Примечание. Губернские города, не 
имеющие Советов, посылают пред
ставителей на Губернский С'езд по 
расчету 1 депутат на 10.000 жи
телей.
б) Уездные—из представителей всех 

Советов, имеющихся ^а территории 
уезда, в том числе и Советов уезд-_
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міста, в розрахунку: від сільських 
Рад—1 депутат на 10.000 мешканців, 
ід Рад міст, фабрично - заводських 

присілків, а також від Рад фабрик і 
аводів, котрі стоять поза селищами, 
:о 1 депутатові на 200 виборців, але 

не більш 350 депутатів на увесь 
повіт.

в) волосні з представників усіх Рад 
теріторії волости, рахуючи по одному 
депутатові на кожних 100 мешканців.

Примітки. По цих селищах і на 
цих фабриках та заводах, де пи
тання управління вирішується не 
Радами, а загальними зборами ви
борців, депутати на повітові з'їзди 
«іибіраються на цих загальних 
зборах..
З'їзди Рад скликаються відповідни- 

м; по теріторії виконавчими органами 
Радянської влади (Виконавчими Комі
тетами), по постанові останніх, або 
на жадання Рад стількох місцевостей, 
щоб їхнє населення загалом було не 
менш одної третьої всього населення 
району, але кожного разу не рідше, 
як два рази на рік по губерніях і по 
повітах і не менш,'як через 3 місяці 
по волостях.

ного города по расчету: от Сельских Со
ветов—1 депутат на 10.000 жителей, 
от Советов, городов и фабрично-за
водских поселков, а также от Сове
тов, фабрик и заводов, стоящих вне 
поселений,—по 1 делегату на 200 из
бирателей, но не свыше трехсот пяти
десяти на весь уезд.

в) волостные — из представителей 
всех Советов, имеющихся на терри
тории волости, по расчету 1 депу
тат на каждые сто жителей.

Примечание. В тех поселениях и 
на тех фабриках и заводах^ где во
просы управления разрешаются не 
Советом, а общим собранием изби
рателей, депутаты на уездный С'езд 
избираются на общих собраниях.

С'езды Советов созываются соот
ветствующими на территории исполни
телями Советской власти (Исполни
тельными Комитетами) по усмотрению 
последних или по требованию Сове
тов местностей, насчитывающих не 
менее одной трети всего населения 
данного района,'но во всяком случае 
не реже 2-х раз в юд по губернии, 
уездам и не реже как через каждые 
3 месяца по волостям.

213. Про Ради. 213. 0 Советах.

На загальних зборах Рад повинно 
ставитися усі основні питання місце
вого і загального республіканського 
життя. Рада працює не тільки як 
апарат агітації й освідомлення, а й 
як ліловий механізм. Кожен член Ради 
по. можливості негайно притягається 
до виконання певної державної роботи. 
У.. члени Ради повинні обов'язко
во давати справоздання своім вибор- 
цам після кожних зборів. Члени Ради, 
отрі з н^слушньоі причини не вико

нають цеї постанови, втрачають ман- 
лат і замісць них мають бути обрані 
нові депутати.

На общих собраниях Советов ста
вятся все основные вопросы местной 
и обще-республиканской жизни. Со
веты работают не только, как аппа
рат агитации и осведомления, но и 
как деловой механизм. Каждый член 
Совета по возможности немедленно 
привлекается к выполнению опреде
ленной государственной работы. Все 
члены Советов обязаны давать отчеты 
своим избирателям после каждого со
брания. Члены Советов, не выполня
ющие по неуважительным причинам 
данного постановления, считаются ли
шенными мандата и вместо их изби
раются новые депутаты.
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214. Про Виконавчії Ношітетн.

1. Виконавчі Комітети вибіраються 
З’їздами Рад і є між З'їздами вищи
ми органами Радянської влади на від
повідній теріторії, підлеглими вищим 
Виконавчим Комітетам, В. Ц. В. К. і 
Раднаркомові.

2. Губерніяльний Виконавчий Комі
тет має право контролювати і реві- 
дувати діяльність усіх урядових уста
нов, як тимчасового, так і постійного 
характеру, котрі не входять у склад 
відділів Виконавчого Комітету (за ви
нятком установ дієвих армій, а також 
установ центрального уряду в місті 
його перебування), негайно повідомля
ючи про це відповідні центральні 
установи.

3. Для виконання всієї належної 
до компетенції місцевої влади роботи 
і для переведення в життя постанов 
вищих Виконавчих Комітетів та цен
тральної влади Губерніяльні Виконавчі 
Комітети створюють відділи: ^управ
ління, 2) військовий, 3) юстиції,
4) праці, 5) соціяльного забезпечення, 
6) народньої освіти, 7) пошт і теле- 
графіві 8), фінансів, 9) землеробства, 
10) харчування, 11) державної кон
тролі, 12) Раднаргоспу, 13) охорони 
здоровля, 14) статистики, 15) надзви
чайну комісію, 16) комунальний. Пові
товий Виконком ті самі відділи, крім 
пошті телеграфів, юстиції і надзвичай
ної комісії.

Закриття старих відділів, як також 
і утворення нових, Виконавчий Комі
тет переводить у порозумінні з від
повідним Народнім Комісаріятом і за 
ствердженням Ради Народніх Комі
сарів.

/Ґ/шмініка /. Число відділів по 
волосних Виконавчих Комітетах—4:

1) управління, 2) земельний, 3) вій
ськовий, 4) народньої освіти.

214. Об Исполнительных Комитетах*

1) Исполнительные Комитеты выби
раются С'ездами Советов и являются 
между С'ездами высшим органом Со
ветской власти. Они подчинены выше
стоящему Исполнительному Комитету— 
Всеукраинскому Ц. И. К. и Совнар
кому.

2) Губернский Исполнительный Ко
митет имеет право контролировать и 
ревизовать деятельность всех прави
тельственных учреждений как времен
ного, так и постоянного характера, 
не входящих в состав отделов Испол
нительного Комитета, за исключением 
учреждений действующих армий, а 
также учреждений центрального пра
вительства в городе, в котором оно 
само находится, немедленно доводя об 
этом до сведения соответствующего 
центрального учреждения.

3) Для выполнения всей работы, 
подлежащей ведению местной власти 
и цпя проведения в жизнь постано
влений вышестоящих Исполнительних 
Комитетов и центральной власти 
Исполнительный Комитет образует 
отделы при Губернском Исполнитель
ном Комитете: 1) Управления, 2) Во
енный, 3) Юстиции, 4) Труда, 5) Со
циального Обеспечения, 6) Народного 
Образования, 7) Почт и Телеграфов,
8) Финансов, 9) Земледелия, 10) Про
довольствия, 11) Государственного 
Контроля, 12) Совнархоза, 13) Здраво
охранения, 14) Статистики, 15) Чрез
вычайной Комиссии, 16) Коммуналь
ный. При уездном—те же отделы, 
кроме почт и телеграфов, юстиции и 
чрезвычайной комиссии. •

Закрытие существующих отделов, а 
равно и образование новых отделов 
производится Исполнительным Коми
тетом по соглашению с соответству
ющим Наркомом и с утверждения 
Совнаркома.

Примечание 1. Число отделов при 
волостных Исполнительных Комите
тах четыре: 1) Управления, 2) Зе
мельный, 3) Военный и 4) Народного 
Образования.
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По Радах фабрично-заводських при> 
сілків, місточок і $ копалень відділи 
визначаються Губерніяльними Викон
комами.

Примітка 2. Губземвідділ завідує 
усіми радгоспами, повітземвідділ за
відує райрадгоспами—під загальним 
керовництвом Виконавчих Комі
тетів.

Примітки :і. Усі місцеві (губер
ніяльні, повітові, районні і т. д.) 
адміністративно - господарчі органи 
відділів Головкомів і Центрів вхо
дять в Губраднаргосп.

Примітки 4. Детальна інструкція, 
котра встановляла б права і обов'
язки центральних і місцевих установ 
В. Р. Н. Г. відносно державних за
водів особливого значіння, підпри
ємств, трестів і т. п., повинна бути 
вироблена В. Р. Н. Г. і проведена 
через Раду Народніх Комісарів та 
Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет. Ця інструкція по
винна обов'язково зберегти безпосе
редню підлеглість усіх стрестованих 
і особливого значіння державних 
підприємств їхнім центральним пра
влінням, рівно-ж визначити розміри 
і» форми підлеглости цих підприємств 
Губнаргоспам, в меті найкращого й 
.«айшвидчого задовольнення місцевих 
потреб.
4. На чолі кожного відділу стає 

^авідатель відділу, котрий може і не 
‘А ти членом Виконкому. Біля завіда- 
еля створюється колегія в складі 

членів.
Примітки. . По постанові Вико

навчого Комітету колегії в певних 
випадках можуть не створюватись. 
Завідателів і членів колегії вибірає 
Виконавчий Комітет. Відповідний 
Народній Комісар має право одкли- 
кання завідателя. В разі незгоди 
Виконкому, він звертається в Рад- 
нарком чи в нрезідію В. Ц. В. К., 
не касуючи одкликання Нар. Комі
саріяту.

За діяльність відділу і за доклад
ність і своєчасність виконання нака
зів центральної влади відповідальність 
лягає як на завідателя відділом, так і 
на Виконавчий Комітет в цілому.

При Советах фабрично-заводских 
поселков, местечек и рудников отделы 
определяются губернскими Исполко
мами.

Примечание 2. Губземотдел заве- 
дывает всеми совхозами; Уездзем- 
отдел заведует райсовхозами под 
общим руководством Исполнитель
ных Комитетов.

Примечание 3. Все - местные гу
бернские, уездные, районные и т. д. 
административно-хозяйственные ор
ганы отделов (главков и центров) 
входят в Губсовнархоз. ,

Примечание 4. Подробная инструк
ция, определяющая права и обязан
ности центральных и местных 
учреждений В. С. Н. X. по отно
шению к государственный* заводам, 
особой важности предприятиям, 
трестам должна быть разработана 
В. С. Н. X. и проведена через Сов
нарком и Всеукраинский Ц. И. К. 
Эта инструкция должна безусловно 
сохранять непосредственное подчи
нение всех трестированных и особо 
важных государственных предприя
тий своим центральным правлениям, 
а равно и определять размеры и 
формы подчинения этих предприя
тий Губсовнархозам в целях наи
лучшего и быстрейшего удовлетво
рения местных нужд.
4. Во главе каждого Отдела ставится 

заведывающий Отделом, который мо
жет быть и не членом Исполкома. 
При заведующем образуется коллегия 
в составе 3 членов.

Примечание. По постановлению 
Исполнительного Комитета коллегии 
в определенных случаях могут не 
образовываться. Заведующий и чле
ны коллегии избираются Исполко
мом. Соответствующий Нарком имеет 
право отвода заведующего. В Случае 
несогласия Исполкома, Исполком 
обращается в Совнарком или в 
Президиум В. Ц. И. К„ • не отме
няя отвода Наркома.
5. За деятельность Отделов и за 

точность и своевременность выполне
ния распоряжений центральной власти 
ответственность возлагается как на 
Заведующего Отделом, так и на Ис
полком в целом.
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о. Усі значні заходи відділів як 
принціпіяльного так і практичного 
значіння, а також і кошториси від- 
ті’іів (перед поданням іх у центр), 
чають вноситись відділами на затвер
дження Виконавчого Комітету.

Завідатель відділом має право сам один 
вирішувати всякі справи, шо належать 
до компетенції відповідного відділу, 
доводячи про це до відома колегії. 
В разі незгоди колегії з тим чи ин- 
шим вирішенням завідателя, колегія 
не припиняє виконування вирішення, 
а повинна оскаржити його в Вико
навчім Комітеті.

7. Відділи Виконавчого Комітету, 
які підлягають місцевому Виконавчому 
Комітетові, повинні виконувати усі 
приписи і накази місцевого Виконав
чого Комітету, відповідного відділу 
вищцх Виконавчих Комітетів і відпо
відного Народнього Комісаріяту.

8. Коли відділ Виконавчого Комітету 
визнає чомусь неможливим виконати 
наказ Народнього Комісаріяту чи 
витого Виконавчого Комітету й його 
відділу,—він повинен негайно повідо
мити про це презідію місцевого Вико
навчого Комітету, котра, не припиня
ючи проведення наказу в життя, свої 
міркування про потребу його скасу
вання подає: Губвиконкому—Раду На
родніх Комісарів, або у В. Ц. В. К., 
повітовий у Губерніяльний Виконавчий 
Комітет ї т. д., повідомляючи рівно
часно той орган, котрим наказ 
видано.

9. Народні Комісаріати й відділи 
Виконавчого Комітету видають свої 
накази по відомству відповідним від
ділам; про усі накази особливого 
значіння одночасно, подається до 
відома Виконкому, який сприяє вико
нанню і доглядає за докладним і 
своєчасним їх виконанням.

6. Все крупные мероприятия отде
лов как принципиальной, так и прак
тической важности, равно как и 
сметы Отделов (до представления их 
в центр) должны вноситься Отделами 
на утверждение Исполкома.

Заведующий Отделом имеет право 
единолично принимать решения по 
всем вопросам, подлежащим ведению 
соответствующего Отдела, доводя о 
них до сведения коллегии. В случае 
расхождения в коллегии с тем или 
другим решением Заведующего, колле
гия не приостанавливает исполнения 
решения, а должна обжаловать в 
Исполнительный Комитет.

7. Отделы Исполнительного Коми
тета состоят в подчинении Местному 
Исполнительному Комитету, обязаны 
исполнять все предписания и распо
ряжения местного Исполнительного 
Комитета и соответствующего Отдела 
вышестоящих Исполнительных Коми
тетов и соответствующего Народного 
Комиссариата.

8. В том случае, когда Отделы 
Исполнительного Комитета находят 
почему либо не выполнимыми распо
ряжения Народного Комиссариата или 
вышестоящего Исполнительного Ко
митета и его Отделов, он обязан 
немедленно поставить об этом в 
известность Президиум местного - Ис
полнительного Комитета, который, не 
приостанавливая проведения в жизнь 
данного распоряжения, свои сообра
жения о необходимости отмены его 
представляет: Губернский Исполни
тельный Комитет—в Совет Народных 
Комиссаров или Всеукраинский Ц. И. К., 
уездный—в Губернский Исполнитель
ный Комитет и т. д., уведомляя одно
временно тот орган, коим распоряже
ние сделано.

9 Народные Комиссариаты и Отде
лы Исполнительного Комитета делают 
свои подведомственные распоряжения 
соответствующим Отделам, причем 
все распоряжения, имеющие особо 
важное значение, одновременно сооб
щаются ими Исполнительному Коми
тету, который содействует исполне
нию и следит за правильным и ^свое- 
временным исполнением.
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10. Народні Комісаріяти й **відділи 
Виконавчого Комітету мають право 
безпосередніх зносин з відповідними 
відділами усіх нижчих Виконавчих 
Комітетів. У випадках, коли Народні 
Комісаріяти чи. відділи Виконавчого 
Комітету зносяться з нижчими орга
нами, на приклад, Народні Комісаріяти 
з відділами повітового Виконавчого 
Комітету, Губерніяльний відділ з во
лосними і т. п. вони повинні одночасно 
оповістити про це ті інстанції.

.11. Загалом беручи, Виконавчі Комі
тети й їхні відділи зносяться з вищими 
Виконавчими Комітетами, й відділами, 
а також з Народніми' Комісаріятами 
через відповідні посередні інстанції 
•(волосний Виконавчий Комітет—через 
повітовий Виконавчий Комітет, пові
товий—через губерніяльний) але це не 
позбавляє їх права в тих випадках, 
коли вони визнають це потрібним, 
зноситись з вищими органами безпо- 
середно.

12. Для керування усією біжучою 
роботою в справі управління відповід
ною теріторією, та для проведення в 
життя постанов і декретів централь
ної влади, Виконавчий Комітет вибі- 
рає презідію: губерніяльний од 3 до 5 
членів, повітовий 3 члени.

13. Постанови місцевих органів про 
злиття Виконавчих Комітетів в кож
ному окремому випадкові мають 
здобути затвердження презідії В. Ц. 
В. К.

Всеукраїнський Ц. В. К. доручає 
Президіумові В. Ц. В. К. практично 
розробити питання про новий адмі
ністративно - господарський росподіл 
У. С. Р. Р. по згоді з Р. С. Ф. Р. Р. 
до вирішення цього питання Всеук- 
раінським Виконавчим Центральним 
Комітетом. Утворення нових адміні
стративно-господарських одиниць, а 
також заведення нового районного 
росподілу всієї частини теріторії 
У. С. Р. Р. по будь яким окремим 
галузям господарства чи управління, 
в кожнім окремім випадкові дозво
ляється Радою Народніх Комісарів 
після попереднього обговорення пи
тання всіма зацікавленими Виконав
чими Комітетами й Народніми Коміса
ріятами.

10. Народные Комиссариаты и От
делы Исполнительного Комитета имеют 
право непосредственного сношения с 
соответствующими ; Отделами всех 
нижестоящих Исполкомов. В тех 
случаях, когда Народные Комиссариаты 
и Отделы Исполкома сносятся с ниже
стоящими органами, как, например. 
Наркомы с Уездисполкомами или 
Губернский Отдел с волостными ит. п., 
они обязаны одновременно уведомить 
эти инстанции. \ г

11. Как общее правило, Исполкомы 
и их Отделы сносятся с высшими 
Исполкомами и их Отделами, а равно 
и Наркомами, через соответствующие 
промежуточные инстанции (Волостной 
Исполком—через уездный Исполком, 
уездный—через губернский), но это не 
лишает их права в тех случаях, 
когда это признано ими необходимым, 
непосредственного сношения с выше
стоящими органами.

12. Для руководства всей текущей 
работой по управлению соответствую
щей территорией и проведения в жизнь 
постановлений и декретов централь
ной власти Исполком выбирает пре
зидиум: Губернский из 3—5, уезд
ный—3.

13. Решение местных органов о 
слиянии Исполкомов подлежит в каж
дом отдельном случае. утверждению 
президиума В. Ц. И. К.

Всеукраинский Ц. И. К. поручает 
Президиуму Ц. И. К. разработать 
практический вопрос о новом адми
нистративно- хозяйственном делении 
У.С.С Р. по соглашению с Р. С. Ф. С. Р., 
впредь до разрешения этого вопроса 
Всеукраинским Центральным Исполни
тельным Комитетом. Образование но
вых административно-хозяйственных 
единиц, а также введение нового 
районного деления всей или части 
территории У. С. С. Р. по каким 
либо отдельным отраслям хозяйства 
или управления в каждом отдельном 
случае разрешается президиумом 
Ц. И. К. после предварительного 
обсуждения вопроса всеми заинтере
сованными Исполкомами и Нарко
мами.
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Всеукраїнський Ц. В. К. доручає 
ІІрезідіумові В. Ц. В. К. розробити:

1. Статут про організацію сільских 
Рад і волосних Виконавчих Комітетів.

2. Статут про функції Презідії 
Виконавчих Комітетів.

3. Питання про організацію робіт
ничої інспекції.

Харьків, дня 26 травня 1920 г. 

Голова Всеукраїнського Ц. В. К.
/ ІГІН/ЮвГЬКНії .

Секретар В. Ц. В. К. Ермощспко.

Оголошено і; - И і « т я \ -  В. Ц. В. К. і  Харьк. 
Губнії копкому л 2 • о-рипи ,\і 134.

Постанова Всеунраінсьного Цен
трального Виконавчого Комітету.

215. Про склад Верховного Револю
ційного Трибуналу при Всеукраїн

ському Ц. В. Н.

Затверджується тов. Л/юсев головою, 
т. т. Яяі/шгвськнії. І .Инги;ні), Ми/ і к о н — 
членами і т. т. ЛспгОинець і Сіня- 
ччи кандидатами в члени Верховного 
Революційного Трибуналу при Всеукр. 
Ц. В. К.

Харьків, дня 26 травня 1920 р.
Голова Всеукраїнського Централь

ного Виконавч. Комітету Пешровеькяя.

Члени Презідії: .1 і/піі/і.и,іі:іпУ, Е//мо
щей ко, Гі<пї<і м ся ко.

Оголошено в „Вістях- В.Ц.В.К. і Харьк. 
Губвиконкому з 2 червня 1020 р. ЛІ1 134.

Всеукраинский Ц. И. К. поручает 
Президиуму Ц. И. К. разработать:

1) положение об организации 
Сельских Советов и Волостных Испол
комов;

2) положение о функциях президи
умов Исполнительных Комитетов;

3) вопрос об организации рабочей 
Инспекции.

Харьков, 26 мая 1920 года.
Председатель Всеукраинского 

Ц. И. К. Псицы/не ко я.

Секретарь В. Ц. И. К. Е/імотпіко.

Расиублик. п -Известиях- В. Ц. II. 1«. п 
Харьк. Губш полк.от і’ іікяіи Г.)2(» г. ;іа .\? 1Л4.

Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

215. 0 составе Верховного Револю
ционного Трибунала.

При Всеукраинском Ц. И. К. утвер
ждаются: тов. .1 россе Председателем. 
Ни //тенек її іі, Н.іьшіекшї. Майкоп 
членами и т.т. ЛеоеОппец и Сиияван- 
кандидатами в члены Верховного Ре
волюционного Трибунала при Всеукр. 
Ц. И. К.

Харьков, 26-го мая 1920 года.
Председатель Всеукраинского Цен

трального Исполнительного Комитета 
Псш/ювг ки її.

Члены Президиума: Миіп/іиі/Скнії, 
Е/імощеико, / і І І О Щ іе Н К О .

Распубликовано в „Иэв." В. Ц. II. К. и 
Харьков* кот Губис.иолкоыа от --го ик.пн 
1!»20 года, за 134.
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Статути Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

216. Про Сільські Ради.

/. Оріанінщін ('І.іьевиих Рік) і Вико
навчій' Ломітетіи.

§ 1. Сільська Рада є вищим органом 
влади в межах своєї компетенції на 
своїй теріторії.

§ 2. Усі постанови сільської Ради 
обовязкові для всього населення її 
місцевости.

§ 3. Сільські Ради засновуються в 
селищах з населенням не менш 300 
мешканців, в розрахунку—1 депутат 
на 100 душ люду, але не більш 50 
.депутатів.

Ніш міниш /. Губерніяльному Ви
конавчому Комітетові надається 
право, з пропозіції повітового Ви
конавчого Комітету, підвищувати 
чи знижувати, по можливості в ці
лому губерніяльному масштабі, за
значену в § 3 цифру населення, 
повідомляючи про це НКВС.

Примітки :і. В селищах, що скла
даються з кількох «громад», засно
вується одна Сільська Рада, в ви
борах котрої бере участь населення 
всього селища.
§ 4. В селищах, що мають менш 

И)6 мешканців, окремі Сільські Ради 
•іе створюються. Трудящі таких сел 
ідійснують своє право на управління: 
а і беручи участь V виборах Сільської 
Ради сусідного села, котре в згоді з 
5 3 цього статуту, таку Раду має: 
б» об'єднуючись з сусідніми селищами, 
хуторами і т. д. для виборів спільної 
для усіх цих залюднених місць Сіль
ської Ради, и в) розвязуючи питання 
управління на загальних зборах ви
борців. ■ •

Примітка. Такі невеличкі селища 
нибїрають депутатів до Сільської 
Ради або на спільному виборчому 
зібранні виборців усіх об'єднаних 
селищ для яких є дана Рада, або 
ж. в разі незручности зносин з 
огляду на несприятливі природні 
умови місцевости, на окремих збо-

»
Положения Всеунраинекого Цен
трального Исполнительного Ко

митета.
216. 0 Сельских Советах.

1. Ораїтиацин СсаьеКнг Советов и
Иенолиите.іьньїх Ломите шов.

§ 1. Сельский Совет является выс
шим органом власти в пределах его 
ведения и в границах обслуживаемой 
им местности.

§ 2. Все постановления Сельского 
Совета обязательны к исполнению, для 
всего населения данной местности.

§ 3. Сельские Советы образуются 
в селениях, имеющих не менее 300 
жителей, по расчету 1 делегат на 
каждые 100 человек, но не более 50 
депутатов.

Примечание I. Губернскому Ис
полнительному Комитету предоста
вляется право по представлению 
Уездного. Исполнительного Комитета 
повышать или понижать по воз
можности в общегубернском мас
штабе указанную в § 3 цифру насе
ления, уведомляя об этом Н. К. В. Д.

/Т/шмсчииие .*£. В селениях, состо
ящих из нескольких «обществ», 
образуется один, сельский совет, 
избираемый населением всего села.

§ 4. В селениях, имеющих менее 
300 жителей, отдельные Сельские Со
веты не образуются. Трудящиеся та
ких селений осуществляют свое право 
управления: а) участвуя в выборах 
Сельского Совета соседнего села, 
имеющего, согласно § 3 настоящего 
положения, Сельский Совет; б) об'еди- 
нялясь с соседними селениями, хуто
рами и т. д. для выборов общего для 
всех этих населенных пунктов Сель
ского Совета и в) решая вопросы 
управления на общих собраниях из
бирателей.

Примечание. Выборы депутатов 
в Сельский Совет производятся не
большими селениями или Путем 
участия граждан этих селений на 
общем избирательном собрании всех 
селений, обслуживаемых данным Со
ветом, или в случаях затруднен
но:^ сношений, вследствие небла-
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рар в кожному селишу: кожне се
лище посилає до Ради не менш 1

депутата.

§ 3. Населення радянських госпо
дарств і фабрик, що міститься по-за 
межами села, бере участь у виборах 
до Сільської Ради на загальних підвали
нах, викладених у конституції і в поста
новах Всеукраїнського В. У. Ц. В. К. 
і в цьому статуті.

§ 6. В тих невеличких селищах у 
фабриках, збудованих по-за селом, і 
в радянських господарствах, де питан
ня управління розвязуються на за
гальних зборах виборців, ці збори на 
певний термін вибірають голову збо
рів, відповідального за виконання по
станов органів Радянської влади і 
загальних зборів.

§ 7. Сільська Рада одбуває засідан
ня не менш двох разів на місяць.
§ 8. Виконавчим .органом -Сільської 

Ради є в селах з населенням вище
10.000 душ — Виконавчий Комітет в 
числі трьох членів, а в селах з насе
ленням нижче 10.000 душ — голова 
Ради.

Примітка. В селі, де перебуває 
волосний Виконавчий Комітет, він 
стає виконавчим органом сільської 
Ради цього села.

§ 9. Голова Сільської Ради за всю 
діяльність Сільськоі Ради відповідає 
як перед Радою, яка його вибрала, 
так і перед вищими органами Ра
дянської влади.

§ 10. Сільська Рада відділів не 
утворює. Для Сільської Ради встано
влюється саме такий штат співробіт
ників: в селах від 500 до 3.000 меш
канців—1 секретар, в селах від 3.000 
до 10.000—1 секретар і 1 писар, в 
селах з числом мешканців по-над 
10.000—1 секретар, 2 діловоди і 1 
писар.

§11. Утримання виборних праців
ників, зазначених у § 8, встано
влюється на 25% нижче утримання 
членів Волосного Виконавчого Комі
тету волости, до котрої належить дане 
село.

• гоприятных естественных условий 
местности, на отдельных собраниях 
в каждом селении, причем от каж
дого селения в Совет избирается 
не менее одного депутата.
§ 5. Население советских хозяйств 

и фабрик, лежащих вне села, прини
мает участие в выборах Сельского 
Совета на общих основаниях, изло
женных в конституции в постано
влениях Всеукраинского Ц. И. К. и в 
настоящем положении.

§ 6. В тех небольших селениях, 
фабриках, лежащих вне села, и со
ветских хозяйствах, где вопросы упра
вления решаются на общем собрании 
избирателей, собрание избирает на 
определенный срок председателя об
щего собрания, ответственного за вы
полнение постановлений органов Со
ветской власти и общего собрания.

§ 7. Сельский Совет собирается не 
реже двух раз в месяц.

§ 8. Исполнительным органом Сель
ского Совета является в селениях с 
числом жителей свыше 10.000 Испол
нительный Комитет в количестве трех 
членов, в селениях с числом жителей 
менее 10.000—Председатель Совета.

Примечание. В селении, в коем 
находится Волостной Исполнитель
ный Комитет, последний является 
исполнительным органом Сельского 
Совета данного селения.
§ 9. Председатель Сельского Сове

та является ответственным за всю 
работу Сельского Совета перед из
бравшим его Сельским Советом и 
перед высшими органами Советской 
власти.

§ 10. Отделы при Сельском Совете 
не образуются. Для Сельского Совета 
устанавливается следующий штат со
трудников: в селениях от 500 до 3.000 
жителей—1 секретарь, в селениях от
3.000 до 10.000—1 секретарь, 1 писец, 
в селениях с числом жителей свыше 
10.000—1 секретарь 2 делопроизводи
теля и 1 писец.

§ 11. Оплата 'выборных работни
ков, указанных в § 3, устанавливается 
на 20% ниже ставки членов Волост
ного Исполнительного Комитета той 
волости, к которой принадлежит дан
ное село.
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§ 12. В меті ширшої заохоти тру
дящих до державної роботи — біля 
Сільської Ради засновуються осередки 
допомоги Робітничо-Селянській Інспек
ції в згоді з особливою інструкцією 
Народнього Комісаріяту Р. С. Інспек
ції крім цього для усіх фахів діяль- 
ности створюються комісії з мешкан
ців села, шо мають право вибірати 
до Рад. .*

II: і'о.упеіііппіін СІ.п>*‘Ькч4 І*оОи.

§ 13. Сільська Рада й її голова по
винні:

а) виконувати усі постанови вищих 
органів Радянської влади і подавати 
допомогу представникам влади для 
виконування ними накладених на них 
завдань;

б) вживати усіх заходів, скерова
них на охорону ладу і на підвищення 
господарчого й культурного рівня на
селення місцевости;

в) заохочувати трудящі маси до ро
боти в будівництві нового життя;

г) давати справоздання своїм вибор
цям в згоді з постановами Всеукраїн
ського Ц. В. К.

§ 14. Зокрема на Сільську Раду і 
її голову накладуються обовязки:

В обсязі управління.

§ 15. Охороняти революційний лад 
і боротися проти злочинегв, особливо-ж 
проти потаємного винокурства.

§ 16. Оголошувати й поясняти усі 
декрети й роспорядків Радянської 
влади.

$ 17. Проводити в життя усі роди 
трудової повинністи.

§ 18. Брати на облік населення 
(куркулів, і незаможних селян; вибор
ців. неписьменних і т. д.).

§ 19. Реєструвати усіх агентів ви
щих виконкомів, та їхніх відділів, 
коли вони прибувають для виконання 
накладених на них доручень'.

§ 20. Видавати ріжні посвідчення 
громадянам своєї місцевости.

§ 21. Реєструвати народження й 
смерти.

§ 12. В целях более широкого при
влечения трудящихся к государствен
ной работе, при Сельском Совете 
организуются ячейки содействия Ра
боче-Крестьянской Инспекции, соглас
но- особой инструкции Народного Ко
миссариата Р.-К. Инспекции, а также 
учреждаются Комиссии по всем от
раслям работы, состоящие из жите
лей сел, имеющих избирательное 
право в Советы.

/ / .  П\ич1л1пиы вгО/чПін ( 'ґ.іьгьоч>
('овеша.

§ 13. Сельский Совет и его пред
седатель обязаны:

а) выполнять все постановления 
высших органов Советской власти и 
оказывать содействие* представителям 
власти в выполнении возложенных 
на них задач;

б) принимать все ^яеры, направлен
ные к охране порядка и к повыше
нию хозяйственного и культурного 
уровня населения данной местности;

в) привлекать трудящиеся массы к 
делу строительства новой жизни:

г) давать отчеты своим избирате
лям, согласно постановлению Всеукра- 
инского Цик‘а.

§ 14. На Сельский Совет и на его 
председателя в частности возлагается:

В области управления.

§ 15. Охрана революционного по
рядка и борьба с преступлениями, в 
особенности, борьба с тайным вино
курением.

§ 16. Опубликование и раз‘яснение 
всех декретов и распоряжений Совет
ской власти.

§ 17. Проведение в жизнь всех ви
дов трудовой повинности.

§ 18. Учет населения (учет кула
ков и беднейшего крестьянства, учет 
избирателей, неграмотных и т. д.).

§ 19. Регистрация . всех агентов 
высших Исполкомов и их Отделов, 
прибывающих в данную местность для 
выполнения возложенных на них по
ручений.

§ 20. Выдача различных удостове
рений гражданам данной местности.

§ 21. Регистрация рождений и 
смертей.
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§ 22. Притягати громадян до від- 
ловідальности за опір чи порушення 
роспорядків Радянської влади.

В обсязі сільського господарства.
§ 23. Допомогати розвиткові сільсь

кого господарства (організація ра
дянських господарств, с.-г.- комун, 
артілів і инших товариських форм 
землевикористання, поліпшення спо
собів сільського господарства і т. д.) 
в згоді з постановами Земвідділів і 
Народнього Комісаріяту Земельних 
Справ.

§ 24. Проводити в життя накладену 
на хліборобське населення натуральну 
повинність для здійснення соціялістич- 
ного землевлаштування (постачання 
землевлаштувателям потрібного для 
робіт числа робітників, підвод і мате- 
ріялів, одведення помешкань земле
влаштувателям і допомогати їм, а 
також агрономичному персоналові усім 
взагалі надісланим. Земвідділом особам 
у виконанні ними накладених на, них 
доручень.

§ 25. Допомогати місцевим радян
ським господарствам і справі охорони 
лісових дач.

§ 26. Наглядати за совісним вико
нанням хліборобським населенням пра- 
восильних у Республіці декретів і 
роспорядків в справі землевлаштування 
Й землевикористання.

§ 27. Допомогати відповідним орга
нізаціям в справі обліку земель, хлібо
робського населення, оранок, сівби, 
насіння, мертвого й живого інвентара 
подавати усі матеріяли відносно цього— 
уповноваженим на те особам і уста
новам.

В обсязі господарства.
§ 28. Піклуватися про ремонт і 

справність мостів, грунтових і шосей
них шляхів і т. д.

§ 29. Доглядати справности проти
пожежної машини, вживати заходів 
проти пожежі і організувати . їхнє 
загашування.
з § ЗО. Охороняти од зіпсуття й 

анеладу громадські будинки.
§ 31. Допомогати розвиткові кустар

ної продукції та організація, в міру

§ 22. Привлечение к ответственно
сти граждан за противодействие, на
рушение распоряжений Советской 
власти.

В области сельского^хозяйства.
§ 23. Содействие развитию сель

ского хозяйства (организация совет
ских хозяйств, с.-х. коммун, артелей 
и др. товарищеских форм землеполь
зования, улучшение способов ведения 
сельского хозяйства), согласно поста
новлениям Земотделов и Народного 
Комиссариата Земледелия.

§ 24. Проведение в жизнь лежащей 
на земледельческом населении нату
ральной повинности по осуществлению 
социалистического землеустройства 
(предоставление землеустроителям по
требных для работ рабочих, подвод, 
материалов, отвод квартир для земле
устроителей) и оказание им, а также 
агрономическому персоналу и всем 
вообще командируемым Земотделами 
лицам содействия при исполнении 
возложенных на них поручений.

§ 25. Помощь местным советским 
хозяйствам и содействие охране лес
ных дач.

§ 26. Надзор за точным соблюде
нием земледельческим населением дей
ствующих в Республике законополо
жений и распоряжений по вопросам 
землеустройства и землепользования.
" § 27. Содействие надлежащим орга
низациям в учете земель, земледель
ческого населения, запашек, посевов, 
семян, мертвого и живого инвентаря 
и представления всех материалов по 
означенным вопросам уполномоченным 
на то лицам и учреждениям.

В области хозяйственной.
§ 28. Попечение об исправном со

стоянии и ремонте мостов грунтовых 
и шоссейных дорог и пр.

§ 29. Наблюдение за исправностью 
пожарной машины и принятие мер 
против пожара и организация тушения 
пожаров.

§ 30. Охрана от порчй и разруше
ния общественных домов.

§ 31. Содействие развитию кустар
ного производства и организация по
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можливости, місцевих кустарних май- 
стернь, артілів і т. д., в згоді з вказів
ками відповідних органів влади.

В обсязі харчування.
§ 32. Неухильно виконувати на

кази усіх органів харчування.

§ 33. Брати на облік врожай, сівбу, 
приймати продукти, призначені на 
здачу росписом.

§ 34. Боротися проти спекуляції, 
проти ховання, незаконної продажі й 
вивозу призначених на здачу про
дуктів.

В обсязі переведення трудової по
винности.

§.35. Переводити всяку трудову 
повинність за вказівками волости.

Примітна. З-огляду на своє зна- 
-чиння, накази в справі трудової 
повинности рівняються наказам, 
військового відомства і мають вико
нуватись так само хутко й зовісно, 
як і накази Військового Комісаріяту.

§ 36. Брати на облік робочу силу 
по фахах і потребах повинности, а 
також число коней по спеціяльних 
формах, вироблюваних- Головком- 
працею.
-§ 37. Доглядати за совісним вико

нанням усіх постанов Волради грома
дянами, покликаними в порядку за
гальної трудової повинности (своєчас
ний вихід на роботу, приставка підвід 
і струменту коли цього вимагає по
станова).

§ 38. Допільно росподіляти й вико- * 
ристовувати покликаних в порядку 
трудової повинности відповідно до 
здоровля, фізичного розвитку й про- 
фесіяльного призвичаєння, а також в 
залежності од роду повинности.

§ 39. Допомога™ представникам Губ. 
і Новіткомпраці, надісланим у села, 
іхній роботі на підготовку й переве
дення трудових мобілізацій.

§ 40. Надсилати статистичні відо-

мере возможности местных кустарных 
мастерских, артелей и пр. согласно 
указаниям соответствующих органов 
власти.

В области продовольствия.
§ 32. Неуклонное исполнение рас

поряжений всех продовольственных 
органов.

§ 33. Учет урожая, посевов, из‘ятие 
продуктов, подлежащих сдаче по раз
верстке.

§ 34. Борьба со спекуляцией, с со
крытием и незаконной продажей и 
вывозом подлежащих сдаче про
дуктов.
В области проведения трудовой по

винности. .
§ 35. Проведение всех видов трудо

вой повинности по нарядам волости.
Примечание. По своему значе

нию распоряжения, касающиеся про
ведения всеобщей трудовой повин
ности, приравниваются к приказу 
военного ведомства и проводятся с 
такой же быстротой и точностью, 
как распоряжения Военного Комис
сариата.
§ 36. Учет рабочей силы по специ

альности и по видам повинности, а 
также учет конского состава, согласно 
специальных форм, вырабатываемых 
Главкомтрудом.

§ 37. Наблюдение за точным испол
нением привлекаемыми в порядке все
общей трудовой повинности всех по
становлений Волисполкома (своевре
менная отправка на работу, предо
ставление подвод, инструментов, если 
это предусматривается постановле
нием).

§ 38. Правильное распределение и 
использование привлекаемыми в по
рядке трудовой повинности в зависи
мости от здоровья, физического раз
вития и профессиональных навыков, 
а также в зависимости от вида по
винности.

§ 39. Содействие представителям 
Губ. и Укомтрудов, командированным, 
в селения, в их деятельности по Под
готовке и проведению трудовых мо
билизаций.

§ 40. Представление статистических
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мости про використання населення 
для трудової повинности, в спеціаль
них формах, вироблених Головком- 
працею.

§ 41. Контролювати доцільність по
стачання господарчими органами гро
мадян, покликаних для трудової по
винности. Наглядати за охороною 
праці, взагалі за охороною праці не- 
повнолітних і жінок, в згоді з інструк
ціями про охорону праці, виданими 
Головкомпрацею.

§ 42. Звільняти покликаних для тру
дової повинности .громадян на час, чи 
й зовсім, в згоді з виданими Голов
компрацею інструкціями про звільнення, 
та видавати в тому відповідні посвід
чення.
і § 43. Силувати тих, хто ухилюється,

боротися проти трудового дезер
тирства1.

§ 44. Тягти громадян до судової від- 
повідальности в разі порушення ними 
постанов про трудову повинність, 
уникання її і трудового дезертирства.

§ 45. Прйймати всякі скарги на не
законний поклик до трудової повин
ности, на неекономне використання 
праці покликаних і т. д Розглядати 
ці скарги чи надсилати .їх у вищі 
інстанції.

В обсязі військової справи.
§ 46. Вести облік усіх зобовязаних 

військовою службою громадян, коней, 
підвід і запрягу в згоді з відповідними 
декретами й наказами.

§ 47. Пильнувати неухильного вико
нання обовязаними військовою служ
бою громадянами перевірочних зборів.

§ 48. Подавати статистичні відомо- 
сти й обрахунки в справі покликання 
громадян у військо, також в справі 
постачання війська кіньми, підводами й 
запрягом в згоді з відповідними декрета
ми і вказівками військових комісаріятів.

§ 49. Переводити поклик громадян 
у військо, а також постачати військо 
кіньми, підводами й запрягом, в згоді 
з відповідними декретами і вказівками 
військових комісаріятів.

§ 50. Доглядати за виконуванням 
обовязкової військової служби насе
ленням і боротися з дезертирством.

данных о порядке использования на
селения по трудовой повинности, со
гласно специальных форм, выработан
ных Главкомтрудом._

§ 41. Контроль за’правильным снаб
жением хозяйственными органами при
влеченных в порядке трудовой повин
ности. Контроль за охраной - труда 
вообще и в частности за охраной труда 
несовершеннолетних и женщин,согласно 
правил об охране труда, изданных 
Главкомтрудом.

§ 42. Освобождение временное или 
полное лиц, привлекаемых в порядке 
трудовой повинности, согласно правил 
освобождения, изданных Главкомтру
дом, и выдача соответствующих удо
стоверений.

§ 43. Принуждение уклоняющихся 
и борьба с трудовым дезертирством.

§ 44. Привлечение населения, в слу
чае нарушений постановлений о тру
довой повинности, уклонения от нее 
или трудового дезертирства, к судеб
ной ответственности.

§ 45. Прием всевозможных жалоб 
на неправильное привлечение к тру
довой повинности, на неэкономное 
использование труда привлеченных 
и т. д. Разрешение этих жалоб или 
направление их в высшие инстанции

В области военной.
§ 46. Ведение учета всех военно

обязанных граждан, лошадей, повозок 
и упряжи, согласно существующих 
законоположений.

§ 47. Наблюдение за точным вы
полнением военно-обязанными граж
данами поверочных сборов.

§ 48. Доставление статистических 
данных и расчетов по призыву граж
дан в войска, а также по поставке в 
войска лошадей, повозок и упряжи со
гласно существующих законоположе- 
нийи указаний Военных Комиссариатов.

§ 49. Выполнение призыва граждан 
в войска, а также поставка в войска 
лошадей, повозок и упряжи, согласно 
существующих законоположений и 
указаний Военных Комиссариатов.

§ 50. Наблюдение за выполнением 
обязательной военной службы населе
нием и борьбе с дезертирством.
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§ 51. Проводити в життя усі накази 
про загальне військове навчання тру
дящих.

§ 52. Допомогати надісланим у села 
організаторам, агітаторам у їхній 
діяльности на підготовку населення до 
потрібних військових заходів.

§ 53. Допомогати військовим орга
нізаціям і частинам відведенням по
мешкань, постачанням харчу й пере- 
возових засобів, відповідно до пра- 
восильних у цій справі декретів і 
наказів.

В обсязі народньоі освіта.
§ 54. Закладати в селах хати-чи- 

тальні (чи народні доми з бібяіоте- 
ками-читальнями) з їхніми радами.

§ 55. Організувати в хатах-читаль- 
нях (народніх домах), через їхні ради 
читання в голос газет, брошюр, де
кретів Радянської влади, конституції 
Радянської Республіки і т. д., і розмов 
з приводу прочитаного.

$ 5о. Поширювати газети, листівки
і т. ин.

§ 57. Влаштовувати в хати-читальні 
(народньому домі і школи грамоти для 
дорослих і підлітків.

§ 58. Допомогати организації инших 
культурно-освітних закладів, напри
клад: гуртків, екскурсій, лекцій на 
ріжні теми, хорів, театрів з місцевих 
сил і т. д.

' § 5е*. Допомогати господарству уста
нов дошкільноГ, шкільної й позашкіль
ної освіти (ремонт, освітлення, опал 
і т. ин.).

§ 60. Переводити вибори в Волосну 
Раду Народньоі Освіти.

§ 61. Кликати в міру потреби усіх 
місцевих письменних громадян до обо- 
вязкової повинности на організацію 
й ведення культурно-освітної праці.

§ 51. Проведение в жизнь всех рас
поряжений о всеобще», военном обу
чении трудящихся.

§ 52. Содействие организаторам и 
агитаторам, командированным в селе
ния, в их деятельности по подготовке 
населения к проводимым * военным 
мероприятиям.

§ 53. Содействие военным органи
зациям и войсковым частям предо
ставлением квартир, продовольствия 
и перевозочных средств, согласно су
ществующих по этому вопросу уза
конений. _ . . *«

С • К О Клг Л'
Г в обмети народного образования. •
' § 54. Организация в селении избы- 
читальни (или Народного Дома с би
блиотекой-читальней) и совета при них.

§ 55. Организация при избе-чи
тальне (Народном Доме), через по
средство их совета, чтений вслух га
зет, брошюр, • декретов Советской 
власти, конституций Советской Рес
публики и т. п. и бесед по поводу 
прочитанного.

§ 56. Распространение газет, ли
стовок и проч.

§ 57. Устройство при избе-читальне 
(Народном Доме) школ грамоты для 
взрослых и подростков.

§ 58. Содействие организации дру
гих культурно-просветительных пред
приятий, как-то: кружков, экскурсий, 
лекций на всякие темы, хоров, теат
ров из местных сил.

§ 59. Хозяйственное попечение об 
учреждениях дошкольного и внешколь
ного образования (ремонт, освещение, 
отопление и проч.).

§ 60. Проведение выборов в Волост
ной Совет Народного Образования.

§ 61. Привлечение по мере надоб
ности всех местных грамотных граж
дан к обязательной повинности по 
организации и ведению культурно- 
просветительной работы.

В обсязі народнього адоровдя. В области народного здравия.
§ 62. Доглядати за чистотою й сані

тарією сел, особливо-ж за влашту
ванням і поліпшенням джерел води 
для пиття.

§ 63. Допомоги влаштуванню селя
нами громадянських і домових бань.

§ 62. Наблюдение за чистотой г 
санитарным состоянием сел и дере
вень, в особенности за устройством и 
улучшение» источников питьевой воды.

§ 63. Содействие устройству обще
ственных и домашних бань крестьянами.
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§ 64. Доломогати медичному персо- § 04. Содействие медицинскому пер- 
налові у вжиткові заходів боротьби соналу в проведении мер по борьбе с 
проти пошестей (прищеплювання проти эпидемиями (прививки против тифа, 
тифу, віспи, холери), влаштовування оспы и холеры), устройство обществен- 
громадських окрошбіків. , . ных кипятильников и т. п.

§ 65. Піклуватися господарством міс- § 65. Попечение о местных лечеб- 
цевих лікарських установ (ремонт, по- ных заведениях в хозяйственном от- 
стачання палива, харчу і т. д.). ношении: ремонт, . доставка дров и

продовольствия и т. д.
В обсязі соціального забезпечення

§ 66. Брати на облік усіх озлидні
лих спосеред трудящих в меті допо
моги їм з державних і місцевих засобів.

§ 67. Організувати ім обовязково 
сільсько-господарську допомогу (оран
ка, громадська сівба і т. д.).

§ 68. Допомогати зубожілим роди
нам червоноармійців, а також хорим 
і пораненим червоноармійцям та інва
лідам за їхнім поворотом з фронту, 
шляхом організації на їхню користь 
збірання жертв грошима й речами: 
одежею, взуттям і т. ін.
III. Відповідальність членів Сільської 

Ради.
§ 69'. За непослух, неретельне пере- 

тельне переведення в життя постанов 
Радянської ВЛади, за бездіяльність, за 
зловживання й надужиття владою, за 
за нечемне трактування населення- 
члени. Сільської Ради відповідають 
перед революційними законами в пов
ній їхній суворості.

Голова В. Ц. В. К. Петрзвський.

Секретарь В. Ц. В. К. Ермощенко.
Оголошено н «Вістях» В. Ц. В. К. і Хпрі.ц. 

Губки копкому :і 3-го червня 1!»20 р. .V 135.

217. Про Волосні Виконавчі Комітети.

/ .  Оі'ШЧІ.ШЦІЯ /ІОМІҐНОІО ИіІКОІНІвЧМО

Комітету.
§ 1. Волосний Виконавчий Комі

тет обірається на 6 місяців з'їздом 
Рад у складі: в волостях до 5,000

В области социального обеспечения.
$ 66. Учет всех нуждающихся из 

среды трудящихся в целях оказаний 
им помощи государственными и мест
ными средствами.

§ 67. Организация обязательной 
сельско-хозяйственной помощи им в 
виде обработки полей, общественного 
посева и т. д.

§ о8. Помощь нуждающимся семьям 
красноармейцев,- а также больным и 
раненым красноармейцам и инвалидам, 
возвращающимся с фронта, путем 
организации в их пользу сборов в 
виде денежных сумм и всякого рода 
вещей, одежды, обуви и проч.
III. Ответственность членов Сель

ского Совета.
§ 69. За неподчинение, неаккурат

ное проведение в жизнь постановле
ний Советской власти, за бездеятель
ность, за злоупотребление и превы
шение власти, грубое обращение с 
населением члены Сельского Совета 
отвечают по всей строгости револю
ционных законов.

Председатель Всеукраииского Ц. И*. К.
Г. Петровский.

Секретарь В. Ц. И. К. Ермощенко.
Ра*-и у «'м. и «ІЬіиттіїях» В. Ц. И. К. н 

Х.'фі.к. Губровкомл отЯкяіля !Я*Лі г. М 13.*».

217. 0 Волостных Исполнительных 
Комитетах.

/ .  О/нтін.шпня Ііімоетншп Игтмнн- 
тельною Комитета.

§ 1. Волостной Исполнительный Ко
митет избирается сроком на шесть 
месяцев Волостным Сездом - Советов
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мешканців—трьох членів, до 10,000— 
чотирьох, до 15,000—пьятьох і шо
ста—сьома членів у волостях по над
15,000 мешканців.

§ 2. За час межи з'їздами воло
сний виконавчий комітет є вищим ор
ганом влади в межах своєї компетен
ції і на своій теріторії.

§ 3. Волосний Виконавчий Комі
тет спосеред себе вибірає голову, 
його заступника і секретаря.

§ 4. Волосний Виконавчий Комітет 
відповідає за свою діяльність перед 
волосним з'їздом Рад і перед вищими 
органами влади.

•§ 5. Член Волосного Виконавчого 
Комітету не має права залишити 
свою посаду без відома і згоди пові
тового Виконавчого Комітету.

§ о. Члени Волосного Виконавчого 
Комітету росподілюють між себе обо- 
вязки комітету що до ведення біжу- 
чої роботи і керовництва відділами.

§ 7. Голова Волосного Виконавчого 
Комітету с одночасно завідателем від
ділу управління.

§ 8. Голова доглядає своєчасного 
і совісного виконання наказів вищих 
радянских органів і місцевого виконав
чого комітету, і погоджує працю від
ділів. скликає засідання Виконавчого 
Комітету відповідає за всю діяльність 
Виконавчого Комітету.

§ 9. Виконавчий Комітет обмірко
вує пропозиції, доклади й справо- 
зднання голови, відділів Волосного Ви
конавчого Комітету та Сільських Рад, 
наглядає й керує їхньою діяльнистью, 
розглядає й розроблює пляни вико
нання найбільш поважних наказів 
вищих органів влади.

§ 10. Стверджує на посадах відпо- 
видальних працівників, керуючись від
повідними інструкціями центру.

$ 11. Обмірковує й стверджує ко-

в количестве трех в* волостях до 
5,000—жителей, в количестве четырех 
в волостях до 10,000 жителей, пяти 
до 15,000, шести и семи в волостях 
свыше 15,000 жителей.

§ 2. Волостной Исполнительный Ко
митет является в период между с'ез- 
дами высшим органом власти в пре
делах его ведения и в границах во
лости.

§ 3. Волостной Исполнительный Ко
митет из своей среды избирает пред
седателя, его заместителя и секре
таря.

§ 4. Волостной Исполнительный Ко
митет ответствен в своих действиях 
перед волостным с'ездом Советов и 
высшими органами власти.

§ 5. Член Волостного Исполнитель
ного Комитета не имеет права оста
вить свой пост до перевыбора без. 
ведома и согласия уездного Исполни
тельного Комитета.

§ 6. Члены Волостного Исполни
тельного Комитета распределяют ме
жду собою обязанности по ведению те
кущей работы и по руководству от
делами.

§ 7. Председатель волостного Ис-* 
полнительного Комитета является од
новременно заведующим отделов упра-• 
вления.

§ 8. Председатель следит за свое
временным выполнением распоряже
ний вышестоящих советских органов 
и местного Исполнительного Комитета 
согласует работу отделов, созывает 
заседания Исполнительного Комитета 
и является ответственным лицом за 
всю работу Исполнительного Коми
тета. '

§ 9. Исполнительный Комитет за
слушивает предложения, доклады и 
отчеты председателя отделов Волост
ного Исполнительного Комитета, Сель
ских Советов, наблюдает и руководит 
их деятельностью, рассматривает и 
разрабатывает планы, выполняя наи
более важные распоряжения высших 
органов власти.

§ 10. Утверждает должности ответ
ственных работников, руководствуясь 
соответствующими инструкциями цен
тра.

§ 11. Рассматривает и утверждает
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шториси Волосного Виконавчого Ко
мітету.

§ 12. Вирішує скарги на діяльність 
і накази голови, відділів Сільських 
Рад і інших офіціяльних осіб.

§ 13. Накладає кари за порушення 
обов'язкових постанов, коли це право 
с зазначеним у самій обов'язковій по
станові.

§ 14. У Волосному Виконавчому 
Комітетові створюються саме такі від
діли: 1) Управління, 2) Земельний, 
З і  Військовій і 4) Народньої освіти.

Примітко /. Відділові управління 
крім завдань управління, визначе
них уставою про ці відділи, дору- 
чується усі справи, котрі не вхо
дять у межі компетенції инших від
ділів Волосного Виконавчого Комі
тету.

Примітка :і. Волосний Виконав
чий Комітет не має права утворю
вати ще будь які відділи без доз
волу на те Губерніяльного Вико
навчого Комітету.

, § 15. Для усіх .відділів Волосного
Виконавчого Комітету встановлюється 
саме такий найбільший штат співро
бітників: Секретар 1, діловодів 4, 
журналіст 1, писар 1, посильний 1, 
сторож 1, Секретар Волосного Вико
навчого Комітету є одночаснб секре
тарем відділу управління. Штат цей 
постановлюється для волостей з насе
ленням ио-над 10.000 мешканців; в 
волостях-же з меншим числом меш
канців штати в зменшеному розмірі 
встановлюються повітовим виконавчим 
комітетом і стверджуються Губерні
яльним Виконавчим Комітетом.

Примітка. Народньому Комі- 
саріятові Внутрішніх Справ нада
ється право зміни встановлених в 
§ 15 штатів.
§ 16. Члени Волосного Виконавчого 

Комітету одержують утримання з 
кредитів кошторису Н.К.В.С., по став
кам членів Повітового Виконавчого 
Комітету з пониженням на 25%.

сметы Волостного Исполнительного
Комитета.

§ 12. Разрешает жалобы на дей
ствие и распоряжение председателя 
отделов Сельских Советов и других 
должностных лиц.

§ 13. Налагает взыскания за нару
шение обязательных постановлений, 
когда это право предусмотрено в са
мом обязательном постановлении.

§ 14. При Волостном Исполнитель
ном Комитете образуются следующие 
отделы: 1) Управления, 2) Земельный, 
3) Военный, 4) Народного*образования.

Примечание I. На отдел Управ
ления возлагается, помймо задач 
отделов Управления, определяемых 
положением на них, все дела,, не 
входящие в круг ведения имеющих
ся при Волостном Исполнительном 
Комитете Отделов.

Примечание .?. Волостной Испол
нительный Комитет не имеет права 
организовать новые Отделы без 

* разрешения Губернского Исполни
тельного Комитета.
§ 15. Для всех Отделов Волостного 

Исполнительного Комитета устанавли
вается максимальный следующий штат 
сотрудников: секретарь 1, делопроиз
водителей 4, журналист 1, перепис
чик 1, рассыльный 1, сторож 1. Секре
тарь Волостного Исполнительного Ко
митета является одновременно Секре
тарем Отдела Управления. Настоящий 
штат устанавливается для волостей 
с населением свыше 10.000 человек; 
в волостях с меньшим количеством 
жителей штаты в уменьшенном раз
мере устанавливаются уездным Испол
нительным Комитетом и утверждаются 
Губернским Исполнительным Комите
том.

Примечание. Народному Комис
сариату Внутренних Дел предоста
вляется право изменения указанных 
в п. 15 штатов.
§ 16. Члены волостного Исполни

тельного Комитета оплачиваются из 
кредитов, отпускаемых по смете Нар- 
комвнудела, по ставкам членов Уезд
ного Исполнительного Комитета с 
понижением на 25%.
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II. Иолпи-шащнн Помп-нот Покопанною 
По. и пшена/.

§ 17. Зміцнення Радянської влади, 
організація й об'єднання сільского 
пролєтаріяту, селянської бідноти й 
середнього селянства найколо Рад, бо
ротьба з паразитичними елементами.

§ 18. Переведення в життя усіх по
станов вищих органів Радянської влади.

§ 19. Загальне керовництво, контро
ля й об'єднання діяльности усіх Рад 
волости.

§ 20. Охорона революційного ладу 
в межах волости, запобігання й бо
ротьба проти контр-революційних ви
ступів і карних злочинств.

§ 21. Організація й допомога роз
виткові й піднесенню сільського гос
подарства (ремонт сільско-господар- 
ських машин і знарядів, влаштування 
зажиткових пунктів, висушення болот,, 
зрошання, угноєння, громадська оран1 
ка облогів і т. д.).

§ 22. Охорона від розкрадання лі
сів, сприяння державним заготовкам 
лісу і організація постачання палив
ним і будівельним материялом як се
лян, так і місцевих установ (шкіл, лі
карень, притулків і т. ин.).

§ 23. Вживання усіх потрібних за
ходів до организації Рад народньої 
освіти, знищення анальфабетизму, під
вищення культурного розвитку насе
лення, усунення національної ворож
нечі і створення широкої сітки куль- 
турно-освітних. установ.

§ 24. Догляд за чистотою й саніта
рією у волості, боротьба проти по- 
шестей і вживання заходів про добров- 
порядкованність сіл (влаштування 
електричного освітлення, бань, шляхів, 
мостів, поштово-телєграфичних уста
нов і т. ин.).

§ 25. Справедлива й своєчасна ви
дача допомог родинам червоноармій- 
ців, перевірка видачи допомог и по
давання по за чергою всякої можливої 
господарської допомоги родинам чер- 
воноармійців, ще її потрібують.

§ 26. Організація сільсько-господар
ської й иншої допомоги вбогому на
селенню сіл.

/ / .  І І /н ч і . и г ш и  в е О е н и п  Н о . і о е н і Ш / і О  

И г о о . і н  о т е л ь н о ю  Поліпшенні.

§ 17. Укрепление Советской власти, 
организация и об'единениб сельского 
пролетариата, деревенской бедноты и 
среднего крестьянства вокруг Советов, 
борьба с паразитическими элементами.

§ 18. Проведение в жизнь постановле
ний высших органов Советской власти.

§ 19. Общее руководство, контроль 
и об'единение деятельности всех Со
ветов волости.

§ 20. Охрана революционного по
рядка в пределах волостей, преду
преждение и борьба с контр-револю- 
ционными выступлениями и уголов
ными преступлениями.

§ 21. Организация и содействие 
развитию и поднятию сельского хо
зяйства (ремонт сельско-хозяйствен
ных машин и орудий, устройство про
катных пунктов, осушение болот, 
орошение, удобрение, обшественнач 
запашка пустующих земель и друг.).

§ 22. Охрана лесов от расхищения, 
содействие государственным заготов
кам леса и организации снабжения 
как крестьян, так и местных учреждений 
(школ, больниц, приютов и др.) топ
ливным и строительным материалами.

§ 23. Принятие всех необходимых 
мер к организации Советов народного 
образования и уничтожению безгра
мотности, к повышению культурного 
развития населения, устраневию на
циональной вражды и созданию ши
рокой сети культурно-просветитель
ных учреждений.

§ 24. Наблюдение за чистотой и 
санитарным состоянием волости, борь
ба с эпидемиями и . принятие мер по 
благоустройству сел и деревень (про
ведение электрического освещения, 
устройство бань, дорог, мостов, поч
тово-телеграфных учреждений и т. п.

§ 25. Правильная и своевременная 
выдача пособий семьям красноармей
цев, проверка выдачи пособий и ока
зание вне очереди всяческой хозяй
ственной помощи нуждающимся семьвм 
красноармейцев.

§ 26. Организация сельско-хозяй
ственной и прочей помощи бедней
шему населению деревень и сел.
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§ 27. Переведення віськових мобілі
зація * боротьба проти дезертирства 
з Червоної армії. '

§ 28. Переведення трудових мобілі
зацій і боротьба проти трудового де
зертирства. ,

§ 29. Переведення путнього й своє
часного обліку роспису по селах і 
збірання в згоді з вказівками прод- 
органів, призначених на здачу державі 
продуктів, а також догляд доброго 
росподілу одержаних з роспису про
дуктів і товарів. * .

§ ЗО. Допомога діяльності усіх еко- 
номичних органів Республіки в справі 
збірання сирових матеріялів (шкір, 
льону і т. д.) і в справі переведення 
инших їхніх заходів.

§ 31. Боротьба проти всякого роду 
спекуляції, переховування й незакон
ного продажу та вывозу продуктів, 
призначених на сдачу державі з роспису.

§ 32. Складання кошторисів Воло
сного Виконавчого Комітету й його 
відділів, а також кошторисів СіЛьскйх 
Рад, догляд своєчасного внесення насе
ленням державних і місцевих податків.

Харьків, 26 травня 1920 р.
Голова . Всеукраїнського Централь

ного Виконавчого Комітету
. Нет рове ькт'і.

Секретар В.У.Ц.В.К. Ермощенко.
Огологпеи. в .Вістях- И.Ц.В.К. і Хпрьк. 

І у О ВИ копкому и ’Л червня 192:1 р. 195.

§ 27. Проведение военных мобили
заций и борьба с дезертирством из 
Красной армии.

§ 28. Проведение трудовых мобили
заций и борьба с трудовым дезертир
ством.

§ 29. Проведение правильного и 
своевременного учета разверстки по
селениям и сбор продуктов, подлежа
щих сдаче государству, согласно указат
ниям продорганов,также наблюдение за 
правильным распределением получае
мых по разверстке продуктов и товаров.

§ 30. Содействие работе всех эко
номических органов Республики по- 
сбору сырья (кожи, льна и пр.) и по 
осуществлению их мероприятий.

. § 31. Борьба со всякого рода , спеку
ляцией. со скрытием и незаконной про
дажей и вывозом продуктов, подлежа
щих сдаче государству по разверстке...

§ 32. Составление смет Волостного 
Исполнительного Комитета и его отде
лов, а также смет Сельских Советов, на
блюдение за правильным поступлением 
государственных и местных налогов.

Харьков, 26 мая 1920 г.
Председатель Всеукраинекого Цен

трального Исполнительного Комитета
/’.; Пет ровен ті.

Секретарь В.Ц.И.К. Ермощенко.
Ряси, і: В.Ц.И.К. н Харьк. ГуЛ-

реикома от июня 1020 г. Л? 135.
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З А К О Н І В  І  Р О С П О Р Я Д Ж Е Н Ь
Робітничо-Селянського Уряду Украіни

і Уповноважених Р. С. Ф. Р. Р.

№  1 2 З-Б червні 1920 р. :ИН2
і

С О Б Р А Н И Е

У З А К О Н Е Н И Й  И  Р А С П О Р Я Ж Е Н И И
Рабоче - Крестьянского Правительства 

Украины и Уполномоченных Р. С. Ф. С. Р.

№ 12 : 3-6 нюня 1920 р. №12
= = а

345 (47.71) <1920> (003) = 91.7

З М І С Т :

213. Про ровмеженнч районів діяльво- 
сти кооперативних організацій (иоставова).

*  х
2П*. Про реєстрацію втікачів імперіа

лістичної війни інакав).

220. Про мобілізацію на продовольчу 
працю (иоставова).

221. Про Всеукрьівську Комісію по 
окяячині допомога жертвам ковтр-революціі
(статут).

222. Про всгавдення санітарних поряд
ків на залізницях (постанова).

•

223. Про етані робітничо-селянські 
споживчі товариства (постанова).

, 224. Про аітню шкільну кампанію
(постанова).

225. Про ааборову місцевим органам 
влади в і ру чнти' и в діяльність Народніх 
Судів і Ревтрібуиалів (ибіжанк).

223. Про заборону оголощень про рух 
Військ (наказ).

227. Про боротьбу э / мішочвацтвом 
(декрет). , ,

22Ь Про утворення Коміоіі по поста
чанні робітвикін (постанова).

229 Про прискорений випуск інженерів 
(постанова).

230. Поо прискорений ввиуск лікарів 
(постанова).

231. Про обов'язкову реєстрацію отати- 
стачних сил У. С. І». Р. (декрет).

2<2. Про Робітничий Комітет Допомога
(статут).

2:т:«. Про постачання пайки службов
цям мілітарл іованнх установ (иостанова).

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

218. О разграничении районов деятель- 
ностп кооперативных организаций (поста
новление).

219. О регистрации беженцев империа
листической войны (приказ).

220. О мобилизации на продовольствен
ную работу (постановление).

_ 221. О Всеукраивской Комиссии по 
окааанвю помощи жертвам контр-революции
(положение).

222. О восстановлении санитарных по
рядков на железных дорогах( постановление .

228. О. единых Рабоче-Креотьянсках 
Обществах Потребителей (постановление).

V 224. О летней школьной кампании 
(постановление).

225. О невмешательстве меотных орга
нов власти в действие Народных Судов 
н Революционных Трибуналов (циркуляр).

223. О воспрещен ни об'явлений о дви
жении войск (ирпкав).

227. О борьбе с мешочеичеотвом 
(декрет).

228. Об образовании Комиссии по снаб
жению рабочих (постановление).

V 22В. Об уоиореныоы выпуске инженеров 
(постановление)

230 Об ускоренном выпуске врачей 
(постановление).

281. Об обязательном учете статисти
ческих сил У. С. С. 1*. (декрет;.

282. О Рабочем Комитете Содействия 
(положение).

233. О снабжении служащих милитари
зованных учреждений пайком (постанов

ление).
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»4. Про боротьбу • прогулами (као. ставова). і

2X5- Про ввворастаяая юмстів-шк-»ЯЮ» (ямц%т).
236. Про оргаавзація» Вс«^паіюв>го Г>юра ре ест раці і та рве поділу хехаачпх 

сад (постанови).

217. Про ч оборону Су ловам Установам 
н посети присуди, що нвнянонлюють шару 
в роді фронтово* оаужбя «обіжник).

2ЭД. Про ааваціїва ааваржввша судове* 
постанов гровадсьаиа обввнуватчиками 
(обіжщав).

261». Про аофадок спрямування аааадіб- 
ввх оаарг (обіднив).

240. Про Бюро Цей грального Стативтп 
ного Управління Федераті ва Увраіні 
(етатуг).

241. Про переведеная розсліду пери*, 
сткіа аільсьно-господарськогч. виробництва 
Україна в 19*40 р , що сжлад.тюгь підстави 
планово і продовольчої роекладва (поставмв).

Постанова Ноояоратмвного Но*»- 
твту У країн*.

218. Про ремешйиня районів діяль
носте кооперативних організація.

Кооперативне будівництво на Укра
їні з самого початку носило та й досі 
носить ненормальний. нездоровий 
характер.

Одні і ті-ж районні об‘еднання 
чисто споживчого та й змішаного 
типу, маючи на меті забезпечення 
своїх членів по можливости більшою 
кількостю краму, одночасно явля
ються членами ріжних на теріторїї 
України краєвих і инших спілок, 
одержуючи від кожного а них крам 
для свого району, що веде до цього, 
шо деякі райони одержують крам по 
подвійній й потрійній нормі. Бажаючи 
теж безмежно поширити райони 
свого впливу краєві спілки не ведуть 
боротьби, з таким ненормальним - 
явищем, але свідомо втручаються 
в чужі їм райони, ЧЪм утворюють

284. 0 борьб*' е просу.іди* (носганов- 
М**е).

*35. Об коволмивання « риот-д-ир**- 
твков (декрет).

286. Об органиваляв Восуюмннсвого 
Варо* учете в распределения техничесгах 
вва (аоспномигть

287. О нннрнщсмнн судебный местах 
еывовть првговоры, гсгамамяинающие на- 
■вввввв в вядв фронтонов служби (цил- 
■уанр). *

21м. О к «совиновном обжмоьдыян с* - 
Жвбвых ВОСТЖЕОвлеввЙ общеотиевнымя обян- 
ннтелямя (циркуляр).

289. О порядке напі>ав левак кас і  ином- 
•ы* желоб «циркуляр».

249 О Бюро Центрального Гтатнолін- 
свого Управлении Фенфаттня ні У краян-» 
(положение».

241. О ороавяодегяе обследования эле
менте* оельско*хоаяй<>тянміі>>іо проянвод- 
ства У края вы я 1940 г., еосгдмяиищнч 
ооеовм оаааоков продовольственной рд і 
версткя (постановлянні-).

Постановление Кооперативпего 
Немтета Украины.

218. О разграничении районов дея
тельности кооперативных органи

заций.

Кооперативное строительство »«а 
Украине приняло с самого начала 
и до% сих пор продолжает носить 
крайне ненормальный и нездоровый 
характер.

Одни и те же районные объеди
нения, чисто потребительского и сме
шанного типа, в надежде обес
печения своих членов наивозможно 
большими количествами товаров, со
стоят одновременно членами разных 
на территории Украины ‘областных 
и прочих союзов, получая от каждого 
из них товары для своего района, 
что приводит к тому, что некоторые 
районы получают товары по двойной 
и тройной норме. В свою очередь, 
стремясь к безграничному расши
рению районов своего влияния. Обла
стные союзы не борятся - с таким 
ненормальным явлением, но созна-
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атмосферу конкуренції між коопера
тивними об’єднаннями, хаотичну через- 
межицю, дезорганізацію планомірної 
господарчої праці та перешкоди, як 
для обліку, так. і для рівномірного 
росподілу товарів по районах. Маючи 
на увазі все вище зазначене, Коопе
ративний Комітет ухвалює.

1. З метою переходу до нормаль
ного кооперативного будівництва 
в згоді з декретом з 20 березня, 
а ’ акож для впорядкування господар
ча діяльности кооперативів райони
• -сіьности кооперативних організацій
• 5 їх об'єднань суворо обмежу
ються певною теріторією, в ме
сах якої і відбувається їхня роспо- 
лльча, заготовча й продукційна ро
бота.

2. Поза межами свого району ко
оперативна організація не може мати 
ніяких підприємств (як контор, аген
тур і т. д.). Контори кооперативів, 
що знаходяться тепер по-за межами 
їхнього району, підлягають ліквідації, 
а нсякі инші їхні господарські під
приємства, належить передати до 
Губсоюзів, Губсекцій і відповідних 
споживчих кооперативних об'єднань 
вищого типу або до радянських 
органів: І.

І. Губерніяльним і Краєвим Спілкам 
встановлюються саме такі райони 
діяльности: а) Поюр виконує функції 
Губсоюзу чи Губбюра на Харьківшині 
та функції допочожного господарчого 
центру Губбюра Катеринославщини, 
б) Дніпро-союз виконує функції Губ
союзу чи Губбюра на Київщині та 
допоможногп господарчого центру для 
Волині й Поділя, в) Полтавська 
спілка - Губсоюзу Полтавщини чи 
Губбюра: г) Крайсоюз Чернигівщини 
виконує функції Губсоюзу чи осередку 
Губбюра Чернигівщини, д) Одессоюз 
виконує функції Губсоюзу чи Губбюра 
Одеської губ. та функції допоможного 
господарчого центру Миколаївської 
губ. еі Союздообасейн-виконує функ
ції Губсоюзу чи Губбюра Донецької 
губ., та першого господарчого центру
Г\ ббюпя Ппм*іік*пї Г\'Л * * ТЧІ'Л'І'

тельно вторгаются в чуждые им 
районы, чем создают атмосферу кон
ку рренцни между кооперативными 
обвинениями, хаотическую, череспо
лосицу, дезорганизацию планомерной 
хозяйственной работы И' препятствия 
как по учету, так и по равномерному 
распределению товаров по' районам. 
Исходя из всего сказанного. Коопера
тивный Комитет постановляет:

1. В целях перехода на нормальное 
кооперативное строительство, согласно 
декрета 20-го марта, а также для 
упорядочения хозяйственной деятель
ности кооперативов, районы деятель
ности кооперативных.; организаций 
и их об'единения строго ограничи
ваются определенной территорией, 
в пределах которой происходит их 
распределительная, заготовительная 
и производственная работа.

2. Вне пределов своего района 
кооперативная организация не может 
иметь никаких предприятий (как-то: 
контор, агентур и т. д.). Существую
щие ныне конторы кооперативов, 
находящиеся вне преДелов их районов, 
подлежат ликвидации, а те или 
другие хозяйственные предприятия 
подлежат передаче Губсоюзам, Губ- 
секциям и соответствующим потреби
тельским кооперативным об'единениям 
высшего порядка • или советским 
органам.

3. Для Губернских и Областных 
Союзов устанавливается следующий 
район деятельности: а) Поюр испол
няет функции Губсоюза или Губбюро 
по Харьковской губ. и функции вспо
могательного хозяйственного центра 
для Губбюро Екатеринославской губ.; 
б) Днелросоюз исполняет функции 
Губсоюза или Губбюро по Киевской 
губ. и вспомогательного хозяйствен-

* ного центра для губерний Волынской 
и Подольской: в) Полтавская спилка— 
Губсоюза Полтавской губ. или Губ
бюро; г) Черниговский Крайсоюз ис
полняет функции Губсоюза или Губ
бюро Черниговской губ.; д) Одессоюз 
исполняет функции Губсоюза или Губ
бюро Одесской губ. и функции вспо
могательного и хозяйственного центра 
Николаевской губ.; е| Союздонбас-
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допоможні господарчі функції в відно
шенні до Губсекції Харківщини,
ж) Союз робітничої кооперації пів
денно-західної України виконує функції 
Губсекції для Київщини та допоможного 
господарчого апарату для Губсекції 
Волині й Поділя, 3) союз робітничих 
кооперативів Чернигівщини виконує 
функції Губсекції на Чернигівшині.

Примітка. Про райони діяльно- 
сти споживчих кооперативних об'
єднань буде видана окрема по
станова.
4. Район діяльности Райсоюзів

і господарчих центрів Губбюра в ме-_ 
жах губернії встановляє місцевий 
Кооперативний відділ вкупі з Губсою- 
зом чи Губбюром і стверджують його 
Кооперправління Наркомпроду.

%
Примітка. По згоді з Губсою- 

зами і Губкооператвідділами можут 
бути тимчасово залишені представ
ники від Райсоюзів в губерніяльних 
містах тих губерній, де Губерніяльні 
Союзи ще не утворили відповідного 
апарату для концентрації рослоділу 
в своїх руках.
5. Передача підприємств, що пере

бувають по-за районом діяльности 
кооперативних об'єднань, роспочина- 
ється негайно по оголошенні цієї 
постанови та кінчається не пізніш 
1-го липня. Передача підприємств 
проводиться на ходу, в згоді з декре
том з 20-го березня.

Примітка. Питання про те, 
кому належить передати те чи 
инше підприємство, вирішує Губ- 
коопервідділ з участю представ
ників від зацікавлених організацій. 
На випадок незгоди питання роз
в'язується Кооперативним Комітетом 
або по його дорученню Кооператив
ним Управлінням.
6. Продукційні підприємства ні 

в якому разі не належить передавати 
об'єднанням та спілкам нижчого типу, 
а переходять у компетенцію Губсоюзу,
ІІаитплллілоч оЛл піг'па гтоппоииа

или Губбюро Донецкой губ. и первого 
хозяйственного центра Губбюро Донец
кой губ., а также вспомогательные 
хозяйственные функции по отношению 
к Губсекции Харьковской губ.; ж) Союз 
Рабочей Кооперации Юго-Западной 
Украйны исполняет функции Губсекции 
для Киевской губбернии и вспомога
тельного хозяйственного аппарата для 
Губсекции Волынской и Подольской 
губ.; з) Черниговский Союз Рабочих 
Кооперативов исполняет функции Губ
секции Черниговской губ.

Примечание. О районах деятель
ности кооперативных об'единений 
потребительских будет издано осо
бое постановление.
4. Район деятельности Райсоюзов 

и хозяйственных центров Губбюро 
в пределах губернии устанавливается 
местными . Кооперативными отделами 
совместно с Губсоюзом или Губбюро 
и утверждается Кооператуправлением 
Наркомпрода.

Примечание. С согласия Губсоюза 
и Губкооператотдела могут быть 
временно сохранены представители 
Райсоюзов в губернских городах тех 
губерний, где Губернские Союзы 
еше не создали достаточного аппа
рата для концентрации распределе
ния в своих руках.
5. Передача предприятий, находя

щихся вне района деятельности коо
перативных об'единений, начинается 
немедленно по опубликовании, настоя
щего постановления и кончается не

' позже 1-го июля. Передача предприятий 
производится на ходу в порядке 
декрета 20-го марта.

Примечание. Вопрос, кому пере
дать то или другое предприятие, 
решает Губкооператотдел с уча
стием представителей заинтересо
ванных организаций. В случае спора 
вопрос разрешается Кооперативным 
Комитетом или по его поручению 
Кооперативным Управлением.

6. Производственные предприятия 
ни в коем случае не передаются об*- 
единениям и союзам низшего порядка, 
а поступают в распоряжение Губсоюза,
І  и пи пп пЛпяяоиаыии
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Кооперативного Центру України, до 
нього.

7. Транспортування продуктів та 
річей першої потреби, які передають 
продоргани до кооперації для роспо- 
ділу, переводить для Губсоюзів в ме
жах України Управління Центросоюзу, 
а в межах губернії Губерніяльні 
Союзи.

Примітка. Після створення гос
подарчого Кооперативного Центру 
України транспортування товарів 
для Губсоюзу в межах Украіни 
переводить кооперативний центр 
Украіни.
8. Відносно Єдиних Споживчих Това

риств Харківщини і Киівшини .і рай- 
онноі іх заготовчоі і продукційноі 
діяльности буде видана окрема по
станова.

9. Ця постанова має силу з хвилею 
іі оголошення.

Харьків, дня 7 травня 1920 року.
Голова Кооперативного

Комітету І. Саммер.
Заступник Народнього Комісари 

Продовольчих Справ Кальманович.
Начальник Кооперуправління Гаврилов.

Секретар Комітету В. Бірнбаум.
Оголошено в «Вістях* В У. Ц. В. К. 

і Харьк. Губвіковкому в 3 червня 1920 р. 
* 135.

Наказ Всаукраінсьноі Головної 
Комісії в справі евакуації насе

лення.

Кооперативного Центра Украины, в 
распоряжение последнего.

7. Транспортирование продуктов и 
предметов первой необходимости, 
передаваемых продорганами коопера
ции для распределения, производится 
для Губсоюза Украины Управлением 
Центросоюза, а в пределах губернии— 
Губернскими Союзами.

Примечание. По образовании 
хозяйственного Кооперативного Цен
тра Украины, транспортирование 
товаров для Губсоюзов в пределах 
Украины производится Кооператив
ным Центром Украины.
8. Относительно Харьковского и 

Киевского Единых Потребительных 
Обществ и районной их заготовитель
ной и производственной деятельности 
будет издано особое постановление.

9. Настоящее постановление всту
пает в силу со дня его опубликования.

Харьков, 7 мая 1920 г.
Председатель

Кооператкомитета Саммер.
Замнаркомпрод Калманович.

Начкооперуправления Гаврилов. 
Секретарь Комитета Бирнбаум.

Распубликовано в «Известиях» В. Ц. И. К. 
и Харьк. Губнсполкома 3-го июня 1920 г., 
.4 135.

Приказ Всеунраинской Г лавной 
Комиссии по делам эвакуации 

населения.
219. Про реєстрацію втікачів імперія- 219. 0 -регистрации беженцев импе- 

лістичноі війни. риалистичесной войны.
•

3 метою вияснення загального числа С целью выяснения общего числа 
втікачів імперіялістичної війни, які беженцев империалистической войны, 
перебувають на теріторії України, находящихся на территории Украины, 
наказую всім Губевакам та Відділам приказываю всем Губевакам и Отде-
Управління Губревкомів, де нема лам Управления Губревкомов, где нет 
Головкомеваку, не пізніш, як 1-го Главкомэваков, не позже 1-го мая 
травня перевести реєстрацию втікачів произвести реги<?грацию беженцев 
імперіялістичної війни. империалистической войны.
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Реєстрація переводиться на картках, 
які буде надіслано Евакореєстрацій- 
ними відділами/Губевакам та Відділам 
Управління Губревкомів.

В районах сільського населення ре
єстрація проводиться виконкомами 
або під керуванням місцевих еваків.

Повітові еваки та Волвиконкоми 
пересилають весь реєстраційний мате- 
оіял до Губеваків, які надсилають 
{іого до Головної Української Комісії 
в справах евакуації населення (Хар
чів, Рибна 3. Відділ Адміністраційний).

Народній Комісар
Внутрішніх Справ Антонов.

Особливо Уповноваженний 
Центреваку, Голова 

Укрголовкомеваку Тарасенко.
Оголошено в Вістях" В. У. Д В. К. 

і Харьк. Губвнновкому 8 3 червня 1920 р. 
Л 135.

Постанова Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету.

220. Яро мобілізацію на продовольчу 
працю.

IV Всеукраїнський З'їзд Рад для 
відпору навали на Україну польських 
панів і зрадників та запроданців— 
петлюрівців, ухвалив змобілізувати усі 
сили для врятовання країни і в першу 
чергу дати допомогу Червоній армії.

Напружуючи всі зусилля, шоб збе- 
рігти сільсько-господарську продукцію 
й транспорт, шо вже почали налагод
жуватись, З'ізд визнав, що виконати 
можна це тільки тоді, коли робітник 
; селянин зрозуміють, шо ворог хоче 
задавити робітників і селян, нашеж 
завдання—роздавити ворога.

Для цеї мети З'їзд змобілізував у 
першу чергу сам *Себе і для опові
щення населенню постанов З'їзду

Регистрация производится по кар
точкам, каковые будут разосланы 
Эвакрегистрационными Отделами Губ- 
эвакам и Отделам Управления Губрев- 
комов.

В районах сельского населения ре
гистрация производится Волисполко- 
мами или под руководством местных 
Эваков.. .

Уездные эваки и Волисполкомы весь 
регистрационный материал пересылают 
Губэвакам, каковые отсылают его 
Главной Украинской Комиссии по 
делам эвакуации населения (Харьков, 
Рыбная 3. Отдел Административный).

Наркомвнудел Антонов.

Особо-Уполномоченный Центрэвака, 
Председатель Укрглавкомэвака

Г. Тарасенко.
РаспуСл. в «Вістях» Б. Ц И. К. и 

Харьк. ГубвспоЛКіма от 3 июня 192о г.
>• 133.

Постановление Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета.

220. 0 мобилизации на продоволь
ственную работу.

IV Всеукраинскйй С'езд Советов 
для отражения напора на Украину 
польских панов, изменников и продаж- 
ников петлюровцев, постановил моби
лизовать все силы для спасения края 
и прежде всего для оказания помощи 
Красной армии.

Необходимо напряжение всех уси
лий для того, чтобы сохранить сель
ско-хозяйственные производства и 
транспорт, каковые уже начали нала
живаться, С'езд признал вместе с 
тем. что достигнуть этого можно 
только тогда, когда рабочий и селянин 
поймут, что враг хочет задавить ра
бочих и селян и поймет наше зада
ние—раздавить врага.

Для этой цели С'езд мобилизовал 
в первую очередь сам себя и для 
ознакомления населения с постанов-
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делегати роз'їхалигь на фронт 1 по 
всій країні. Для виконання першого 
завдання З'їзду по продовольчому 
питанню, згідно його маніфестові, 
Ц. К. більшовиків комуністів закликає 
до мобілізації своїх членів, а Всеу
країнський Виконком по згоді з усіми 
робітничо-селянськими професійними 
спілками закликає до мобілізації всіх 
чесних селян для підрахунку — робіт
ників на продовольчу роботу в селах, 
а незаможних селян для підрахунку 
товарів у містах і росподілу іх для 
селянського споживання по селах. 
Приступаючи до першої мобілізації 
в продовольчій справі, Презідія Ц. В. К., 
Ц. К. К. П. У. і Південне Бюро 
Центральної Ради Професійних спілок 
наказують:

1. Утворити по Губрадпрофах мо
білізаційні Бюра з представників Губ- 
паркому, Губвиконкому та Губрад- 
профу і в двохтижневий термін ого- 
' >сити:

2. Мобілізаційним Комісіям по всіх
берніях мобілізувати 4150 робітни

ків, в числі котрих мусить бути не
еньше 25°/о комуністів. Контінгент 

мобілізованих росподїляється по місцях 
. аме так: Харків — 700, Катерино
слав—700, Луганськ—1500, Миколаїв— 
500, Одеса—500, Полтава й Кремен
чуг—400, Чернигів—200, Ростів—250.

3. З числа мобілізованих, найбільш
здатних 610 тов. негайно вислати 
в Харків на. Центральні курси при 
Наркомпродові для підготівки досвід
чених продовольчих робітників. Виді
лі ти цих товаришів відповідно до 
розрахунку: Харків —150 ч., Лу
ганськ—150 ч., Катеринослав—100 ч., 
Миколаїв—50 ч. Одеса—50 ч., Пол
тава—40 ч., Чернигів—20 ч., Ростів— 
50 ч.

4. Вся решта мобілізованих в тиж
невий термін мусить бути підготовлена 
для виконання покладених на них 
робіт і відправки на місця.

5. З мобілізованих, що лишаються 
на місці. 25% мусять бути після по
передньої підготівки обібрані, як

лениями С'езда делегаты раз'ехались 
на фронт и по всему краю. Для 
выполнения первого задания 0‘езда 
по продовольственному вопросу, со
гласно его манифеста, Ц. К. больше- 
виков-коммунистов призывает к моби
лизации' своих членов, а Всеукраин- 
ский Исполком, по соглашению со 
всеми рабоче-селянскими профессио
нальными союзами, призывает к мо
билизации всех честных селян для 
учета — рабочих на продовольствен
ную работу в селах, а незаможных 
селян для учета товаров в городах 
и распределения их для сельского 
потребления на селах. Приступая 
к первой мобилизации по продоволь
ствию Президиум Ц. И. К., Ц. К. К. П. У. 
и Южное Бюро Центрального Совета 
Профессиональных союзов приказы
вают:.

1. Создать по Губсовпрофам моби
лизационные Бюро’ из представителей 
Губнаркома, Губисполкома и Губсов- 
профа и в двухнедельный срок об'
явить:

2. Мобилизационным Комиссиям во 
всех губерниях мобилизовать 4150 
рабочих,, в числе коих должно быть 
не меньше 25% коммунистов. Кон
тингент мобилизованных распреде
ляется на местах таким образом: 
Харьков—700, Екатеринослав—700, 
Луганск—1500, Николаев—500, Одес
са—500, Полтава и Кременчуг—400, 
Чернигов—200, Ростов—250.

3. Из числа мобилизованных, наибо
лее способных 610 тов. немедленно 
прислать в Харьков на Центральные 
курсы при Наркомпроде для подго
товки опытных продовольственных 
работников. Выделение этих товари
щей сделать соответственно рас
чету: Харьков — 150, Луганск — 150, 
Екатеринослав — 100, Николаев — 50, 
фдесса — 50, Полтава—40 ч., Черни
гов—20 ч., Ростов—50 ч.

4. Вся остальная часть мобилизо
ванных в недельный срок должна быть 
подготовлена для исполнения возло
женных на них работ и для отправки 
на места.

5. ~Из мобилизованных, оставшихся 
на местах, 25% должны быть, после 
предварительной подготовки, избраны
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продагенти. Решта формується в прод- 
загони, в згоді з інструкцією Нарком- 
проду й Військпродбюра.

6. Призначені на Центральні курси 
мусять прибути в Харків не пізній- 
ше 15 червня на день відкриття курсів.

і

7. Докладна інструкція, що до за
безпечення й оплати праці мобілізо
ваних і їхніх родин висилається 
окремо.

Цей обіжник рахувати як наказ і 
негайно й неухильно виконувати.

Голова Ц. В. К. України
Г. Лешровський.

Секретар Ц. К. К. П. У. С. Косеіор.

Народній Комісар Продовольчих Справ
Владіміров.

Півдбюро В. Ц. Р. П. С. Гінабурі.
Оголошено в „Вістях" В. У. Ц. В. К. і 

Хпрк. Губшиконкому з 3 черв. 1920 р., .V- 135.

Статут Ради Народніх Комісарів.

221. Про Всеукраїнську . Комісію по 
оказаниі допомоги жертвам контр

революції.

1. З метою оказания матеріяльної 
і грошової допомоги політичним уті
качам, які потерпіли від наступу поль
ских білогвардійців, при Наркомсо- 
забезові, під контролею відповідних 
політичних установ, встановляється 
Всеукраїнська Комісія по оказанні до
помоги жертвам контр-революції (ско
рочення Укрдопжекор).

Примітка. Допомога гіолітутіка- 
чам здатним до праці оказується 
перед одержанням ними праці: нез
датним до праці та членам родин 
політутікачів—до перехіднього мо
менту.
2. Утворена Комісія підлягає без- 

посередно Раді Народніх Комісарів

как прс дагенты. Остальная часть фор
мируется в продотряды, согласно ин
струкции Наркомпрода и Военпрод- 
бюро.

6. Назначенные на Центральные 
курсы должны прибыть в Харьков не 
позже 15-го июня, ко дню открытия 
курсов.

7. Подробная инструкция по обес
печению и оплате труда мобилизован
ных и их семей высылается отдельно.

Этот циркуляр считать как приказ, 
немедленно и неуклонно исполнить.

Председатель В. И. К. Украины
Г. Пфт/читан).

Секретарь Ц. И. К. К. П. У.
('. /> тенор.

Народный Комиссар Продоволь
ственных Дел Влади.чи рои.

Южбюро В. Ц. С. П. С. Гипібурі.
Опубликовано в „Вістях- В. Ц. II. К. и 

Харьк. Губисполкома от 3-го нюня 192«> г. 
за .V» 135.

Положение Совета Народных 
.Комиссаров.

• ^
221. О Всеуираинсной Комиссии по 
оказанию помощи жертвам нонтр- 

• революции.

1. Для оказания материальной и де
нежной помощи политическим бежен
цам, пострадавшим от 'наступления 
польских белогвардейцев, при Нарком- 
собезе, под контролем соответствую
щих политических учреждений, учре
ждается Всеукраинская Комиссия по 
оказанию помощи жертвам контр
революции (сокращение «Укрпоже- 
кор»).

Примечание. Помощь политбежен- 
цам работоспособным оказывается 

до получения ими работы: нетрудо
способным и членам семейств полит- 

• беженцев—до переходного момента.

2. Образованная Комиссия непо
средственно подчиняется Совету На-
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України і одержує засоби на всі опе
рації по задовольнені потреб політг 
утікачів з кредитів Наркомсозабезу і 
є зобов'язана перед ним до відпо- 
віднього обрахунку в загальнім по
рядкові.

3. Наркомпродові і його місцевим ор
ганам доручається задовольнити всі 
вимоги Всеукраїнської Комісії як в 
речевім, так і в продовольчім відно
шеннях.

4. Усім комунальним господарствам 
доручається разом зГубеваком вжити 
негайних заходів до розміщення по- 
літхтікачів, які скупчуються в цих 
або инших місцях на теріторії Ук
раїни.

5. Усі техничні завдання Всеукраїн
ської Комісії по обслугуванні політ- 
утікачів виконує Всеукраїнська Голов
на Комісія по евакуації населення та ії 
місцеві органи, при чому Укрголовком- 
евак одержує задля цього . від наз
ваної Комісії відповідні засоби під 
розрахунок.

6. Центральній Комісії полишається 
на цілій теріторії України в місцях 
скупчення політутікачів влаштовувати 
місцеві Комісії, в котрих склад вхо
дить оден представник від місцевого 
комітету Комуністичної партії, пред
ставник Губеваку, оден від Созабезу 
і оден від Комунального Господарства.

7. Місцеві Комісії по оказанні до
помоги жертвам контр-революції фі
нансує Всеукраїнська Комісія і є зо
бов'язані перед нею до розрахунку в 
загальному порядкові.

8. Норми грошової допомоги випра- 
цьовує Комісія, а затверджує Нарком- 
созабез.

9. Членами Всеукраїнської Комісії
по оказанні допомоги жертвам контр
революції призначується: від Ц. К. К. 
П. У. т. Троіцька, від Наркомсоза
безу—Рубенський, Укрголовеваку—

родных Комиссаров Украины; полу
чает средства на все операции по 
удовлетворению нужд политбеженцев 
из кредитов Наркомсобеза и обязуется 
перед ним соответствующей отчет
ностью в общем порядке.

3. Наркомпроду и его местным ор
ганам предлагается удовлетворить все 
требования Всеукраинской Комиссии 
как в вещевом, так и в продоволь
ственном отношении.

4. Всем коммунальным хозяйствам 
предлагается совместно с Губэваком 
принимать срочные меры к размеще
нию политбеженцев, сосредоточиваю
щихся в тех или иных пунктах на 
территории Украины.

5. Все технические задания Все
украинской Комиссии по обслужива
нию политбеженцев выполняет Все- 
украинская главная Комиссия по эва
куации населения и ее местные органы, 
при чем Укрглавкомэвак получает для 
этой цели от названной Комиссии под 
отчет соответствующие средства.

6. Центральной Комиссии предостав
ляется право на всей территории 
Украины в местах скопления полит
беженцев создавать местные комиссии, 
в состав которых входит один пред
ставитель от местного комитета Ком
мунистической партии, представитель 
Губэвака, один от Собеза и один от 
коммунального хозяйства.

7. Местные комиссии по оказанию 
помощи жертвам контр-революции 
финансируются Всеукраинской Комис
сией и обязуются перед ней* отчет
ностью в общем порядке.

8. Нормы денежной помощи выра
батываются Комиссией и утверждают
ся Наркомсобезом.

. 9. Членами Всеукраинской Комиссии 
по оказанию помощи жертвам контр
революции назначаются: от Ц.К.К.П.У. 
т. Троицкая, от Наркомсобеза—Ру- 
беиский, Укрглавкомэвака—Тарасенко,
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Тарасенко, Губсозабезу—Чужій, а Ком- 
госу—Давид Елєнкріг. Головою Комі
сії призначується тов. Троіцька, Сек
ретарем Я. Чужій.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Рпковський.

Т. в. о. Керуючого Справами
Жоан-Пушкин.

Секретар Раднаркому А. Миронов.

Губсобеза—Чужин и Комхоза Давид 
Эленкриг, Председателем Комиссии 
назначается т. Троицкая, секретарем 
Я. Чужин.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковскш).

Вр. и. д. Управляющего Делами
ЖОан-Путкни.

Секретарь Совнаркома..!. Ми /юное.

Постанова Всеукраїнської Над
звичайної Санітарної КонісН.

222. Про встановлення санітарних 
порядків на залізницях.

.Н метою припинення епідемичних 
^оріб, що вже надто загрожують на- 
е ’енню, пропонується точно викону- 
і*Т»і та пильнувати саме такі правила:

1. Не занечищувати і не засмічу
вати ніяким способом шляхів, вагонів,

ганційних помешкань (вокзалів, плят- 
Іорм, контор, майстерень, магазинів,
с іадів та інш.).

2. Не скидати та не викидати вся- 
ого сміття, та непотрібу і не вили

вати  помий у місця, не навмисно для 
і .оОГО відведені.

3. В часі постою потягу чи окре
мого  вагону на станції не користу
ватись вагонними клозетами та уби- 
; а.іьнями, які відчиняються для кори
стування лише підчас руху потягу.

4. Не справляти природніх потреб 
в  місцях, для цього непризначених.

5. При користуванні клозетами стан
ційних та інших помешкань не засмі
чувати раковин накидаючи в них 
тверді речі, ганчірки, шкурки та інше.

6. В станційних та службових по
мешканнях і вагонах не лускати на
сіння, не плювати і не кидати - окур- 
ків на підлогу.

7. В межах смуг відчуження та 
службових помешкань не продавати

Постановление Всвуноаинсной 
Чрезвычайной Санитарной Номис-

222. О восстановлении санитарных
порядков на железных дорогах.

В целях прекращения эпидемиче-1 
ских заболеваний, принявших угро
жающие размеры для населения, пред-і 
лагается точно исполнять и соблюдать! 
следующие правила:

1. Не загрязнять и не засорять ни
каким образом путей, вагонов, стан-^ 
ционных помещений (вокзалов, плат-1 
форм, контор, мастерских, магазинов^ 
складов и др.). *“■

2. Не сваливать и не выбрасыват; 
всякий мусор и отбросы и не выли 
вать помоев в места, не специальна
для этого отведенные.

3. Во время стоянки поезда или 
отдельного вагона на станции не поль
зоваться вагонными клозетами и убор
ными, каковые открываются для поль
зования только во время движения 
поезда.

4. Не исполнять естественных на
добностей в местах, для этого не 
предназначенных.

5. При пользовании клозетами стан
ционных и иных помещений не засо
рять раковин бросанием в них твер
дых предметов, тряпок, окурков и др.

6. В станционных и служебных по
мещениях и вагонах не грызть семена, 
не плевать и не кидать окурков на 
пол.

7. В пределах полосы отчуждения 
и служебных, помещений не” прода-
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насіння, сирих овочів, городовини та
велені.

8. У відведеному для перебування 
пасажирів помешканні не лягати • та 
не сідати на підлогу, також не лягати-

- на лави та крісла, які є в цих помеш
каннях.

9. Не ховати від лікарсько-санітар
ного догляду хворих пошесними хво
робами (тиф, холера и др.).

Докладнього виконання усіх вище- 
наведених правил мусять доглядати 
самим суворим способом агенти лі
карсько-санітарного догляду та члени 
санітарних комісій, а рівно й заліз
нична міліція, та У. Т. Н. К. При на- 
рушенні цих правил, агенти та мілі
ція будуть притягненні до відпові- 
дальности.

Особи, винні в нарушенні санітар
ний правил, підлягають в адміністра
тивному порядкові карі арешту з від
данням під суд Ревтрибуналу.

Ця постанова входить в життя з 
дня оголошення і мусить бути виві
шена в усіх службових помешканнях 
і усіх місцях, котрі відвідує публіка.

Голова Всеукраїнської Надзвичайної
Санітарної Комісії А'. Роковськчії. ’

вать семечек, сырых фруктов, овощей 
и зелени.

8. В отведенном для нахождения 
пассажиров помещении не ложиться 
и не садиться на пол, а также не ло
житься на скамьи и стулья, каковые 
находятся в этих помещениях. ^

9. Не скрывать от врачебно-сани
тарного надзора больных заразными 
болезнями (тиф, холера и др.). /

За точным исполнением всех выше
приведенных правил должны наблю
дать самым строгим образом агенты 
врачебно-санитарного надзора и члены 
санитарных комиссий, а равно и же
лезнодорожная милиция и У. Т. Ч. К. 
В случае нарушения этих правил 
агенты и милиция будут привлечены 
к ответственности. \

Лица, виновные в нарушении сани
тарных правил, подлежат в. админи
стративном порядке аресту с отдачей; 
суду Ревтрибунала. /

Это постановление входит в силу 
со дня публикации и должно быть 
вывешено во всех служебных помеще
ниях и во всех местах, в которых 
бывает публика.,

Председатель Всеукрчрезсанкома
X. Ракове к тї.

Голова Всеукраїнської Надзвичайної 
Комісії Ф. Дзержчиськич.

Председатель В. Ч. К.
Ф. Дзержинска и.

Народній Комісар Здоровля Гу/квчч.
Оголошено в -Вістях- В. У. Ц. В. К. і 

Х.і іьк. Гумки копкому а 4 черв. 1Р20р..1« І3«і.

Наркомздрав Гі/ревич.
Распубликовано в „Вістах- В.Ц.И.К. ,н 

Харьк. Губиснолкома от 4-го июня 1020 і*.. 
130.

Постанова Народнього Коміса
ріяту Продовольчих Справ.

223. Про слині Робітничо-Селянські 
Споживчі Товариства. 1

1. З метою внесення повного по
годження й одностайности в роботи 
здійснення декрету з 20 березня про 
Єдині Робітничо-Селянські Споживчі 
Товариства в ріжних губерніях вста
новлюються певні терміни для закін
чення робіт у першій фазі.

Постановление Народного Ко
миссара Продовольствия.

223. О Единых Рабоче-Крестьянских 
Обществах Потребителей.

1. В целях внесения Полной согла
сованности и единообразия в работу 
по проведению декрета 20-го марта 
о Единых Рабоче-Крестьянских Обще
ствах Потребителей ' в различных гу
берниях, устанавливаются определен
ные сроки, в которые должны быть 
закончены работы по первой фазе.
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При мітка. Для губерній Волинсь
кої Подільської та Київської тер
мін буде встановлено окремо.
2. Губерніяльні Кооперативні Відділи, 

одержавши це, встановлюють терміни 
для переведення окремих заходів по 
першій фазі роботи в кожнім районі 
з таким рахунком, щоб у терміні, вста
новленім цією постановою, усі ці за
ходи були здійснені в губернії в 
цілому.

3. Загальним речинцем закінчення 
першої фази робіт встановлюється 
1 -ший вересня з тим, щоб до 15 ве
ресня наслідки праці були доставлені 
в Кооперуправління Наркомпроду.

4. По окремих станах першоі фази 
робіт встановлюєтьсясаметакийтермін:

а) створення тимчасових Губбюр 
чи їх правлінь у губерніях Донецькій, 
Миколаївській—кінчиться на 5 червня;

б) створення тимчасових правлінь 
Губсоюзів у губерніях Чернигівській, 
Харьківській — кінчиться на 5 червня;

Примітка. Відносно утворення 
тимчасового правління в Полтавській 
губ. буде видане окреме роспоряд
ження.
в) розмежування районів діяльности 

Райсоюзів, чи передавання їхніх кон- 
топ та агентур, які знаходяться по
за межами встановленого їм району 
діяльности мусить закінчиться не піз
ніш 15-го червня ц. р.

г) до створення тимчасових правлінь 
по усіх союзах (окрім Губсоюзів;—ди
вись пункт «6»), Губкоопервідділи при
ступають негайно з тим, щоб на 1-го 
липня усі тимчасові правління були 
утворені, а представники місцевих прод- 
органів затверджені Губкоопервідді- 
лами, до них введені; списки представ
ників мусять бути прислані до Коопер
управління Наркомпроду на 5 липня;

д) розроблення сітки споживчих то
вариств починається з моменту утво
рення тимчасового управління Губсо- 
юзу (Губбюра), на котре й накла
дається вся технична праця по вироб
ленні сітки спож. тов. з покликанням 
до цієї праці Райсоюзів. Сітка мусить

Примечание. Для губерний Волын- 
• ской. Подольской и. Киевской срок 

установлен особо.
2. Губернские Кооперативные Отде

лы по получении сего устанавливают 
сроки для проведения отдельных ме
роприятий по первой фазе работы в 
каждом районе с таким расчетом, 
чтобы в сроки, устанавливаемые на
стоящим постановлением, каждое ме
роприятие было осуществлено по гу
бернии в целом.

3. Общим сроком окончания первой 
фазы работ устанавливается 1 -ое сен
тября с тем, чтобы к 15 сентября 
результаты были представлены в Ко- 
оператуправление Наркомпрода.

4. По отдельным этапам первой фазы 
работ устанавливается следующий срок:

а) образование временных Губбюро 
или их правлений в губерниях — До
нецкой, Николаевской, заканчиваясь 
к 5-му июня;

б) образование временных правлений 
Губсоюзов в губерниях—Черниговской 
и Харьковской, оканчиваясь к 5-му 
июня;

Примечание. Относительно обра
зования временного правления в 
Полтавской г. будет дано особое 
распоряжение.
в) разграничение районов деятель

ности Райсоюзов, и передача или лик
видация их контор и агентур, нахо
дящихся вне установленного района 
деятельности, должно быть закончено 
не позже 15-го июня с. г.

г) к образованию временных правле
ний во всех союзах (кроме Губсоюзов, 
см. пункт «б»), Губкооператотделы 
приступают немедленно с тем, чтобы 
к 1-му июля все временные правления 
были образованы и представители ме
стных продорганов, утвержденные Губ- 
кооператотделами,. в них введены: 
списки представителей должны быть 
представлены в Кооператуправление 
Наркомпрода к 5 июля;

д) разработка сети Потребительских 
Обществ начинается с момента обра
зования временного правления Губсо- 
юза (Губбюро), на которое и возла
гается вся техническая работа по вы
работке сети О. П. с привлечением к 
этой работе Райсоюзов; сеть должна
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бути доставлена в Коопервідділ, пере
вірена, погоджена з управлінням по 
заготовці та росподілові і затверджена 
не пізніш 1-го липня;

е) негайно після затвердження сітки 
утворюються по усіх занесених у сітку 
Спож. Тов. тимчасові правління; оста
точним речинцем для створення тим
часових правлінь встановлюється 15-го 
липня;

ж) негайно після створення тимча- 
ових правлінь починається перехід 
.лож. Тов. на новий статут, передача

справ і ін. в Товариства, шо злива
ються по сітцу і приписка населення 
ло кооперативів. До цього терміну 
мусять бути розіслані до всіх това
риств статути з заповненням парагра
фів про район діяльности, встановлені 
терміни злиття по окремих районах, 
розіслані форми й інструкції в справі 
приписки населення;

з) перехід на новий статут (поворот 
підписаного Правлінням протоколу, 
можливі заперечення в справі району 
діяльности) закінчується до 15-го 
серпня;

и) приписка населення до Спож. Тов. 
починається негайно по утворенйі тим
часового правління Спож. Тов. і 
повинна скінчитись до 1-го вересня.

5. Не пізніш загального закінчення 
роботи до переведення першої фази, 
мусять переслати Губкоопервідділи, для 
затвердження в Наркомпрод остаточну 
сітку Райсоюзів.

6. Про хід роботи здійснення декрету 
Губкоопервідділи повідомляють Ко
оперативне управління Наркомпроду 
шо-тижня. За своєчасне подавання ві
домостей накладається особиста від
повідальність на Голови Губкоопервід- 
ділів.

Харьків, 7-го травня 1920 року.
Народній Комісар Продовольчих 

Справ. Голова Опродкомпівдзах В.іа-
ІІІМІ/НШ.

Начальник Кооперативного Управ
ління И. Гаврилів.

Начальник Організаційно-інструк
торського Відділу Вірнбаї/м.

Оголошено в <Ві>*тях*. В. Ц. В. К. і Х&рі.к. 
Губвиконкому :» 4-го червня 1920 року .V; 136.

быть представлена в Кооператотдел, 
проверена, согласована с Управлением 
заготовок и распределения и утвер
ждена не позже 1-го июля;

е) немедленно по утверждении сети 
образуется во всех О. П. внесенных 
в сеть, временные правления; оконча
тельным сроком для образования вре
менных правлений устанавливается 
15-е июля;

ж) немедленно по образовании вре
менных правлений начинается переход
О. П. на новый устав, приемка дел 
и пр. в О-вах, сливающихся по сети, 
и приписка населения к кооперативам. 
К этому сроку должны быть разо
сланы во все общества уставы с за
полнением параграфа о районе дея
тельности, установлены сроки слияний 
по отдельным районам, разосланы 
формы и инструкции по приписке 
населения;

з) переход на новый устав (возвра
щение подписанного Правлением про
токола, возможные возражения по 
району деятельности) заканчивается 
15-го августа;

и) приписка населения к О. П. на
чинается немедленно по образовании 
временного правления О. П. и должна 
закончиться к 1-му сентября. .

5. Не позже окончания работ по 
проведению первой фазы, должна быть 
представлена Губкооператотделами для 
утверждения в Наркомпрод окончатель
ная сеть Райсоюзов.

6. О ходе работ по проведению де
крета Губкооператотделы сообщают 
Кооперативному Управлению Нар»л>м- 
прода еженедельно. За своевременное 
поступление сведений возлагается лич
ная ответственность на Председателей 
Г убкооператотделов.

Харьков, 29 мая 1920 г.
Наркомпрод и Предопроткомюгзап

М. Владам и ров.

Начальник Кооперат. Управления 
П. Гаврилов. •

Начальник Оргаи.-Инструкт. Отдела 
В. Иирнбаум.

Распубл. в «Вістях» Б. Ц. И. К. и Харьк.
Губисиолкома от 4-го нюня 1920 г. № 136.
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Постадюеа Народнього Коміса
ріяту Оевітя. .

224. Про літню шкільну кампанію.
« • »,• гЗвичайне шкільне навчання в тру- 

лових школах закінчується! 5-го червня, 
після чого усі школи приступають до 
обов'язкового переведення літньої кам
панії. В осйову шкільної літньої кам
панії кладеться навчання природо
знавства шляхом спостереження і 
зв'язку з природою, і організована 
участь дітей в трудовому сільско-гос- 
подарчому житті. Усї учні організо
вуються в трудові Дружини для сільско- 
господарчої праці і на городах, з'окрема 
для праці в радянських маєтках, для 
допомоги родинам червоноармійців, си
рітських, та незаможних селян. "

Для дитячих дружим рекомендується 
участь в полотті, проривці і поливанні 
городів, збіранні ягід та овочів, збірці 
сіна, городового насіння.

Робочі дружини підлітків, як села, 
так і міста, окрім праці, на городах 
притягуються до' польової праці, зок
рема до прибирання сіна і врожаю.

Керовники прй неухильній участи в 
праці освітлюють учням і населенню 
сільсько-господарчу працю збіольогич- 
ного і науково-агрономичного погляду 
і організовують освітні прогульки з 
учнями. Крім того організовуються 
огнища, майдани, дитячі садки і тру
дові дитячі кольонії; останні виключно 
для дітей-сиріт і для дітей, знятих з 
іграці. Для інструктовання керовників 
при участи земвідділів зараз-же зор
ганізувати короткострочні практичні 
курси по агрономиМних участках.

Про хід робіт повідомляти Нарком- 
освіти шо-місячними звітами з губерній 
з цифровими даними.

Харьків, 28-го травня 1920 року.
Народній Комісар Освіти Гринько.

Завідуючий відділом Соціяльного 
Виховання (підпис).

Оголошено и «Вістях» В. Ц. В. К. і Хл|»м;. 
Губвнкопкому а 4-го червня 1020 року >в 130.

Постановление Нар компресе.

224. О летней школьной кампании.

Обычное школьное обучение в тру
довых школах заканчивается 15-го 
июня, после чего все школы присту
пают к обязательному проведению 
летней кампании. В основу школьной 
летней кампании кладется обучение 
естествоведению путем наблюдения и 
связи с природой и организованного 
участия детей в трудовой сельско-хо- 

. зяйственной жизни. Все ученики ор
ганизуются в трудовые дружины для 
сельско-хозяйственной работы на ого
родах, отдельно для работы в совет
ских имениях, для помощи семьям 
красноармейцев, сиротских и незамож
ных селян.

Для детских дружин рекомендуется 
участие в полотье, прорывании, поли
вании огородов, собирание ягод и ово
щей, собирании сена, огородного се
мени.
* Рабочие дружины подростков как 

села, так и города, кроме работы на 
огородах, привлекаются к полевой ра
боте, отдельно к уборке сена и урожая.

Руководители при неуклонном уча
стии в работе освещают ученикам и 
населению сельско-хозяйственную ра
боту с биологической и научно-агро
номической точки зрения, организуют 
просветительные экскурсии с учени
ками. Кроме того, организуются очаги, 
площадки, детские садйки и трудовые 
детские колонии; последние исключи
тельно для детей^сирот и для детей, 
взятых с работы. Для инструктиро
вания руководителей, при участии 
землеотделов теперь же организовать 
краткосрочные практические курсы по 
агрономичным участкам.

Про ход работ уведомлять Нарком- 
прос ежемесячно в губерниях отчетами 
с цифровыми данными.

Харьков, 28 мая 1920 г.
Нарком Просвещения Гр. Грирьно.
Заведующий Отделом Социального 

Воспитания (подпись).
Ряспубл. в «ВІСТЯХ* В. |(. И. К, II ХарьІ.. 

Губне пол кома от 1-го июни И*2<> г. ,\$ !3н.
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Обішнвн Нанмьоге Ноніе&іНяту
Юстиції-

225. Про заборону місцевим органом 
влади втручатися в діяльність Народ

ніх Судів і Ревтрибуналів.
Судова Контроля Народнього Комі- 

аріяту Юстиціі зауважила, що де-які 
адміністративні установи втручаються 
н діяльність Революційних Трибуналів 
і Народніх Судів, касуючи й не вико
пуючи іхиіх присудів і постанов.

Для усунення зазначеного явища, 
яке зменшує значіння і авторитет 
Робітничо-Селянського Суду, Судово- 
' Слідчий Відділ Народнього Комісаріяту 
Юстиціі наказує усім Юрвідділам су- 
іюро доглядати за виконанням ст. 50, 
>7, $Я декрету про Суд, згідно яким 
касування чи зміна рішень і прису

дів Народніх Судів може відбуватися 
тільки в спосіб, передбачений в «Ста
туті про Суд».

Адміністративні установи і особи, 
які втручуються в діяльність Народніх 
Судів, притягатимуться до судовоі від
повіла льнос ти.

Член Колегіі, Керуючий Судово-Слід
чим Відділом Е. ИІІ/мініРм.

Керуючий Организаційна- Інструк
торським підвідділом ЛІПШІЇ К.

Секретар Е. А чиїй.
Огилінп*и» и «Нігтях* В. Ц. В. К. і Хп|и.к. 

Гу6ааіа>Ш№чу і 4-г«* ч<-|жмя ІЮ) у. Лі 130.

Наказ Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ.

226. Про заборону оголошень про рух 
військ.

Наказується не вміщати в газетах 
ніяких відомостей про рух військових 
частин. Винних негайно притягати під 
суд Ревтрибуналу і про усі випадки 
нарушения цього наказу сповіщати 
Нарком. Внутр. Справ.

Н а р о д н і й  К о м і с а р  Внутрішніх 
Справ Аииччііч .  .

Керуючий Справами /•п/шів.
в «Ві> тя\» В. Ц. В. І*, і Хярьк. 

Г у У ' К Н н Ю ' я у  л  4-п* черты ИО» |» |30.

Циряудяр Народного Нокне- 
сармата Юстиции.

225. О иевмешетельств^местных ор
ганов власти в действия Народных 
Судов и Революционных Трибуналов.

Судебным Контролем Народного Ко
миссариата Юстиции замечено, что 
некоторые административные учрежде
ния вмешиваются в деятельность Ре
волюционных Трибуналов и Народных 
Судов, отменяя и не исполняя их при
говоры и решения.

Для устранения указанного явления, 
подрываюшего значение и авторитет 
Рабоче-Крестьянского Суда. Судебно- 
Следственный Отдел Народного Комис
сариата Юстиции предписывает всем 
отделам строго следить за исполне
нием ст 50, 57, 58 декрета о Суде, 
согласно которых изменение или от
мена решений и приговоров Народных 
Судов может последовать только & 
порядке, предусмотренном В ' «Поло
жении о Суде».

Административные учреждения и 
лица, вмешивающиеся в деятельность 
Народных Судов, подлежат привле
чению к судебной ответственности.

Член Коллегии Н.К.Ю. Е. Ширннчч,,,.

Завед. Суд.-След. Отд. Завед. Орг.- 
Иистр. Под'отделом Люнвак.

Секретарь К. К тан.
Рагиубл. в «Ні< тях» И. Ц. П К. и Харм.-. 

Губпгполк*ома 4-тч> июня 1921 г. .V 13*1.

Приказ Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

226. 0 воспрещении об явлений о дви
жении войск.

Приказывается не помешать в газе
тах никаких сведений о передвижении 
войсковых частей. Виновных неме
дленно привлекать к суду Ревтрибуна
лов и о случаях нарушения этого при
каза сообщить Нарком. Внутр. Дел.

Народный Комиссар Внутрен. Дел 
Антонов.

Управляющий Делами Чариач.
Расиубл. в «Вістах» В. Ц. И. К. и Хары.. 

Гупиополкома от 4-го июня 1920 г. Л? 136.
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Декрет Ради Народніх Комісарів. Декрет Совета Народных Конис-
/ саров. ч
( ІлЛ8 -Хіть* )

227. Про боротьбу з иішочництвом.^ 227. О борьбе с мешочничеством.

Для спинення в зародку перевозу 
продовольства мішочниками з одного 
боку тим, що зривають заготовчу 
діяльність продорганів і порушують 
єдиний плян постачання людности 
харчів, а з другого тим, що шкодять 
справі відбудовання транспорту масо
вим і безпорядочним рухом по заліз
ницях та водяних шляхах Республіки, 
Рада Народніх Комісарів постановляє:

1. Оголосити всю Україну тсріто- 
рісю (іе.рнсанноі заготовки.

2. Ствердити рішучу заборону 
виробництва самостійних заготовок 
усім без винятку установам, органи- 
заціям та особам, без відома прод
органів.

3. В згоді з пунктом 2 цього 
декрету заборонити під страхом 
притягнення під суд Ревтрибуналу 
усім установам і особам, на посадах 
як громадянським, так і військовим, 
видачу всілякого роду дозволень, і 
командіровок для закупна та перевозу 
харчових продуктів, вище норм, 
установлених законом.

Для пресечения в корне провоза 
продовольственных грузов мешочни
ками, с одной стороны срывающими 
заготовительную деятельность прод- 
органов и нарушающими единый план 
снабжения населения продовольствием, 
а с другой,—вредящими делу восста
новления транспорта массовыми и 
беспорядочными передвижениями по 
железнодорожным и водным путям 
Республики, Совет Народных Комис
саров постановляет:

1. Об'явить всю Украину терри
торией государственной заготовки.

2. Подтвердить категорическое вое-4* 
прещение производства самостоятель
ных заготовок всем без исключения 
учреждениям, организациям и лицам 
помимо продорганов.

3. В соответствии с пунктом 2-м^ 
сего декрета воспретить под страхом 
преследования по суду Ревтрибунала 
всем учреждениям и должностным 
лицам как гражданским, так и 
военным выдачу всякого рода раз
решений и командировок для закупки 
и провоза продовольственных продук
тов * свыше норм, установленные 
законом. і

4. Установити в зазначених пунктах 
залізничих та водяних шляхів Респуб
ліки заставні загони по боротьбі з 
мішочництвом, для чого Наркомпро- 
дові разом із Н. К. Ш. виробити 
схему росположення заеїзагонів по 
вказаних шляхах.

5. Наркомпродові разом із штабом 
охорони фронту, Наркомвнусправом і 
И. К. Ш. вйробити інструкцію конт
ролі і перевірки тих грузів, що пере
возять пасажири,'так і права самих
тзш&м птеДзд--------------------

4. Установить в определенных пунк
тах железнодорожных и водных путей 
Республики заградительные отряды 
для борьбы с мешочничеством, для 
чего Наркомпроду совместно с Н. К.П.С. 
выработать схему расположения 
заградотрядов по указанным путям.

5. Наркомпроду, совместно со шта
бом обороны фронта и Наркомвну- 
делом и Н. К. П. С., выработать 
инструкцию контроля и проверки 
провозимых пассажирами грузов, так 
и право самих пассажиров на проезд.
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6. Декрет вводиться в життя теле
графічно.

Харьків, 5-го череня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

Л. Районеы;а її.
Т.в.о. Керуючого Справ Ждан-Нцшкнн.

Секретар Раднаркому .1. Мироиов.
Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і 

Харьк. Губи н ловко*/ з 25-го ч«рв«я 
1920 р. ,\- 154.

Постанови Ради Народніх Комі
сарів.

228. Про утворення Комісії по поста
чанні робітників.

З огляду на виключну важливість 
и цей мент питання про постачання 
робітників і службовців продовольством, 
що вимагає для своєчасного переве
дення в життя надзвичайних заходів. 
Рада Народніх Комісарів постановила:

1. Організувати при Наркомпродові 
Комісію по постачанні робітників і 
службовців, в складі представників: 
від Наркомпроду, Промбюра, Уполно- 
важеного Наркомпраці, Півдбюра В. Ц. 
Р. П.С. (2 представники) і Промвійськ- 
ради.

2. На розгляд Комісіі по постачанні 
робітників при Наркомпродові по
даються всі питання про спосіб та 
норми постачання продовольства робіт
никам і службовцям підприємств і 
>станов Республіки. Ці питання в разі 
внесення іх у Раду Народніх Комісарів, 
у Раду трудовоі арміі або Народній 
Комісаріят Продовольчих Справ розгля
датимуться ними тільки тоді, коли 
буде прикладено заключения Комісіі 
що до тих питань.

3. Комісіі дається право спеціяль
ного догладу за фактичним переведен
ням встановленого лляну постачання 
робітників всіми органами і установами, 
які беруть участь у здійсненні цього 
пляну. Цей догляд переводить Комісія

6. Декрет вводится в жизнь по те
леграфу.

Харьков, 5-го июня 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров .V. Ра поиска її.
Врид. Управляющего делами

И\0ан- ////ш к и а.
Секретарь Совнаркома М щипані.

Расоубл. а «Известиях» В. Ц. И. К. ■ 
Харьк. Губксполвома от 25 каши 1920 г. 
№ 154.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

228. Об образовании Комиссии по 
снабжению рабочих.

В виду исключительной важности 
в настоящее время вопроса о снабже
нии рабочих и служащих продоволь
ствием, требующего для своевременного 
разрешения чрезвычайных мер; Совет 
Народных Комиссаров постановил:

1. Организовать при Наркомпроде 
Комиссию по снабжению рабочих и 
служащих, в составе «представителей: 
от Наркомпрода, Промбюро, Уполно
моченного Наркомтруд, Южбюро 
ВЦСПС (2 представителя) и Промвоеч- 
совета.

2. На рассмотрение Комиссии по 
снабжению рабочих при Наркомпроде 
восходят все вопросы о порядке и 
нормах снабжения продовольствием 
рабочих и служащих предприятий и 
учреждений Республики.Такие вопросы, 
в случае внесения в Совет Народных 
Комиссаров, в Совет Трудовой Армии 
или Народный Комиссариат продоволь
ствия, рассматриваются * ими только 
при наличии заключения по ним 
Комиссии.

3. Комиссии предоставляется право 
специального наблюдения за факти
ческим проведением установленного 
плана рабочего снабжения всеми 
органами и учреждениями, участву
ющими в осуществлении этого плана.
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через Півдбюро В. Ц. Р. П. С. і 
Губпрофради.

4. Комісія має право накладати 
в адміністративному порядкові пені, 
в межах декрету В. Ц. В. К. про 
дісціплінарні пені, оголошеного в 
«Вістях» В. Ц. В. К. з 28 квітня 
1920 р. і ствердженого постановою 
Ради Народніх Комісарів з 25 травня 
1920 р.. на особи, винні у невиконанні 
встановленого пляну постачання робіт
ників або у затяганні і недбалости 
в його виконанні.

5. Голову, членів Комісіі і іх заступ
ників затверджує Рада Народніх 
Комісарів, при чому головою є пред
ставник Наркомпроду.

•Харьків, 5 червня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

Л\ Раковськт).
X- в. о. Керовника Справами 

/Кдаи-Пі/шкии.
Секретар Раднаркому Миромои.
Оголошено в сВіотях» В. Ц. В. К. і 

Харьк. 6виконкому з 19 червня 1920 р.,
* 149.

229. Про прискорений випуск Інже
нерів.

З метою доставления для потреб 
промисловости, яка відроджується, 
достаточного кадру освічених інжене
рів, Радою Народніх Комісарів 
ухвалено:
,1. Встановити при Наркомосвіті 

України Комісію по вишій техничній 
освіті, котрій доручити переведення 
в життя декрету про прискорений 
випуск інженерів у всеукраїнському 
масштабі.

2. Зазначеній комісіі пропонується 
організувати в кожній вишій техничній 
установі, при кожнім факультеті 
місцеву комісію в складі професорів 
та представників студентів, які мають 
змогу приступити до прискореного 
випуску.

Это наблюдение осуществляется Ко
миссией через Южбюро ВЦСПС 
и Губпрофсоветами.

4. Комиссия имеет право наложения 
в административном порядке взысканий 
в пределах декрета ВЦИК о дисципли
нарных взысканиях, распубликован
ного в «Известиях ВЦИК» от 28 апреля 
1920 г. и потвержденного постановле
нием Совета Народных Комиссаров 
от 25-го мая 1920 года, на лиц. 
виновных в неисполнении установлен
ного плана рабочего снабжения или 
в промедлении и небрежности его 
исполнения.

5. Председатель, члены Комиссии и 
их заместители утверждаются Советом 
Народных Комиссаров* причем пред
седателем является представитель 
Наркомпрода.

Харьков, 5 июня 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров А. Ракошю^ы.
Врид. Управляющего Делами І

>чп-Пушкин.
Секретарь Совнаркома Мы/к,нов.

Распубл. в «Изв.» В. Ц. И.К. и Харыс. 
Губпоаолкома от 19 июни 1920 г. X 149.

229. Об ускоренном выпуске инже
неров.

В целях предоставления для нужд 
возрождающейся промышленности до
статочного кадра подготовленных 
инженеров, Совет Народных Комисса
ров постановил:

1. Учредить при Наркомпросе Укра
ины Комиссию по высшему техни
ческому образованию, коей поручить 
проведение в жизнь декрета об 
ускоренном выпуске инженеров во 
всеукраинском масштабе.

2. Означенной Комиссии предла
гается организовать в каждом высшем 
техническом учреждении при каждом 
факультете местную комиссию в со
ставе профессоров и представителей 
студенчества, имеющих возможность 
приступить к ускоренному выпуску.
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3. Факультетній комісіі доручається 
в найблищий термін випрацювати де
тальні умовини переведення приско
реного випуску в кожнім шкільнім 
закладі з тим, щоб навчання почати 
до 1-го липня Й закінчити не пізніш 
1-го листопаду 1920 року.'

4. До навчання мають право присту
пити всі студенти вищих шкільних 
закладів, освіта котрих по кількости 
виконаних ними шкільних занять, або 
по іх практичній підготовці, а також 
н залежности від обраної спеціяль- 
ности може бути закінчена в біжучому 
році.

5. Всі студенти які бажають закін
чити освіту в біжучому році і 
задовольняють умовам прийому, від- 
командіровуються з усіх без винятку 
установ і підприємств і з Червоної 
армії.

Всі студенти, котрих допущено 
до збільшених навчань, оголошуються 
мобілізованими в порядкові трудовоі 
повинности й мусять працювати без 
перерв. Над іх навчанням вста
новлюється спеціяльна контроля.

6. Всі студенти, які приступили до 
навчань, рівно й професори, вчителі, 
керовники, які проводять з ними 
навчання, а також особи службового 
персоналу, які мають відношення до 
цієі праці, переводяться на час навчань 
на червоноармійську пайку і правами 
га виріжненням прирівнюються до 
військових службовців. Постачання 
харчів наложити на органи Нарком-
проду.

7. Студентам, які ідуть до місць 
збільшених навчань, місцеві влади й 
залізниці мусять дати право поза
чергового переізду на рівні з радянсь
кими співробітниками, які відкоман- 
діровуються по негайних справах.

8. По закінченні збільшених навчань, 
інженери, шо будуть випущені, посту
пають в роспорядження виробницьких 
відділів Р. Н. Г. по своій спеціяльности.

9. Студенти, які побажали присту
пити до збільшених навчань але не 
закінчили курсів навчань, а також 
яких усунено від збільшених навчань 
через неуспіх або непідданняся 
трудовій дісціпліні, передаються в

3. Факультетской комиссии пору
чается в ближайший срок выработать 
детальное условие проведения ускорен
ного выпуска в каждом учебном 
заведении с тем, чтобы занятия начать 
к 1-му июля и закончить не позже 
1-го ноября 1920 года.

5. К занятиям имеют право присту
пить все студенты высших учебных 
заведений, образование которых по 
количеству выполненных ими ранее 
учебных занятий или по их практи
ческой подготовке, а также в зави
симости от избранной специальности 
может быть закончено в текущем году.

5. Все студенты, из'явившие жела
ние закончить образование в текущем 
году и удовлетворяющие условиям 
приема, откомандировываются из всех, 
без исключения, учреждений и пред
приятий и из Красной армии.

Все допущенные к усиленным заня
тиям студенты об‘являются мобили
зованными в порядке 'Трудовой 
повинности и обязаны работать без 
пропусков. Над их занятиями уста
навливается тщательный контроль.

6. Все приступившие к занятиям 
студенты, равно как и профессора, 
преподаватели, руководители, ведущие 
с ними занятия. а также лица 
служебного персонала. причастные 
к этой работе, переводятся на время 
занятий на красноармейский паек и 
приравниваются по правам и преиму
ществам к военным служащим. Снаб
жение продовольствием возложить 
на органы Наркомпрода.

7. Студентам, едущим к местам 
усиленных занятий, местные власти 
и железные дороги обязаны предо
ставить право внеочередного проезда 
наравне с советскими сотрудниками, 
командируемыми по срочным делам.

8. По окончании усиленных занятий 
выпущенные инженеры поступают 
в распоряжение производственных 
отделов С. Н. X. по своей специ
альности.

9. Студенты, выразившие желание 
приступить к усиленным занятиям, но 
не закончившие курсы занятий, 
а также отстраненные от усиленных 
занятий, вследствие их неуспешности 
или неподчинения трудовой дисциплине.
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роспорядження цих же господарчих 
органів для використування іх, як 
виший техничний персонал, а в випадку 
злісного порушення трудової дісціпліни, 
притягаються під суд.

Харьків, 5 червня 1920 р.
Голова. Ради Народніх

Комісарів -\. Раконськнм.

Керуючий Справами Раднаркому
/"КОті-І/унікші.

Секретар Раднаркому Миронов.
Оголошено в «Вістях» В. Ц. В. К. і 

Харьк. І у (^виконкому в 16 червня 1920 р. 
* 146.

Постанова Ради Праці и Оборони.

230. Про прискорений випуск медич
них лікарів.

З огляду на значний некомплект 
лікарів як у Червоний армії, так и 
для потреб громадянського населення 
Рада Праці й Оборони ухвалює:

1. Вести науку на останному курсі 
медичних факультетів всіх'державних 
універсітетів, вищої медичної школи і 
військової медичноі академії протягом 
весни й літа, щоб перевести приско
рений випуск лікарів першого січня 
1921 року.

•
2. Оповістити студентів(-ок) медиків 

останнього курсу мобілізованими по
рядком трудової повинности, зобов'
язати іх працювати без пропусків і 
встановити над ними пильну контролю.

/ґриміоп.чі /. Студенти й сту
дентки медики, котрі формально не 
підходять під цю статтю, але за
явили бажання закінчити прискоре
ний курс, допускаються до інтенсі- 
фікованої науки. Як шо -з боку 
медичного факультету зустрінуться 
перешкоди до зачислення цих сту
дентів на випускний курс, то пи
тання шо разу вирішується по згоді 
Наркомосу з Наркомздором.

передаются в распоряжение тех же 
хозяйственных органов для исполь
зования их в качестве высшего тех
нического персонала, а в случае 
злостного нарушения трудовой дисцип
лины—передаются суду.

Харьков, 5-го июня 1920 годе.
Председатель Совета Народных

Комиссаров Л'. Рииовгкш).
Врид. Управдела Совнаркома

ШОпн-Нцткип.
Секретарь Совнаркома Миронов.

Распухл, в «Ивв.» В. Ц. И. К. и Харьк. Гуопсоолкима от 16-го июня 1920 г. .М 146.

Постановление Совета Труда и 
Обороны.

230. Об ускоренном выпуске меди
цинских врачей.

В виду незначительного комплекта 
врачей как в Красной армии, так и 
для нужд гражданского населения, 
Совет Груда и Обороны постановляет:

1. Продолжать#занятия на послед
нем курсе медицинских факультетов 
всех государственных университетов, 
высшей медицинской школы и военно
медицинской академии в течение весны 
и лета с тем, чтобы произвести уско
ренный выпуск врачей 1-го января 
1921 года.

2. Об'явить студентов-ок медиков 
последнего курса мобилизованными в 
порядке трудовой повинности, обязав 
работать без пропусков и установить 
тщательный контроль за ними.

//рнмгчание /. Студенты-ки ме
дики, формально не отвечающие 
требованиям настоящей статьи, но 
заявившие желание окончить уско
ренный курс, допускаются к уси
ленным занятиям. Если со стороны 
медицинского факультета .встре
тятся препятствия к зачислению 
этих студентов-ток на выпускной 
курс, то вопрос в каждом случае 
разрешается по соглашению Нар- 
компроса с Наркомздравом.
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Примітка і. Студенти й сту
дентки медики, котрі незаконно 
скористають з цього права, або 
уклоняться од виконання цієї поста
нови. відповідатимуть перед судом.

3. Відкомандіровати негайно з усіх 
без винятку установ, підприємств і 
Червоної армії всіх .студентів і сту
денток медиків означених пунктом 2 
цієї постанови.

Примітка /. Студенти и сту
дентки медики останніх курсів по
винні явиться у свій універсітет 
протягом 3-х тижнів.

Піт.чітка Установи, котрі від- 
командірували учнів, негайно опові
щають про них в.універсітет, котрий 
повідомляє про їх прибуття чи не
прибуття в речинцеві установи, які 
їх відкомандірували.
4. Обовязати всі установи, підприєм

ства й господарства, де перебували на 
посадах зазначені в цій постанові 
особи, шоб не затримувати їх на місці 
праці під загрозою суворої відпові- 
дальности їх керовників.

Ь. Ирирівнати студентів медиків і 
медичок, які фактично проходять курс 
інтенсіфікованої науки по прискоре
ному випуску, до курсантів військових 
шкільних установ, видаючи їм черво- 
ноармійську пайку наказом Головпост- 
иродарму, довольство речами Цуса, а 
медичкам Головсанупра і грошеве до
вольство Наркомосвіти.

Вчителі прискорених курсів, прирів
нюються у продовольчому відношенні 
до студентів.

Особи, які вже одержують зазна
чене довольство, тратять права на 
одержування його в ицших місцях.

6. Студентам й студенткам меди
кам, які повертаються на медичні 
факультети, місцеві влади й залізниці 
повинні дати право позачергового про
їзду наравні з радянськими співро
бітниками, командірованими для не
гайних справ.

7. Лікарів, шо закінчать освіту, в 
порядкові цієї постанови, передати в 
повне розпорядження Народнього Комі
саріяту Охорони Здоровля для вико-

I Iрим є чанне Студенты-ки ме
дики, незаконно воспользовав
шиеся этим правом, а так&е укло
нившиеся от выполнения настояще
го постановления, преследуются 
судом.
3. Откомандировать немедленно из 

всех без исключения учреждений, пред
приятий и Красной армии всех сту- 
дентов-ток медиков, указанных в 
пункте 2-м настоящего постановления.

. Примечаний• /. Студенты-ки ме
дики последних курсов обязаны 
явиться в течение 2-х недель в свой 
университет.

Примечание Учреждения, отко
мандировавшие учащихся, неме
дленно сообщают о них в универ
ситет, который о. прибытии или 
неприбытии в срок извещает отко
мандировавшие учреждения.
4. Обязать все учреждения, пред

приятия и хозяйства, в которых со
стояли на службе • указанные в на
стоящем лица, не задерживать та
ковых на месте работы под страхом 
строгой ответственности их руково
дителей.

5. Приравнять студентов медиков и 
медичек, фактически усиленно зани
мающихся по ускоренному выпуску, 
к курсантам военно-учебных заведе
ний, выдавая им красноармейский паек 
распоряжением Главснабпродарма, ве
щевое довольствие студентам—Цуса, 
а медичкам—Главсанупра и денеж
ное довольствие—Наркомпроса.

Преподаватели, занятые на уско
ренных курсах, приравниваются к 
студентам в продовольственном отно
шении.

Лица, получающие указанные виды 
довольствия’, лишаются права на по
лучение таковых в других местах.

6. Студентам-кам медикам, возвра
щающимся на медицинские факуль
теты, местные власти и железные 
дороги обязаны предоставлять право 
внеочередного проезда наравне с со
ветскими сотрудниками, командируе
мыми по срочным делам.

7. Окончивших образование в по
рядке настоящего постановления вра
чей передать в полное распоряжение 
Народного Комиссариата ЗдравооХРа-
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ристування по фаху, де він знайде 
потрібним.

8. Студенти- і студентки, усунені 
від навчання через нездатність або 
невиконання трудової дісціпліни, пере
даються в розпорядження Наркомздору 
для використання їх як помічного ме
дичного персоналу; в випадку злісного 
порушення трудової дісціпліни пере
даються судові.

9. Здійснити цю постанову і вирі
шувати питання, які можуть виникати 
з приводу неї, доручається Наркомо- 
сові в згоді з Наркомздором.

10. Ця постанова вводиться в життя 
телеграфічно.

Москва, Кремль, ЗО квітня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів 

і Ради Праці і Оборони У.іняион-Ленін.

Секретар .7. Фотигво.
Рада Народніх Комісарів У. С. Р. Р. 

на засіданні 5 червня 1920 р. ухва
лила:

Ввести в життя на теріторії Укра
їни постанову Ради Праці і Оборони 
РСФСР з ЗО квітня 1920 р. про при
скорений випуск лікарів.

Харьків, дня 5 червня 1920 р.
- Голова Ради

Народніх Комісарів X. /'аковіьинн.
Тимчасовий Керовник

Справами ЖОп и - Лі/ш нч »-
Секретар Раднаркому Ми/нити. .

Декрет Ради Народніх Комісарів.

231. Про реєстрацію статистичних 
сил У. С. Р. Р.

З метою забеспечення Центрального 
Статистичного Управління й підлеглих 
йому місцевих органів необхідним пор-

нения для использования по специаль
ности, по его усмотрению.

8. Студенты-ки, отстраненные от 
занятий, вследствие их неуспешное™ 
и неподчинения трудовой дисциплине, 
передаются в распоряжение Нарком- 
здрава для использования их в каче
стве вспомогательного медицинского- 
персонала, в случае же злостно'о на
рушения трудовой дисциплины—пе
редаются суду.

9. Осуществить настоящее поста
новление и разрешение могущих воз
никнуть вопросов по этому постано
влению поручается Наркомпросу, по 
соглашению с Наркомздравом.

10. Настоящее постановление вво
дится в действие по телеграфу.

Москва, Кремль, 30 апреля 1920 г.
Председат. Совета Народных Комис

саров Совета Труда и Обороны ч
У. ІЬНІ І ІНІ -ЛПІ І І І І .

Секретарь ./. Фотиевп.
Совет Народных Комиссаров УССР, 

в заседании своем от 5-го июня 1920 г. 
постановил:

Ввести в силу на территории 
Украины постановление Совета Труда 
и Обороны РСФСР от 30-го апреля 
1920 года об ускоренном выпуске 
врачей.

Харьков, 5 июня 1920 г.
і

Председатель Совета Народных
Комиссаров Л*, /'иконгнир.

ч Врид. Управляющего делами
И\ 'Ооп-Ицнпснп.

Секретарь Совнаркома Мп/нптч.

Декрет Совета Народных Комис
саров.

231. Об обязательном учете стати
стических сия У. С. С. Р.

В целях обеспечения Центрального 
Статистического Управления и под
ведомственных ему местных органов
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соналом для переведення, в згоді з 
постановою 1 -оі сесії В. Ц. В. К. (2—7 
лютого 1920 р.) і Ради Народніх Ко
місарів від 22 квітня 1920 р. Всеро
сійських переписів: демографічно-про
фесійного, сільско-господарьского і 
промыслового, а також для забезпе
чення негайности розробітку зібра
ного шляхом цих переписів матеріялу, 
рівно-ж і своєчасного виконання всіх 
гих і инших завдань, накладених на 
Центральне Статистичне Управління, 
його місцеві органи і статистичні орга
нізації окремих відомств, Рада Народ
ніх Комісарів постановляє:

1. Всі громадяни У. С. Р. Р. нижче- 
перелічених категорій і спеціяльностей 
без ріжниці полу й віку підлягають 
обов'язковій реєстрації і можуть бути 
покликані до дійсної служби на роботу 
для переписів, рівно-ж і до виконання 
инших негайних «завдань по стати
стиці. як в Центральному Статистич
ному Управлінню й підлеглих йому 
органах, так і в инших статистичних* 
организаціях Республіки, в згоді з 
планом робіт і росподілом існуючих 
статистичних сил, виробленим Цен
тральним Статистичним Управлінням 
вкупі з Всеукркомпрацею за згодою 
з зацікавленими установами:

а) особи, шо вчуть і викладають 
статистику, як професори, лектори, 
вчителі, інструктори і. т. п.;

б) особи, шо скінчили курс вищих 
руських і закордонних наукових за
кладів. які протягом або після відбуття 
курсу брали участь в практичних 
семінарських роботах і подавали праці 
по статистиці;

ві особи, шо вислухали статистичні 
курси був. міністерства внутрішних 
справ, центральні, районні або волосні 
курси Центрального Статистичного 
Управління:

п особи, шо видають друковані 
праці по статистиці;

д) особи, що мають або мали посади
заяідателів чи помічників завідателів

необходимым персоналом для произ
водства, согласно постановления 1-ой 
сессии В.Ц.И.К. (2—7) февраля 1920 г. 
и Совета Народных Комиссаров от 
апреля 22-го дня 1920 г.. Всероссий
ских переписей;' демографически-про- 
фессиональной, сельско-хозяйственной 
и промышленной, а также для обес
печения срочности разработки собран
ного путем указанных переписей ма
териала, равно как и своевременного 
выполнения всех этих и прочих зада
ний, возлагаемых на Центральное 
Статистическое Управление, его мест
ные органы и статистические органи
зации отдельных ведомств. Совет На
родных Комиссаров постановляет:

1. Все граждане У.С.С.Р. нижепе
речисленных категорий и специаль
ностей без различия пола и возраста 
подлежат обязательному учету и мо
гут быть призваны на действитель
ную службу для работ по переписям, 
равно как и для выполнения других 
срочных заданий по статистике как 
в Центральном Статистическом Упра
влении и подчиненных ему местных 
статистических органах, так и в про
чих статистических организациях 
Республики, согласно плана работ и 
распределения наличных статистиче
ских сил, выработанного Центральным 
Статистическим Управлением,' совме- 
стнр с Всеукртрудом, по соглашению 
с заинтересованными учреждениями:

а) лица, занимающиеся научной и 
преподавательской деятельностью по 
статистике в качестве профессоров, 
лекторов, преподавателей, инструк
торов и т. д.;

б) лица, окончившие курсы высших 
русских и заграничных учебных за
ведений, кои во время или после про
хождения курса, участвовали в прак
тических семинарских работах и пред
ставляли работы по статистике,

в) лица, прослушавшие статисти
ческие курсы быв. министерства внут
ренних дел, центральные или район
ные волостные курсы Центрального 
Статистического Управления;

г) лица, издающие печатные труды 
по статистике,

д) лица, занимающие или занимав
шие должности заведываюших орга-
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організаційних статистичних відділів, 
підвідділів чи філій урядових і громад
ських установ;

е) особи, що виконували обов'язки 
керовників статистичними роботами 
як на місцевих статистичних обслідах, 
так і при розробітці здобутих стати
стичних матеріялів;

ж) особи, які мали чи мають по
сади статистиків-організаторів і ста- 
тистиків-інструкторів;

з) особи, що належать до стати- 
стично-техничного персоналу, які мали 
і мають посади не нижче статистиків 
З розряду;

і) особи, які при загальному тре- 
чанню служби протягом одного року 
мали посади не менше рахівника-кон- 
і рольора і рахівника-інструктора;

к) особи, що виконували за останні 
! 0 літ, протягом не менше двох сезо
нів обов'язки інструкторів чи реє
страторів на місцевих експедиційних 
статистичних обслідах.

Примітна. Порядок реєстрації 
осіб, котрі перебувають у лавах 
Червоної армії визначається окре
мою інструкцією Всеросійського Го
ловного і Польового Штабу за зго
дою з Наркомпраці і Ц. С. У. Вилу
чення з лав Червоної армії перево
диться постановою Реввійськррди 
Республіки.
2. Переведення реєстрації статистич

них сил накладається на губерніяльні 
статистичні бюра разом з підвідділами 
реєстрації й росподілу робочоі сили.

3. Всі згадані в п. 1 особи під по
грозою притягнення до відповідальности 
по всій суворості революційних законів 
обов'язані протягом 10 днів від дня 
оголошення цього декрету особисто 
скласти і виповнити 3 реєстраційні 
картки на поданий зразок і здати іх:

а) в містах губерніяльних—у губер- 
ніяльне статистичне бюро;
• б) в повітах*—у місцеві статистичні 
бюра, а там, де іх нема—в управління 
повітових виконкомів;

низационными статистическими отде
лами. под'отделами или отделениями 
правительственных и общественных 
учреждений;

е) лица, выполнявшие обязанности 
руководителей статистическими рабо
тами как при местных статистических 
преследованиях, так и при разработке 
полученных статистических мате
риалов;

ж) лица, занимающие или занимав
шие должности статистиков-органи- 
заторов и статистиков инструкторов;

з) лица, принадлежавшие к стати- 
стически-техническому персоналу, кои 
занимают или занимали должности не 
менее статистиков 3-го разряда;

в) лица, кои при общей продолжи
тельности службы всего один год за
нимали должности счетчика, контрог 
лера и счетчика-инструктора;

к) лица, выполнявшие за последние 
10 лет, в течение не менее двух се
зонов, обязанности»инструкторов или 
регистраторов на местных экспедицион
ных статистических исследованиях.
” Примечание. Порядок учета лиц, 

находящихся в рядах Красной армии, 
определяется особой инструкцией 
Всероссийского Главного и Полевого 
Штаба, по соглашению с Нарком- 
трудом и Ц.С.У. Из'ятие же из ря
дов Красной армии производится 
согласно постановлению Реввоен
совета Республики.
2. Проведение учета статистических 

сил возлагается на губернские стати
стические бюро совместно с под'отде
лами учета и распределения рабочей 
силы.

3. Все упомянутые в п. 1 лица, под 
страхом привлечения к ответственности 
по всей строгости революционных 
законов, обязаны в порядке личной 
явки в течение 10 дней со дня рас- 
публикования настоящего декрета 
составить и заполнить 3 уч. карточки 
по прилагаемому образцу и сдать 
таковые:

* а) в городах губернских—в губерн
ские статистические бюро;

б) в. уездах—в местные статисти
ческие бюро, а там, где их нет в 
отделы управления уездных исполко
мов;
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в волостях - в волосні виконкоми.

4. Органи, згадані в п. З, оден при
мірник реєстраційної картки з поміткою 
про зареєструванчя звертають особі, 
що реєструється, другий примірник 
лишають у себе, третій примірник 
волосні й повітові виконкоми і стат- 
бюро під загрозою законної відлові- 
дальности протягом 3-х днів надсилають 
в губерніяльне статистичне бюро.

* ^
-5. Третій примірник реєстраційно! 

картки осіб, зареєстрованих у губер
ніальному статистичному бюрі, а також 
копіі реєстраційних карток осіб заре
єстрованих повітовими й волосними 
установами пересилають губерніяльні 
статистичні бюра в Центральне Ста
тистичне Управління.

6. Всі зареєстровані повинні пові
домляти про всі зміни свого постійного 
місця пробування місцеве статистичне 
бюро.

В випадку переїзду в иншу губернію 
звільнюють іх з реєстрації в стати
стичному бюрі старого пробування і 
вони обов*язані являтися для відповід
ного впису в статистичне бюро в місці 
нового пробування (з дбдержанням 
правил, встановлених в п. З цього 
декрету).

Місцеві статистичні бюра про всі 
зміни в складі осіб, що перебувають на 
обов’язковій реєстрації, повідомляють 
Центральне Статистичне Управління.

7. Всі зареєстровані статистики 
спеціалісти, згадані в п. 1 цього де
крету, можуть бути покликані на 
дійсну службу для робіт по статистиці 
декретом Ради Народніх Комісарів.

8. Всі особи, покликані на дійсну 
службу для робіт по статистиці, перебу
вають у відомі Центрального Стати
стичного Управління, яке відраджує іх 
для робіт в Центральне Статистичне 
Управління, чи в органи, йому підлеглі, 
а також і в инші статистичні уста
нови по мобілізаційному планові, виро
бленому в згоді з п. 1  цього декрету.

в) в волостях—в волостные испол
комы.

4. Органы, указанные в п. 3, один 
экземпляр учетной карточки с отмет
кой о принятии на учет возвращают 
регистрируемому лицу, другой экзем
пляр оставляют у себя.Третий экземпляр 
волостными и уездными исполкомами 
и статбюро под страхом законной 
ответственности в течение 3-х дней, 
препровождается в губернское стати
стическое бюро.

5. 3-й экземпляр учетной карточки 
лиц, зарегистрированных в губернском 
статистическом бюро, а также копия 
учетных карточек лиц, зарегистриро
ванных уездными и волостными учреж
дениями пересылаются губернскими 
статистическими бюро—в Центральное 
Статистическое Управление.

6. Все состоящие на учете лица 
должны сообщить о всех переменах 
постоянного местожительства местным 
статистическим бюро.

В случае переезда в другую губер
нию лица снимаются с учета стати
стического бюро прежнего местожи
тельства и обязаны являться для 
соответственной отметки в статисти
ческое бюро по месту нового житель
ства с соблюдением правил, устано
вленных в п. 3 настоящего декрета.

Местные статистические бюро о всех 
происходящих переменах в составе 
состоящих на обязательном учете лиц 
извещают Центральное Статистическое 
Управление.

7. Все зарегистрированные стати
стики-специалисты, упомянутые в п. 1 
настоящего декрета, могут быть при
званы на действительную службу для 
работ по статистике декретом Совета 
Народных Комиссаров.

8. Все лица, призванные на действи
тельную службу для работ по стати
стике, находятся в ведении Централь
ного Статистического Управления; 
каковое откомандировывает их для 
работ в Центральное Статистическое 
Управление или органы, ему подве
домственные, а также в другие стати
стические учреждения по мобилиза
ционному плану, выработанному со
гласно с п. 1  настоящего декрета.
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9. Всі особи, прикликані на дійсну 
Службу для робіт по статистиці, ло
зинні приймати відповідну іх спеціяль- 
ности і званню роботу, котру буде ім 
пропонувано Центральним Статистич
ним Управлінням, чи органами ним 
уповноваженими. Ухилення від пропо- 
нованоі роботи без важних причин 
карається як дезертирство, згідно 
статутові про трудову повинність.

10. Всі спеціялісти-статистики, по
кликані на дійсну службу для робіт 
по статистиці:

а) можуть бути покликані на дійсну 
військову службу ,не інакше як за 
згодою Центрального Статистичного 
Управління і тих установ, в віданні 
яких вони перебувають;

б) не можуть бути притягнені до 
виконання ніякої роботи в порядку 
трудовоі повинности без згоди Ц.С.У. 
і тих установ, до відання яких вони 
належать;

в) одержують утримання не менше, 
ніж яке одержували вони • перед по
кликанням на дійсну службу по ста
тистиці, але в межах встановлених 
норм оплати праці, як що через те 
покликання ім випадуть нижчі ставки.

11. Всі установи, підприємстві і 
організаціі повинні при мобілізаціі ста
тистичних сил своєчасно звільнити 
своіх службовців, показаних в п. 1 
цього декрету, для відрядження іх у 
Центральне Статистичне Управління.

12. Всі установи й особи, що пере
бувають на теріторіі Республіки, по
винні подавати всебічну допомогу як 
Центральному Статистичному Упра
влінню, так і місцевим с+атистичним 
бюрам в справі успішної реєстрації 
всіх статистичних сил Республіки.

13. Всі покликані на дійсну службу 
для робіт по статистиці за злочинства 
на посаді відповідають нарівні з по- 
кликанними на військову службу.

14. Цей декрет вводиться в життя 
телеграфічно.

9. Все лица, призванные на действи
тельную службу для работ по стати
стике, обязаны принимать соответ
ствующую их специальности и отзыву 
работу, которая будет им предложена 
Центральным Статистическим Упра
влением или органами, им уполномо
ченными. Уклонение от предложенной 
работы без уважительных причин 
преследуется, как дезертирство, со
гласно положению о трудовой повин
ности.

10. Все специалисты-статистики, 
призванные на действительную службу 
для работ по статистике:

а) могут быть призпаны на действи
тельную военную службу не иначе как 
с согласия Центрального Статисти
ческого Управления и тех учреждений, 
в ведении коих они состоят;

б) не могут быть привлекаемы к 
исполнению каких либо работ в по- 
рядкетрудовой повинности без согласия 
Ц.С.У. и тех учреждений, в ведении 
коих они состоят.

в) получают жалованье не менее 
получавшегося ими до призыва на 
действительную службу по статистике, 
но в пределах установленных норм 
оплаты труда, если, вследствие ука
занного призыва, им будут причитаться 
более низкие оплаты.

11. Все учреждения, предприятия и 
организации обязаны при мобилизации 
статистических сил своевременно осво
бождать состоящих у них на службе 
лиц, указанных в п. 1  сего декрета, 
для откомандирования в распоряжение 
Центрального Статистического Упра
вления.

12. Все учреждения и лица, находя
щиеся на территории Республики, обя
заны оказывать всемерное содействие 
как Центральному Статистичёскому 
Управлению, так и местным стати
стическим бюро в деле успешного 
учета всех статистических сил Рес
публики.

13. Все призванные на действитель
ную службу для работ по статистике 
за преступления по должности отве
чают наравне с призванными на 
военную службу.

14. Настоящий декрет вводится.» 
действие по телеграфу.
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Всі місцеві радянські влади повинні 
негайно, одержавши цей декрет, ого
лосити його як у місцевій пресі, так і 
шляхом обов'язкових постанов.

Харьків. 5 червня 1420 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

X. І'акінн-ькчпі.
Тимчасово Керуюч. Справами

Жони - //1/ I I I  ким.
Секретар Мч/итпп.

Все местные советские власти обя
заны немедленно по получении сего 
декрета распубликовать его как в ме
стной печати, так и путем обязатель
ных постановлений.

Харькбв, 5-го июня 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Ракоаскнй.
Вр. и. д. Управдела ЖОан-Путнпн.

Секретарь Ми/юноч.

Доповнення додоирету про обов'
язкову реєстрацію статистичних 
сид У.С.Р.Р. від 5 червня 1920 р.

Центральне статистичне управління. 
Обов'язкова реєстрація статистичних 

сил.

Персональна реєстраційна 
картка №.

Місце помешкання: губернія, край, 
повіт (округа). Місто, містечко, село, 
заводський присілок, слобода, вулиця, 
будинок.

1. Призвище, імя, по батькові.
2. рік народження.
3. Громадянство (підданство).
4. Дійсна назва школи, в якій 

н«ився. Чи скінчів.
5. На яких мовах говорить: а) рідній,

б)..................................
і». Звання по освіті, по фаху.

7. Послідовний перелік місць служби, 
посад і часу перебування на службі 
а) . . . . б) . . . . в) . ...

8. Чи брав участь у місцевих обслі- 
дах. де. на протязі якого часу і які 
виконував функціі.

4. В яких статистичних працях крім 
.«значених в п. 8. брав участь: а) місто 
й установа, б) виконувана праця, в) 
скільки часу працював.

10. Які мас друковані праці.
11. Де працюс і яку посаду мас 

тепер.

Доподиение к декрету об обяза
тельном учете статистических 
сил У.С.С.Р. от 5 июня 1920 г.

Центральное Статистическое Упра
вление. Обязательный учет статисти

ческих сил.

Личная учетная карточка К®
•

Местожительство: губерния, уезд (ок
руг), город, местечко, село, заводский 
поселок, деревня, улица, дом.

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год рождения.
3. Гражданство (подданство).
4. Точное наименование учебного за

ведения, в каком обучался, окончил ли.
5. На каких языках говорит а) (род

ной), б......................
6. Звание по образованию, но про

фессии.
7. Последовательное перечисление 

мест службы, должностей и времени 
пребывания на службе: а) . . б) . . в).

8. Участвовал ли в местных иссле
дованиях, где, в течение какого вре
мени, какие выполнял функции

9. В каких статистических работах, 
кроме указанных в п. 8, участвовал: 
а) город и учреждение, б) выполняв
шаяся работа, в) сколько времени 
работал.

10. Какие имеет печатные труды.
11. Где работает и какую должность 

занимает в настоящее время.
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12. Як шо служить у війську, то 
вказати зброю і посаду.

13. Які має фізичні вади чи хвороби, 
що понижують працездатність.

14. ' Як що на місці реєстраціі тим
часово, то вказати адресу постійного 
перебування, день. місяць 1920 р. 
Підпис.

15. Зареєстрований статистичним 
бюром: день, місяць 1920 р.. місце 
печатки. Підпис.

16. Знятий з реєстраціі з причини 
. . . день, місяць 1920 р.. місце 

печатки. Підпис. *
17. Зареєстрований на місці нового 

помешкання в губерніяльному стати
стичному бюрі. День, місяц 1920 р.. 
місце печатки. Підпись.

18. Покликаний по мобілізації ста
тистичних сил. День, місяць 1920 р. 
відряджений для роботи. Місце печатки. 
Підпис.

статут Ради Народніх Комісарів.

232. Про Робітничий Комітет допомоги.

1 . З метою: а) найкращого пого
дження виробничих завдань Нарком- 
зему з загальними плянами по відно
вленні та розвиткові промисловости на 
Україні,б) з'єдинення і скріплення за
ходів по виробничій організації сіль
сько-господарського пролетаріяту і в) 
пристосування до сільсько-господар
ського будівництва організаційнього 
досвіду промислових робітників, при 
Наркомземові Украіни організується 
Робітничий Комітет допомоги в складі, 
який визначує Наркомзем і Півдбюро 
Ь.Ц.РЛІ.С.

2. Робіткомдоп є органом виробни
чих професийних союзів. Голова і за
ступник беруть участь в органах 
Наркомзему і ЇІівдбюра В. Ц. Р. П. С. 
в питаннях земельноі політики та 
соиіялістичнього устрою землі, з пра
вом рішаючого голосу.

3. З метою найповніщоі участи 
індустріяльного пролетаріяту в соція-

12. Если состоит на военной службе, 
то указать род оружия и должность.

13. Какие имеет физические недо
статки или болезни, понижающие 
трудоспособность.

14. Если на месте учета живет вре
менно. то указать адрес постоянного 
жительства. Число, месяц 1920 года. 
Подпись.

15. Принят на учет. Статистическое 
бюро, число, месяц 1920 года, место 
печати. Подпись.

16. Снят с учета вследствие... Число, 
месяц 1920 г., место печати, подпись.

17. Зачислен на учет по месту нового 
жительства в губернское статистиче
ское бюро. Число, месяц 1920 г., место 
печати, подпись.

18. Призван по мобилизации стати
стических сил. Число, месяц 1920 г. 
Откомандирован для работы. Место 
печати, подпись.

Положение Совета Народных 
Комиссаров.

232. 0 Рабочем Комитете содействия.

1. В целях: а) наилучшего согласо
вания производственных заданий Нар- 
комзема с общими планами по вос
становлению и развитию промышлен
ности на Украине, б) объединения и 
усиления мероприятий по производ
ственной организации сельско-хозяй
ственного пролетариата, в) применения 
к сельско-хозяйственному строитель
ству организационного опыта про
мышленных рабочих, при Наркомземе 
Украины организуется Рабочий Коми
тет содействия в составе, определяемом 
Наркомземом и Южбюро В.Ц.С.П.С.

2. Рабочкомсод является органом 
производительных и профессиональ
ных союзов. Председатель и замести
тель участвуют в органах Наркомзема 
и Южбюро В. Ц. С. П. С. по запросам 
земельной гголитики и социалистиче
ского землеустройства, пользуясь пра
вом решающего голоса.

3. В целях наиболее полного уча
стия индустриального пролетариата
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лістичній перебудові сільського гос
подарства, проекти Наркомзему, які 
мають характер планових перебудов 
і програму завдань, шо відносяться до 
земельного нетрудового користування, 
передаються на приготовчий висновок 
Робіткомдолу.

4. Робіткомдоп зобов'язаний давити 
свій висновок в питаннях передачі 
участків земель нетрудового користо- 
вання промисловим підприємствам, 
професійним об'єднанням і иншим 
державним установам.

5. Робіткомдоп має право фак
тичного розслідування праць госпо
дарств, приписаних для об'єднаннів 
промислового пролетаріату, з обов'яз
ком повідомлення про висліди розслі
дування Наркомзем задля відповідних 
розпоряджень.

6. Робіткомдоп зобов'язаний брати 
активну участь в організаціях упра
влінців державними культурно-зразко
вими, промисловими і прочими сільсь
кими господарствами, притягачи інду- 
стрійний пролетаріят, задля збіль
шення діяльности органів Наркомзему 
як в  центрі, так і на місцях шляхом 
вислання своіх уповноважених.

7. Робіткомдоп^спільно з заінтере
сованими установами і организациями 
випрацьовують умови контролі, упра
вління і вихіснування промислових 
господарств: бурякових, льняних і инш.

Н. Робіткомдоп усіми способами 
доіюмогас створенні росту і зміцнення 
організації виробничих союзів сільсько
господарського пролетаріату, вживає 
заходів задля піддання групових течії* 
між останнім загально-державним ви
робничим інтересам, а також задля 
знищення антагонізму між пролета
ріатом міста і села та його тіснішого 
професійного об'єднання, задля чого 
бере участь в праці центрального і 
місцевих органів Всепрацьзем, колек
тивів і союзів, та організує перерос- 
поділ промислових робітників і сіль
ських господарств.

в социалистическом преобразовании 
сельского хозяйства, предложения 
Наркомзема, имеющие характер пла
новых переустройств и программы 
заданий, касающихся земельного не
трудового пользования, передаются 
на предварительное Рабочкомсода за
ключение.

4. Рабочкомсод обязан давать свое 
заключение по вопросам передачи 
участков земель нетрудового пользо
вания промышленным предприятиям, 
профессиональным об'единениям и 
другим государственным учреждениям.

5. Рабочкомсоду принадлежит право 
фактического обследования работ 
хозяйств, приписанных к об'единениям 
промышленного пролетариата, с дове
дением о результатах обследования 
до сведения Наркомзема для завися
щих распоряжений.

6. Рабочкомсод обязан принимать 
активное участие в организации 
управлений государственными куль
турно-показательными, промышлен
ными и прочими сельскими хозяй
ствами, привлекая индустриальный 
пролетариат для усиления деятель
ности органов Наркомзема как в 
центре, так и на местах, путем по
сылки своих уполномоченных.

7. Рабочкомсод, совместно с заин
тересованными учреждениями и орга
низациями, вырабатывает условия 
контроля, управления и использования 
промышленных хозяйств: свеклович
ных, льняных и проч.

8. Рабочкомсод, всемерно содей
ствует образованию роста и укрепле
ния организации производственных 
союзов сельско-хозяйственного проле
тариата, принимает меры к подчине
нию групповых течений среди послед
него общегосударственным производ
ственным интересам, а также уничто
жению антагонизма между пролета
риатом города и деревни, к его тес
нейшему профессиональному об'едине- 
нию, для чего участвует в работе 
центрального и местных органов Все- 
работзем, коллективов и союзов и 
организует перераспределение про
мышленных рабочих и сельских 
хозяйств.
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9. Прямуючи до того, щоб радянські 
господарства всіляких назв і катего
рій станули дійсними огнищами куль
турного розвитку в селі, які допомо- 
гають розвиткові виробничих сил, 
робіткомдоп допомагає організації 
зразкових вистав у них, рїжних с.-г. 
культур робітничих клубів, коопера
тивів, літних і діточих робітничіх ко
лоній. Організує зісипні пункти, трак
торні відділи, ремонтні майстерні і ру
хомі ремонти сільских майстерень для 
обслугування бідніших селян.

• 10- З тою самою метою робітком
доп допомагає уладженні курсів по 
підготовленні відповідальних діячїх 
споміж індустрійного і с.-г. пролєта- 
ріяту та інструкторів по організації 
високих с.-г. культур в селі.

11. Як орган пролєтаріяту Робіт- 
комдом працює по програмі Нарком- 
зему і дірективам В.Ц.Р.П.С. і здає 
перед ним періодичні звіти.

12. Будучи органом В. Ц. Р. П. С., 
Робіткомдоп здійснює свої завдання, 
працюючи на місцях черрз своїх упов
новажених. Задля керування їх діяль-' 
ностю випрацювує інструкції, які 
подтверджує Н. К. 3. С. і В. Ц. Р. П. С.

13. Робіткомдоп і його уповноважені 
отримують удержання від Н. К. 3. С. 
по ставках В. Ц. Р. Г1. С., і задля 
виповнення своїх завдань користуються 
апаратом Н. К. 3. С. і Півдбюра.

Харьків, 5 червня 1920 р.

Голова Ради Народніх 
Комісарів .V. Раповгькиіі

Т. в. о. Керуючого Справами
Лїдпп-Пі/іш;нн.

9. Стремясь к тому, что советские 
хозяйства всяких наименований и 
категорий стали действительными 
очагами культурного развития в де
ревне, способствующими развитию 
производственных сил, Рабочкомсод 
содействует организации в них пока
зательных выставок, различных с.-х. 
культур, рабочих клубов, коопера
тивов, летних и детских рабочих 
колоний. Организует прокатные пун
кты, тракторные отряды, ремонтные 
мастерские и передвижные ремонты 
сельских мастерских для обслужива
ния беднейших селян.

10. В этих же целях Рабочкомсод 
содействует устройству курсов по 
подготовке соответственных работни
ков из среды индустриального и • с.-х. 
пролетариата и инструкторов по 
организации высоких с.-х. культур 
в деревне.

11. Как орган пролетариата. Рабоч" 
комсод действует по программе Нар- 
комзейа и директивам ВЦСПС и пери
одически перед ними отчитывается.

12. Рабочкомсод, являясь органом 
ВЦСПС, осуществляет свои задания, 
действуя на местах через своих 
уполномоченных. Для руководства их 
деятельности вырабатывает инструк
ции, утвержденные НКЗ и ВЦСПС.

13. Рабочкомсод и его уполномочен
ные содержатся НКЗ по ставкам 
ВЦСПС и для выполнения своих задач 
пользуются аппаратом НКЗ и Южбюро.

Харьков, 5 июня 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров А'. Ра попеки н.

Врид Управляющего Делами
Жіїїпі-Пциікин.

Секретар А. М щитов. Секретарь А. Миронов.
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Постанови Ради Народніх Комі- Постановления Совета Народных 
сарів. Комиссаров.

233. Про постачання пайки службов
цям мілітаризованьїх установ.

З огляду на визнану постановою 
4-го 3‘ізду Рад державну конечність 
мілітаризувати усі радянські установи 
задля осягнення максімальної продук
тивности праці, вимагається від 
радянських службовців напруження 
максімум сил. Через те, що невдово- 
ляюче постачання харчів не дає мож- 
ливости осягнути продуктивних вислі- 
дів, Раднарком постановляє^

1. НаркОмпродові звернути особливу 
увагу на постачання харчів службов
цям радянських установ.

2. Доручити Наркомпродові нака
зати Опродкомгубам негайно найти 
конкретний план для вдоволяючого 
забезпечення службовців мілітаризо
ваних установ продовольчою пайкою, 
слідкуючи уважно за правильним по
ставленням постачання і росподілу між 
радянськими службовцями.

3. В мілітаризованих радянських 
установах тарифи оплати пращ не 
можуть бути нижчими від загально 
громадянських.

Харьків, 3 червня 1920 р.
Голова Ради Народніх Комісарів

X. Раковеькні'і.
Т. в. о. Керуючого Справами

Ждаи-ІІцшкнн.

233. 0 снабжении служащих милита
ризованных учреждений пайком.

В виду признанной постановлением 
4-го С'езда Советов государственной 
необходимости милитаризовать все 
советские учреждения для достиже
ния максимальной продуктивности 
труда—от советских служащих тре
буется напряжение максимума сил, 
так как неудовлетворительное снаб
жение продовольствием не дает воз
можности достигнуть продуктивных 
результатов, Совнарком постановляет: 

Г. Наркомпроду обратить особое 
внимание на снабжение продоволь
ствием работников советских учреж
дений.

2. Предложить Наркомпроду пред
писать Опродкомгубам в срочном 
порядке изыскать конкретный план 
к удовлетворительному обеспечению 
служащих милитаризованных учре
ждений продовольственным пайком, 
внимательно следя за правильной 
постановкой снабжения и распределе
ния среди советских служащих.

3. В милитаризованных советских 
учреждениях тарифы оплаты труда 
могут быть ниже общегражданских.

Харьков, 5 июня 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. РакоагпиА.
0Врид. Управляющего Делами

Ж()пгі-ІІ//к(кіпі.

Секретар Раднаркому Ми/юное. Секретарь Совнаркома .1. Мн/нтои.

234. Про боротьбу з прогулами.

3 метою усунення прогулів Рада 
Народніх Комісарів постановляє:

1. Крім витручення заробітньої 
платні перепроваджувати потручення 
з премії, як грошевої, так і в натурі, 
за прогули (неявлення на роботу без

I ^<4~ЯМ й

234. 0 борь(5ес "прогулами.

В целях устранения прогулов, Совет 
Народных Комиссаров постановляет

1. Сверх удержания заработной 
платы производить вычеты из премии 
как денежной, так и натуральной за 
прогулы (неявку на работу без
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правних підстав) по слідуючому роз
рахункові:

За перший день прогулу на протягу 
місяця відрахувати 15% місячної 
премії, за другий день 25%, а за 
третій 60%. Незалежно від цього 
прогул потягає за собою обов'язок 
відробити дні прогулу в порядкові 
трудової повинности в надстрочних 
годинах і в дні святочні, при чому 
можна притягати робітніків і служ
бовців і не по їх спеціяльности, за 
оплатою цих робіт по тарифних 
ставках, без відраховання премії і 
надобов'язкових оплат.

2. Прогул більший чим 3-дневний в 
протягу місяця потягає за собою пе
реданий цісціплінарному судові як за 
саботаж.

3. Особи, котрі ухилюются від вка- 
занного в т. 1 . обов'язку відробити 
прогул, підлягають увязненню в кон
центраційний табор.

4. 3‘обов‘язати відповідальних кер
маничів всіх підприємств і установ, 
встановити суворий, догляд за табель
ною реєстрацією виходів на працю в 
тижневий термін, з дня оголошення 
нинішньої постанови.

5. З'обовязати Комісії по трудовій 
повинности періодично робити летучі 
ревізії правильного повадження табелі 
і в випадкові відкриття неправильно
стей притягати виновників до карної 
відіювідальности.

6. Контроля за переведенням цієї 
постанови вкладається на комісії по 
переведенні трудовоі повинности і на 
завкоми під суворою відповідальностью 
1 \ перед судом.

7. Звільнення від праці в випадкові 
недуги повинно бути посвідчене 
(листком недуги).

Примітна. Спис лікарів і лічни- 
чих установ, котрі мають право 
видавати листки недуги, оголошу
ють місцеві органи Н. К. Охорони 
Здоровля.
8. Сумніви що до справедливости 

звільненню від праці по недузі вирішу
ють Лікарьсько-Контрольні Комісії.

9. В листові недуги лікарь зазначує 
початок занедужання, дні назначених

законных оснований) по следующему
расчету:

За первый день прогула в течение 
месяца высчитывать 15 % месячной 
премии, за второй день—25% и за
3-й—60%. Независимо от сего про
гул влечет за собой обязанность отра
ботать дни прогула, в порядке трудо
вой повинности, в сверхурочное время 
и в праздничные дни, причем рабочие 
и служащие могут привлекаться и не 
по их специальности, с оплатой этих 
работ по тарифным ставкам, без 
начисления премии и сверхурочных.

N
2. Прогул свыше 3-дней в течение 

месяца 'влечет за собой предание 
дисциплинарному суду, как за саботаж^

3. Лица, уклонившиеся от указан-^ 
ной в. п. 1  обязанности отработать 
прогул, подлежат заключению в кону 
центрационный лагерь.

4. Обязать ответственных руково
дителей всех предприятий и учре
ждений установить строгий надзор за 
табельной регистрацией выходов на 
работу в недельный срок со дня 
опубликования настоящего постано
вления.

5. Обязать комиссии по трудовой
повинности периодически производить 
летучие ревизии правильного ведения 
табелей и в случае обнаружения 
неправильностей привлекать виновных 
к уголовной ответственности. ч

6. Контроль за проведением настоя 
щего' постановления возлагается на 
комиссии по проведению трудовой 
повинности и на завкомы под стро
гой их ответственностью по суду. /

7. Освобождение от работы по 
случаю болезни должно быть удосто
верено «больничным листком».

Примечание. Список врачей и 
лечебных учреждений, имеющих 
право выдачи больничных листков, 
опубликовывается местными орга
нами Н. К. Здравоохранения.
8. Сомнения в правильности осво

бождения от работ по болезни раз
решаются Врачебно-Контрольными Ко
миссиями.
• 9. В больничном листке врач отме
чает начало заболевания, дни назна-
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і відбутих відвідин і день выздоро
вления.

10. Ті, котрі находяться в кваран- 
танні, в наслідок-заразливого занеду- 
жаиня в родині, обовязані предложити 
подсвідчення від лікаря місцевого 
Відділу Здоровля о речинцях ізоляціі 
* переведеноі десінфекціі.

11. Конечність догляду за членами 
родини, які захворіли, котра звільняв 
від явлення на працю, повинна бути 
посвідчена лікарем, вказаним в при
мітці т. 7 цієі постанови/

12. Дозвіл на виізд з огляду на не
дугу з вказанням місця лікування, за
лишається виключно посвідченням Лі
карсько-Контрольних Комісій. Ці по
свідчення видасться тільки особам, ко
трі потребують кліматично-санітарно- 
курортного або дієтичного лікування, 
коли таке не може бути їм дане в 
відповідних місцевих лічничих закла
дах, а також, коли перебування їх в 
чісцевости, де они працюють, загро
жує важкими наслідками для їх здо
ровля. (Гл. доданий спис недуг).

13. Конечність користування спе- 
ціяльними способами лічення як то 
елєктролічення, водолічення, масаж і 
;інші способи фізіотерапії з браку ин
ших підстав, не можуть служити при
чиною видачі посвідчення. Вказані 
способи лічення повинні бути доста
влені потребуючим в спосіб амбуля- 
торного і шпитального лічення. По
свідчення видається в цих випадках, 
коли в даній місцевости нема відпо
відного спеціяльного лічничого закладу.

14.,Особа, котра отримала посвід
чення на виїзд з огляду на недугу, 
повинна негайно повідомити про це 
підприємство, установу чи господар
ство, в якім працює.

15. Тревання відпустки з огляду на 
недугу не може Перевищувати 2-х мі
сяців. В випадкові конечности про
довження відпустки, воно може бути 
рішене по повюрених оглядинах Лі
карсько-Контрольною Комісією в місці 
перебування хворого.

ченных и исполненных посещений и 
день выздоровления.

*
10. Находящиеся в карантине, 

вследствие заразного заболевания в 
семье, обязаны представить удосто
верение от врача местного Отдела 
Здравоотдела о сроке изоляции и 
произведенной дезинфекции.

11. Необходимость ухода за забо
левшими членами семьи, освобожда
ющая от явки на работу, должна 
быть удостоверена врачем, указанным 
в примечании к. п. 7 сего постанов
ления.

12. Разрешения на выезд по болез
ни с указанным местом лечения предо
ставляются исключительно по удостове
рениям Врачебно-Контрольных Комис
сий. Удостоверения эти выдаются 
лишь лицам, нуждающимся в клима- 
тическо - санитарно - курортном, или 
диэеттическом лечении, если таковое не 
может быть предоставлено в соответ
ствующих местных лечебных заведе
ниях, а также, если пребыванию их 
в местностях, где они работают, гро
зит тяжелыми последствиями для их 
здоровья’. (См. приложение: список 
болезней).

13. Необходимость пользования спе
циальными видами лечения, как-то: 
электро-лечение, водолечение, масса
жем и другими видами физиотерапии 
при отсутствии других оснований, не 
может служить причиной выдачи удо
стоверений. Указанные виды лечения 
должны быть предоставлены нуждаю
щимся в порядке амбулаторного и 
больничного лечения. Удостоверение 
дается в тех случаях, когда в данном 
месте нет соответствующего специаль
ного заведения.

14. Лицо, получившее удостовере
ние на выезд по болезни, обязано 
немедленно известить об этом пред
приятие, учреждение или хозяйства, 
в котором оно работает.

15. Продолжительность отпуска по 
болезни не может превышать 2-х ме
сяцев. В случае необходимости про
дления отпуска он может быть разре
шен по вторичному освидетельствова
нию Врачебно-Контрольной Комиссией 
по месту пребывания больного.
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16. Час перебування на селі пови
нен посвідчити місцевий Раддеп, а час 
перебування в курорті або санаторії 
керуючий тими закладами лікар.

17. Особи, винні в неправильнім 
видаванні листків недуги і посвідчень, 
підлягають карній відповідальности.

Москва, Кремель, 27 квітня 1920 р.
Голова Ради Народніх 
Комісарів В. Ульянов-Ленін.

16. Время пребывания в деревне 
должно быть удостоверено местным 
Совдепбм', а время пребывания на ку
рорте или санатории—заведующие 
этим заведением врачом. • II

'17. Лица, виновные в неправильной 
выдаче больничных листков и удосто
верений, подлежат уголовной ответ
ственности.
Москва, Кремль, 27-го апреля 1920 г.

Председатель Народных 
Комиссаров В. Ульянов-Ленин.

Керуючий Справами
ВО.і. Вонч-Брусви ч.

Управляющий Делами
В.мд. Бонч.Бруевнч.

Секретар Л. Фопііевп.
Рада Народніх Комісарів У. С. Р. Р. 

на засіданні з 5 червня 1920 року 
постановила:

Впровадити в життя на теріторії 
України постанову Р.Н.К. Р.С.Ф.Р.Р* з 
27 квітня цього року «Про боротьбу 
з прогулами». • * *•

Голова Ради Народніх
Комісарів Х.Раковськнії.

Секретарь Л. Фотневн,
Совет Народных Комиссаров У.С.С.Р. 

на- заседании 5-го июня 1920 года 
постановил: ввести в силу ыа терри
тории Украины п о с т а н о в л е н и е '  
С. Н. К. Р. С. Ф. С. Р. от 27 апре
ля с. 14. «О борьбе с прогулами». 4

- р-е» 1А*.»

1рогдйй^с
Раковгкпи.

Г Ъс. е *
Комиссаров X.

Т. в. о. Керуючого Справами 
Раднаркому Ждан-Припіки.

Врид. Управляющего Делами 
Совнаркома Ждон-Пушкнн.

Секретар РаДнйркому М'щюнов. Секретарь Совнаркома Миронов.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

235. Про використання юристів- ^ 
практиків.

З метою кращого використання фа
хових знавців юристів-практмків Рада 
Народніх Комісарів постановила:

1. Перевести всюди реєстрацію осіб, 
незалежно від віку і полу, з вищою 
юридичною освітою, котрі працювали 
раніш в судових, військово-судових 
установах і адвокатурі.

Реєстрації підлягають всі особи: а) 
котрі працюють в підпріємствах, уста
новах, або господарствах по своій

Декрет-Совета Народных Ко
миссаров.

Г т

236. Об использовании юристов- 
практиков.

В целях надлежащего использования 
специальных познаний юристов-прак- 
тиков, Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. Произвести повсеместную реги
страцию лиц, независимо от возраста 
и пола, с высшим юридическим обра
зованием, работавших ранее по су
дебному, военно-судебному ведомствам 
и адвокатуре.

Регистрации подлежат все лица, 
состоящие в предприятиях, учрежде
ниях или хозяйстве по своей специ-



исиіяяьности або, по новій своїй 
•іешяльиости. б) котрі мають иншу 

працю, в) котрі не мають взагалі оз- 
«ачеюї праці.

2 Особи, згадані в § 1, які знахо
дяться в  Червоній армії незалежно 
ід їх посади в арці, також підляга

ють реєстрації.
П р и  У І Ш К П .  Порядок обліку ОСІб, 

які знаходяться в Червоній армії, 
назначается особливою інструкцією 
Всеросійського Головного Польового 
Штабу по згоді з Наркомпраці.

3. Всі особи, згадані в § 1, які під
лягають реєстрації, мусять з'явитися 
п трьокдневній термін по оголошенню 
цієї постанови на місцях Губвикои- 
комами. зареєструватися в підвідділі 
обліку і рослоділу робітничої сили на 
місці мешкання по формі вказаній в  
§ 11. Особи, вказані в § 1, які ивш- 
кають в місцевостях, де нема відділу 
праці, заповняють анкети згідно з 
§ II. і пересилають її під особистою 
ві дії овід альн остю в найближчий під
відділ обліку і рослоділу робітничої 
сили.

Особи, згадані в п. а> § 1 цієї пос
танови Іцебто ті, шо на службі), ре
єструються в  своїх установах по фор
мі, вказаній в § 1. Адміністрація під 
особістою відповідальностю в терміні, 
вказанім в  § 3, обов'язана переглянути 
списки своїх співробітників і вжити 
заходів до реєстрації осіб, які зазна- 
че»б в § 1, при чому заповнені' ре
єстрові картка пересилає вона а най- 
блиший підвідділ обліку і рослоділу 
робітничої скли.

4. В разі зміни помешкання і місця 
служби той, косо азято на облік, му
сить подати до підвідділу обліку і 
рослоділу робітничої сили місце, з 
котрого виїздить, свою нову адресу і 
орган, який взяв його на облік; уста
нови. господарства й підприємства, 
звідки від'їздять, або перемішаються 
юристи-практики, мусять в трьохдпев
ний термін дати підвідділові обліку 
всі ві донос ти про переміщення ВІДПО
ВІДНИХ осіб

Ь. Взяті на облік можуть бути, в 
інтересах судової справи Республіки,

альности или не по своей специаль
ности, б) имеющие какое либо другое 
занятие и в) не имеющие вообще 
определенных занятий.

2. Лица, упомянутые в § 1, нахо
дящиеся в Красной армии, независимо 
от занимаемого ими поста в армии, 
также подлежат регистрации.

Примечание. Порядок учета лиц, 
находящихся в ' Красной армии, 
определяется особой инструкцией 
Всероссийского Главного Полевого 
Штаба по соглашению с Нарком- 
трудом.
3. Все лица, указанные в § 1, по

длежащие регистрации, должны в 3-х, 
дневный срок по. опубликовании на
стоящего постановления на местах 
Губисполкомами, зарегистрироваться 
в под'отделе учета и распределения 
рабочей силы • по месту жительства 
по форме, указанной в § 11. Лица, 
указанные в § 1 ,  живущие а  местах, 
где нет отдела труда, заполняют ан
кету, согласно § И, и пересылают ее 
под личной ответственностью в бли
жайший под'отдел учета и распреде
ления рабочей силы.

Лица, указанные в п. а § 1 насто
ящего постановления, т. е. состоящие 
на службе, регистрируются в своих 
учреждениях по форме, указанной в 
§ 1 1 .  Администрация, под личной от
ветственностью, в срок, указанный в 
§ 3, обязана пересмотреть списки 
своих сотрудников и принять меры к 
регистрации лиц, переименованных в 
§ 1, причем 'заполненные учетные 
карточки пересылаются ею в ближай
ший под'отдел учета и. распределения 
рабочей силы.

4. В случае перемены местожитель
ства и места службы взятый на учет 
обязан сообщить под'отделу учета и 
распределения рабочей силы, место из 
которого выезжает, свой новый адрес 
м орган, взявший его на учет. Учре
ждения, хозяйства и предприятия, от 
куда отбывают или перемещаются 
юристы-практики, должны в 3-хднев- 
ный срок дать под'отделу учета все 
сведения о перемещениях соответству
ющих лиц *

5. Взятые на учет могут быть в 
интересах судебного дела Республики
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поставлені на роботу в підлеглих 
Н. К. Ю. установах, або направлені 
:$ инші установи, які потребують 
юристів-практиків. Мобілізацію всіх 
або одної з категорій осіб, взятих на 
■ »блік, переводить Губвиконком в 
• орядку, вказанім Всеукркомпраці.

Примітка. Покликання взятих на 
'облік, які знаходяться в Червоній 
армії, переводиться згідно правилам, 
які розробляє Реввійськрада Рес
публіки, по згоді з Наркомпраці.

6. Розташування на роботу мобілі
зованих переводять губпідвідділи облі
ку і росподілу робітничої сили разом 
з Губвідділами Юстиції.

Примітка. Росподілові не підля
гають: юристи професій, згаданих в 
§ 1, постанови Ради Праці і Обо
рони, які займають посади або губ- 
продкомісарів, або які є членами 
Губпродколєгій. В центральній уста
нові Наркомпроду росподілові не 
підлягають: голови управ і керов- 
иики відділів..

7. Прохання про задержання мобі- 
лізованних осіб, згаданих в § про
фесій на посадах, які вони займають, 
надсилаються в Губпідвідділи обліку 
й росподілу роб. сили, котрі виріша- 
ють ці прохання з Губвідділами Юсти
ції і представниками зацікавленої уста
нови. Губвідділ Юстиції зацікавлені 
установи можуть оскаржити постанову 
Губпідвідділу обліку й росподілу роб. 
сили через Губкомпраці та Всеукр
компраці.

#
Прохання про залишення юристів, 

які служать в центральних установах, 
на їх посадах, надсилаються до від
ділу обліку й росподілу роб. сили 
управління Уповноваженого Нарком
праці Р. С. Ф. Р. Р. при Раднаркомі 
У. С. Р. Р., який розглядає їх при 
участи представників Наркомюсту й 
зацікавленої установи.

Нарко.мюст і зацікавлені установи 
можуть оскаржити постанобу відділу 
обліку й росподілу роб. сили управ-

определены на работу в подведом
ственных Н. К. Ю. учреждениях или 
направлены в другие учреждения, ну
ждающихся в юристах-практиках. Мо
билизация всех или одной из кате- 
торий лиц, взятых на учет, произво
дится Губисполкомами в порядке, ука
занном Всеукркомтрудом.

Примечание. Из‘ятие взятых на 
учет, находящихся в Красной армии, 
производится согласно правил, раз
рабатываемых Реввоенсоветом Рес
публики по соглашению с Н. К 
Труда.
6. Распределение на работу при

званных в порядке мобилизации про
изводится Губподотделами учета и рас
пределения рабочей силы,совместно с 
Губотделами Юстиции.

Примечание. Распределению не 
подлежат юристы профессий, ука
занных в § 1, постановления Совета 
Труда и Обороны, занимающие 
посты или Губпродкомиссаров, или 
состоящие членами Губпродколле- 
гий. В , центральном учреждении 
Наркомпрода распределению не под
лежат начальники управлений и 
заведующие отделами.
7. Ходатайство об оставлении мо

билизованных лиц названных в § Л 
профессий на занимаемых ими постах 
пересылаются в Губотделы учета и 
распределения рабочей силы, которые 
разрешают эти ходатаЯства с Губот
делами Юстиции и представителями 
заинтересованного учреждения. Губ
отделы Юстиции и заинтересованные 
учреждения могут обжаловать поста
новление Губподотдела учета и рас
пределения рабочей силы через Губ- 
комтруды и Всеукркомтруд.

Ходатайство об оставлении юри
стов, служащих в центральных учре
ждениях, на занимаемых ими постах, 
направляются в Отдел учета и рас
пределения рабочей силы управления 
Уполномоченного Наркомтруда Р. С. 
Ф. С. Р. при Совнаркоме У. С. С. Р., 
который рассматривает их с участием 
представителей Наркомюста и заинте
ресованного учреждения.

Наркомюст и заинтересованные уч
реждения могут обжаловать постано
вления Отдела учета и распределения
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яіння Уповноваженого Наркомпраці 
Р. С. Ф. Р. Р. та Вбеукркомпраці. 
Термін для оскарження згаданих по
станов означується двома тижнями.

8. Взяті на облік, які підлягають 
перенесенню на инші місця, напра
вляються згідно з постановою від 17-го 
жовтня 1919 р. та інструкціями до 
неі Н. К. Праці.

9. Особи, які підлягають, згідно з 
цією постановою, облікові й перене
сенню, і які не з'явилися в призна
чений термін, або не покорились вка
зівкам при перенесенні їх на друге 
місце праці, лічаться дезертирами й 
караються згідно з загальними пра
вилами.

10. Відповідальні керовники підпри
ємства, установи або господарства, 
які не подали відомостей про осіб, 
згаданих в § 1 , що знаходяться на 
службі в підприємстві, підлягають су
дові за переховання дезертирів.

11. Місцеві підвідділи обліку й рос- 
ноділу робітничої сили при особистій 
реєстрації осіб, згаданих в § 1, скла
дають про кожного з тих, що реєст
руються, відомости в двох примірни
ках в такій формі: 1) імя, по батькові 
й призвише, 2) літа, 3) яку школу, 
коли й де скінчив, 4) яку займав по
саду -в судівництві і скільки часу ту 
роботу виконував, 5) детальне пере
лічення всіх галузів праці по судів- 
ництву. 6) партійна приналежність: 
з якого часу, де і в яких політичних 
партіях був, 7) посада, яку займає 
тепер і з якого часу, точно навести 
назву установи, кому підлягає уста
нова. рід заняття, виборна посада чи 
по призначенні, 8) утримання, яке 
одержує на своій посаді в момент 
реєстрації, грішми чи натурою, 9) стале 
місце замешкання.

Оден примірник цих відомостей ли
шається у органу, який веде облік, а

рабочей силы Управления Уполномо
ченного Наркомтруда Р. С. Ф. С. Р. 
при Совнаркоме У. С. С. Р. и Все- 
укркомтруда. Срок для обжалования 
вышеуказанных постановлений опре
деляется двумя неделями.

8. Взятые на учет, подлежащие пе
реводу в другие места, направляются 
согласно постановления от 17-го ок
тября 1919 года и инструкций к 
нему Н. К. Т.

9. Лица, подлежащие, согласно на
стоящего постановления, учету и пе
реводу, виновные в неявке .в устано
вленный срок или неподчинившиеся 
указаниям при переводе их в другие 
места работы, считаются дезертирами 
и караются согласно общих правил.

10 . Ответственные руководители 
предприятия, учреждения или хозяй
ства, виновные в несообщении сведе
ний о состоящих в предприятиях на 
службе лиц, упомянутых в § 1, под
лежат суду, как за укрывательство 
дезертиров.

11. Местные под'отделы учета и 
распределения рабочей силы при лич
ной регистрации лиц, упомянутых в 
§ 1, составляют на каждого из реги
стрируемых сведения в двух экзем
плярах по следующей форме: 1) имя, 
отчество, фамилия, 2) возраст, 3) ка
кое учебное заведение, где и когда 
окончил, 4) какую занимал должность 
в судебном ведомстве и сколько вре
мени эту работу исполнял, 5) подроб
ное перечисление всех видов работ 
по судебному ведомству, 6) партийная 
принадлежность: с какого срока, где 
и в каких политических партиях со
стоял, 7) должность, занимаемая в на
стоящее время, и с какого времени, 
точно указать название учреждения, 
кому подчинено учреждение, род за
нятия, выборная должность или по 
назначению, 8) получаемое по зани
маемой должности в момент регистра
ции содержание (денежное и натурой),
9) постоянное местожительство.

Один экземпляр этих сведений оста
ется у органа, ведущего учет, а дру-
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другий, по мірі одержання, надсилається 
в Губвідділ обліку й росподілу робіт
ничої сили.

Харьків, 5 червня 1920 р.
Голова Ради

Народніх Комісарів X. Раковський.
Керуючий Справами 

Раднаркому Ждан-Пушкин.
Секретар Раднаркому Миронов.

Постанова ПрезідіІ Промислового 
Бюра та Уповноваженого Народ- 

нього Комісаріяту Праці.

236. Про організацію Всеукраїнського 
Бюра Реєстрації та росподілу технич- 

них сил.
З метою доцільного використання 

висококваліфікованих техничних сил і 
фаховців сільського господарства Ук
раїни, в інтересах зміцнення оборони 
й піднесення продуктивности проми- 
словости краіни—при Українськім на- 
уково-техничнім відділі Промбюра ор
ганізується Всеукраїнське Бюро реє
страції та росподілу техничних сил, 
правосильне в межах постанови про 
головне Бюро реєстрації та росподілу 
техничних сил, опублікованої в «Изве
стиях» ВЦВК з 28 лютого 1919 р. 
№ 42.

Для повної централізації діла реєст
рації й росподілу високо - кваліфікова
них техничних сил і сільсько-госпо
дарських фаховців, у єдинім загально
державнім органі, ніякі инші органі
зації чи інстітуції. крім Всеукр. Бюра 
реєстрації і росподілу техничних сйл 
та його місцевих органів, не можуть 
провадити реєстрації та росподілу 
вищезазначених техничних сил.

Увага. Порядок і термін ліквіда
ції органів по реєстрації та роспо- 
ділі високо - кваліфікованих технич
них сил і фахівців сільського госпо
дарства по окремих відомствах та 
злиття їх з загально-державнім ор-

гой—по мере поступления посылается 
в Губотдел учета и распределения ра
бочей силы.

Харьков, 5-го июня 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Раковский.
Управдел Совнаркома Ждан-Пушкин. 

Секретарь Совнаркома Миронов

Постановление Президиума Пром- 
бюро и Уполнаркомтруда.

236. Об организации Всеукраинскего 
Бюро учета и распределения техни

ческих сил.
В целях рационального использо

вания высоко-квалифицированных тех
нических сил и по сельскому хозяй
ству специалистов Украины, в инте 
ресах усиления обороны и поднятия 
производительности промышленности 
страны, при Украинском Научно-Тех
ническом Отделе Промбюро органи
зуется Всеукраинское Бюро учета и 
распределения технических сил, дей
ствующее в пределах, установленного 
положения о Главном Бюро учета и 
распределения технических сил, опу
бликованного в Известиях ВЦИК от 
28 февраля 1919 г. за К? 42.

В видах строгой концентрации дела 
учета и распределения высоко-квали
фицированных технических сил и по 
сельскому хозяйству специалистов в 
одном общегосударственном органе, 
никакие другие организации или уч
реждения, кроме Всеукраинского Бюро 
учета и распределения технических 
сил и его местных органов, не могут 
ведать учетом и распределением выше
указанных технических сил.

Примечание. Порядок и срок 
ликвидации органов по учету и рас
пределению высоко-квалифицирован
ных технических сил и по сель
скому хозяйству специалистов при 
отдельных ведомствах и слияние их
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ганои Всеукр. Б юром реєстрації та 
росподілу техничних сил, визначує 
останнє в згоді з зацікавленими 
відомствами.

Підстава. § 13 постанови про 
органи реєстрації та росподілу ро
бочої сили, оголошеної в «Изве
стиях» В. Ц. В. К. з 25 травня 
1919 р. № 112/664 та в «Вістях» 
В У. Ц. В. К. з 22 лютого 1920 р. 
№ 55.

Голова Промбюра Чубар.
Уповноважений Народнього Комісаріяту

Праці Глебов.
Оголошено в «Вістях» В. У. II. В. К. і Харьк. Губвиконкому з в червня 1020 р. 

1&4.

Обіжники Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

Ні 12.
237. Про мбороиу Судовий Устано
вам виносити присуди, що устано
вляють кару в виді фронтової служби.

Судовий Контроль Народнього Ко
місаріяту Юстиції зауважив, шо деякі 
судові установи Республіки виносять 
присуди, що установляють кари в виді 
відрядження на фронт' для служби в 
лавах Червоної армії.

Винесення таких присудів понижує 
гідність Червоної армії, вводить у її 
склад злочинний елемент і ставить 
злочинця в умови, які фактично вира- 
товують його від кари.

Задля усуненими означенного явища, 
Контроль Народнього Комісаріяту Юс
тиції наказує усім судовим установам 
Республіки не пристосовувати виміру 
кари в виді відрядження на фронт.

Член Колегії Народнього Комісаріяту 
Юстиції. Керуючий Судово-Слідчим 

Відділом К. Піирпндт. 
Керуючий Судовим Контрольом

М. Руденко.

Огчыоимчг* н «Вістях» В. У. Ц. В. К. і 
Харьк. Губмікоякому я в червня 1920 р.

.V і:».

с обще - государственным органом, 
Всеукраинским Бюро учета и рас
пределения технических сил, опре
деляется последним по соглашению 
с заинтересованными ведомствами.

Основание. § 13 Положения об 
органах учета и распределения ра
бочей силы, опубликованного в 

. Известиях ВЦИК от 25 мая 1919 г. 
№ 112/664 и в Известиях ЦИК 
У. С. С. Р. от 22 февраля 1920 г. 
№ 55.

Председатель Промбюро Чубарь.
Уполномоченный Народного

Комиссара Труда Н. Глебов.
Опубликовано в «Извест.» В. Ц. И. К. к 

Харьк. Губиоиолвоыа С июня 1920. г. М 138.

Циркуляры Народного Комисса
риата Юстиции.

К* 12.
237. О запрещении судебным местам 
выносить приговоры, устанавливаю
щие наиазание в виде фронтовой 

службы.
Судебным контролем Народного Ко

миссариата Юстиции замечено, что 
некоторые судебные места Республики 
выносят приговоры, устанавливающие 
наказания в виде отправки на фронт 
для службы в рядах Красной армии.

Вынесение таких приговоров уни
жает достоинство Красной армии, вво
дит в ее состав преступный элемент 
и ставит преступника в положение, 
фактически избавляющее его от на
казания.

Для устранения указанного явления 
Контроль Народного Комиссариата 
Юстиции предписывает всем судебным 
местам Республики меру наказания в 
виде- посылки на фронт не применять.

Член Коллегии Н. К. Ю. Зав. Су
дебно-Следственным отделом

Е. Ширвиндт. 
Зав. Судебным Контролем М. Руденко.

Рагпублик. в «Известиях» В. Ц. Я. К. и 
Харьк. Губ исполкома от 0-го июня 1920 г. 
.4 138.
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238. Про касаційне оскарження судо
вих постанов громадянськими обви- 

нуватчинами.

Судовий Контроль Н. К. Ю., роз
глядаючи касаційні скарги, спостерігає, 
шо величезну більшість скарг подають 
обвинувачені чи їхні правозаступники, 
і имчасом в дійсности намичуються і 
такі порушення форм судівництва та 
хиби, на котрі повинні були-б звер
нути увагу самі громадянські обвину- 
ватчики та їхні колегії, як органи 
догляду за правильним виконанням 
декретів та постанов Радянської влади. 
Для цього усім Губюрвідділам нака
зується:

1. Пояснити негайно усім Колегіям 
громадянських обвинуватчиків, «які є в 
їх віданню (як при Ревтрибуналах, 
так і при Народніх судах), шо каса
ційне оскарження є не тільки їхнім 
правом але в відповідних випадках і 
обов'язком.

2. Наказати їм в усіх випадках по
рушення декретів і постанов Робітничо- 
Селянської влади та хиб, що пору
шують прінціп радянського будівництва 
і соціялістичної правосвідомости, кори
стуватися своїм правом подавання каса
ційної скарги.

№ 13.

Народній Комісар Юстиції
Е. Терлецький.

Член Колегії Наркомюсту Керовник
Судово-Слідчого Відділу Е. Ширвіндтп.# . \

Керовник Судового Контролю
М. Руденко.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. і 
Харьк. Губвиконкому в 6 червня 1020 р. 
№ 138.

238. О кассационном обжаловании су
дебных постановлений обществен

ными обвинителями.

Судебный Контроль Н. К. Ю. при 
рассмотрении кассационных жалоб 
усматривает, что подавляющее боль
шинство жалоб подаются обвиняемыми 
или их правозаступниками. Между 
тем часто наблюдается наличность 
таких нарушений форм судопроизвод
ства и неправильности, на которые 
должны были обратить внимание сами 
общественные обвинители и их кол
легии, как органы надзора '.за пра
вильным исполнением декретов и по
становлений Советской власти. Для 
чего всем ГубЮротделам предписы
вается:

1. Указать немедленно всем нахо
дящимся в их ведении коллегиям обще
ственных обвинителей (как при Рев
трибуналах, так и при Народных 
Судах), что кассационное обжалование 
является не только их правом, но в 
подлежащих случаях и обязанностью.

2. Предписать им во всех случаях 
нарушения декретов и постановлений 
Рабоче-Крестьянской власти и непра
вильностей, нарушающих припцип 
советского строительства и социали
стического правосознания, пользо
ваться своим правом подачи кассаци
онной жалобы.

Народный Комиссар Юстиции 
Е. Терлецкии.

Член Коллегии Заведующий Судебно- 
• Следственным Отделом Ширвиндт.
*

Заведующий Судебным Контролем
М. Руденко.

Распубл. и «Известиях* В. Ц. И. К. и 
Харьк. Губж-иолкома от « нюня 1020 г. 
* 138.

№ 13.
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N2 16.

239. Про порядок спрямування иаса-|/239. О 
ційиих скарг.

Н/2 порядке направления 
ционных жалоб.

№ 16.

насса-

Задля одержання повніших відомо
стей про діяльність Раднарсудів і для 
переведення в життя ревізийної діяль- 
.«ости Найвищого Судового Контролю, 
сім Раднарсудам наказується:

1. Обовязати усіх Нарсуддів Округи, 
вимагати від осіб, які подають каса
ційні скарги, щоб вони подавали їх у 
2-х примірниках.

2. По одержанні діловодства з каса
ційною скаргою, Раднарсуд копію П 
відсилає в Судовий Контроль Н. К. Ю.

3. Після розгляду касаційної скарги, 
Раднарсуд копію своєї постанови над
силає в Судовий Контроль Нарком- 
юсту з зазначенням, коли надіслано ко
пію касаційноі скарги.

4. Усі постанови Раднарсуду повинні 
бути .мотивовані.
Член Колегії Народнього Комісаріяту 
Юстиції, Керовник Судово-Слідчого

Відділу К. ІІІіі/тінОпі.

Керовник Судового Контролю
Наркомюсту .1/. Руденко.
Секретар Е. Етан.

Ого.іі»ііи-но в «Нігтях» В.У.Ц.В.К. і Хпрьк. 
ГубкиК'їнкому •« в червня іяаі) р. .\? ізя.

Для получения более полных сведе
ний о деятельности Совнарсудов и для 
осуществления ревизионной деятель
ности Верховного Судебного Контроля 
всем Совнарсудам У. С. С. Р. пред
писывается:

1. Обязать всех Нарсудей Округа 
требовать .от лиц, подающих касса
ционные жалобы, представления тако
вых в двух экземплярах.

2. По получении производства с 
кассационной жалобой Совнарсуд ко
пию ее препровождает в Судебный 
Контроль Н. К. Ю.

3. По рассмотрении кассационной 
жалобы Совнарсуд копию своего опре
деления направляет в Судебный Конт
роль Наркомюста, с указанием, когда 
послана копия кассационной жалобы.

4. Все определения Совнарсуда 
должны быть мотивированы.

Член Коллегии Н.К.Ю. Зав. Судебно- 
Следственным Отделом Е. Шщишидм.

Зав. Судебным Контролем Н. К. Ю.
' Л/*. Руденко.

Секретарь Е. /. мши.
Республик, и -Известиях- В. Ц. И. К. и 

Харыс. Губисиолкома отО июня 1920 г. .*й Пн.

Статут Ради Народніх Комісарів.

240. Про Бюро Центрального Стати
стичного Управління Федерації на 

Україні.

§ 1. %
Державна статистика У. С. Р. Р., 

будучи невіддільною частиною дер
жавної статистики Федеративних 
Соціялістичних Радянських Республік, 
утворених на теріторії бувшої 
Російської імперії, організує свій

Положение Совета Народных 
Комиссаров.

240. О Бюро Центрального Стати
стического Управления Федерации 

на Украине.

§ 1.
Государственная статистика УССР, 

являясь нераздельной частью государ
ственной статистики Федеративных 
Социалистических Советских Респу
блик, созданных на территории 
бывшей Российской империи, органи-
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апарат і провадить свої праці в 
безпереривному звязкові з державною 
статистикою Р. С. Ф. Р. Р.

§ 2.

Провадження державної статистики 
У. С. Р. Р. накладається:

а) на Центральне Статистичне 
Бюро У. С. Р. Р. і органи, які ним 
утворені;

б) на статистичні організації 
окремих відомств;

в) на губерніяльні и міські стати
стичні організації;

г) на губерніяльні, районні, 
повітові, волосні, сільсько-адміністра
тивні, і Адміністративно-господарські 
органи.

§ 3.
Центральне Статистичне Бюро що 

до своєі внутрішної організації і 
способу відношеннів з усіми установами 
Республіки керується відповідними 
правилами, які постановлені для 
Уповноважених Народніх Комісаріятів 
Р. С. Ф. Р. Р. прр Раднаркомові 
України. .

§4- %
На чолі Центрального Статистичного 

Бюра стоїть Уповноважений та його 
Заступник потверджені- Радою Народ
ніх Комісарів У. С. Р. Р. Уповноважені 
користуються правом дорадчого голосу 
в Раді Народніх Комісарів.

Примітка.• При Уповноваженим 
Бюра твориться Колегія відповідаль
них співробітників (керуючих секці
ями), для обдумання питаннів, які 
будуть поставлені Уповноваженим 
на її розгляд.

§ 5.

З метою здійснення контакту в 
працях державної статистики Соціалі
стичних Радянських Республік Росії і 
Украіни представник Ц. С. Б. входить 
в колегію Центрального Статистичного 
Управління Р. С. Ф. Р. Р. Кошторис

зует свой аппарат и ведет свои ра
боты в неразрывной связи с государ
ственной статистикой РСФСР.

§ 2.

Ведение государственной статистики 
УССР возлагается:

а) на Центральное Статистиче
ское Бюро УССР и органы, им 
образуемые;

б) на статистические органи
зации отдельных ведомств;

в) на губернские, городские 
статистические организации;

г) на губернские и районные, 
уездные, волостные, сельско-админи
стративные и административно-хо
зяйственные органы.

§ 3.
Центральное Статистическое Бюро 

в отношении своей внутренней орга
низации и порядка сношений со всеми 
учреждениями Республики руковод
ствуется соответствующими правилами, 
установленными для Уполномоченных 
Народных Комиссариатов Р. С. Ф. С. Р. 
при Совнаркоме Украины.

§ 4.
Во главе Центрального Статистиче

ского Бюро стоит Уполномоченный и 
его заместитель, утвержденные Сове
том Народных Комиссаров У. С. С. Р. 
Уполномоченные пользуются правом 
совещательного голоса в Совете 
Народных Комиссаров.

Примечание. При Уполномоченном 
Бюро образуется коллегия ответ
ственных сотрудников, заведующих 
секциями, для обсуждения вопросов, 
которые будут поставлены Уполно
моченным на ее рассмотрение.

§ 5.
Для осуществления контакта в ра

ботах государственной статистики 
Социалистических Советских Респу
блик России и Украины председатель 
Ц. С. Б. входит в Коллегию Централь
ного Статистического Управления
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Центрального Статистичного Бюра 
переходить по загальному коштори
сові Центрального Статистичного 
Управління Р. С. Ф. Р. Р.

§ 6.
Статистичні установи окремих На

родніх Комісаріятів і инших установ 
загально-державного значіння озна
чуються окремими статутами, які 
потверджуються в згоді з Централь
ним Статистичним Бюром У. С. Р. Р.

§ 7. .
На Центральне Статистичне Бюро 

накладається:
I. Загальне старання про правильне 

поставлення статистики в Українській 
Соціялістичній Республіці' та про 
поширення статистичних знаннів:

II. Переведення на Україні всякого 
роду загально-державних статистичних 
розслідів і переписів, які переводяться 
на своїй теріторії обох республік 
згідно програм і плянів, випрацьованих 
державною статистикою Р. С. Ф. Р. Р. 
і розроблення зібраних матеріялів:

III. Випрацювання програм, плянів 
та переведення після них статистичних 
розслідів специяльно всеукраінського 
значіння і розроблення зібраних 
матеріялів:

IV. В галузі підставової і біжочої 
статистики провадження:

а) демографічної статистики,
б) статистики народнього здо- 

ровля і санітарії,
в) моральної статистики,
г) статистики народньої освіти,

д) статистики індівідуальної,
колективної і професійноі працї,

е) статистики комунального го
сподарства,

ж) земельної і сільсько-госпо
дарської економичної статистики,

з) статистики постачання, розпо
ділу, експорту, імпорту, місцевої 
торговлі та продуктовиміни,

і) статистики відношеннів і
транспорту,

Р. С. Ф. С. Р. Смета Центрального 
Статистического Бюро проходит по 
общей смете Центрального Статисти
ческого Управления Р. С. Ф. С. Р.

§ 6.
Статистические учреждения отдель

ных Народных Комиссариатов и других 
учреждений общегосударственного зна
чения определяются особыми положе
ниями, утверждаемыми по соглашению 
с Центральным Статистическим Бюро
У. С. С. Р.

§ 7‘. "
На Центральное Статистическое Бю

ро возлагается:
I. Общее попечение о правильной 

постановке статистики в Украинской 
Социалистической Республике и о 
расширении статистических знаний.

II. Производство на Украине вся
кого рода общегосударственных ста
тистических обследований и переписей, 
предпринимаемых на своей территории 
обоих Республик, согласно программы 
и планов, выработанных государствен
ной статистикой Р. С. Ф. С. Р. и 
разработка собранных материалов.

III. Выработка программ, планов и 
производства по ним статистических об
следований специально всеукраинского 
значения и разработка собранных 
материалов.

IV. В области основной и текущей 
статистики ведение:

а) демографической статистики,
б) статистики народного здравия 

и санитарии,
в) моральной статистики,
г) статистики народного обра

зования,
д) статистики труда индивидуаль

ного, коллективного и профессиональ
ного,

е) статистики коммунального 
хозяйства,

ж) земельной и сельско-хозяй
ственной экономической статистики,

з) статистики снабжения, распре
деления, экспорта, импорта и местной 
торговли и продуктообмена, *

и) статистики сношений и 
транспорта.
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к) промислової статистики,
л) кадастрово-фінансової стати

стики,
м) військової статистики,
н) адміністративної статистики.

V'. Переведення инших статистичних
праць, які не війшли в попередні 
пункти, а котрі можуть бути нало
жені на Центральне Статистичне Бюро 
іаконом або постановами Центральної 
Радянської влади.

VI. Потвердження плянів і програмів 
всякого роду статистичних розслідів і 
переписів, які переводять як відомства, 
гак і центральні органи кооперації і 
професійних об‘єднаннів, а також 
подання висновків по кошторисах на 
такі статистичні працї.

VII. Видавання шо-річних та инших 
періодичних виданнів, які містять в 
собі важніші статистичні дані про 
Республіку, а також збірок, оглядів, 
монографій по окремих питаннях 
х.дання Центрального Статистичного 
і юра.

VIII. Організація книгозбірні, музея, 
статистичних вистав і архіву стати
стичних матеріялів.

IX. Скликання Всеукраїнських 
статистичних конференцій і прова
дження іх діловодства як і діловодства 
Ради в справах державної статистики 
У. С. Р. Р.

X. Представництво державно» стати
стики Республіки на міжнародніх 
статистичних конгресах і в міжна- 
родньому статистичньому інституті.

- § 8.
• Центральне Статистичне Бюро
У. С. Р. Р. творить, згідно стверджених 
плянів праць, органи догляду і контролі 
ч галузі збірки статистичного мате- 
ріялу, реорганізує або закриває в 
повній мірі ці статистичні установи, 
які ним зорганізовані і йому підвідомчі, 
з4єдинює, керує і інструктує місцеві 
та відомчі установи в працї, наложе
ній на них державною статистикою, 
а також веде підрахунок і плянювий 
розподіл статистичних сил.

к) промышленной статистики,
л) кадастрово-финансовой ста

тистики,
м) военной статистики,
н) административной статистики.

V. Производство других статистиче
ских работ, не вошедших в предыду
щие пункты, кои могут быть возло
жены на Центральное Статистическое 
Бюро законом или постановлениями 
Центральной Советской власти.

VI. Утверждение планов и программ 
всякого рода статистических обсле
дований и переписей, производимых 
как ведомствами, так и центральными 
органами кооперации и профессиональ
ных об'единений, а также дача за
ключений по сметам на такие стати
стические работы.

VII. Издание ежегодников и других 
периодических изданий, заключающих 
в себе все важнейшие статистические 
данные о Республике, а также сборни
ков, обзора, монографий по отдель
ным вопросам ведения Центрального 
Статистического Бюро.

VIII. Организация библиотеки, музея 
статистических выставок 'и архива 
статистических материалов.

IX. Созыв Всеукраинских статисти
ческих конференций и ведение их 
делопроизводства, как и делопроизвод
ства Совета по делам государствен
ной статистики У. С-С. Р.

X. Представительство государствен
ной статистики Республики на между
народных статистических конгрессах 
и в международном статистическом 
институте.

§ 8-
Центральное Статистическое Бюро 

У. С. С. Р. создает, согласно утвержден
ным планам работ, органы наблюдения 
и контроля в области собирания ста
тистического материала, реорганизует 
или закрывает в полной мере те 
статистические учреждения, которые 
им организованы и ему подведомствен
ны, объединяет, руководит и инструкти
рует местные и ведомственные учреж
дения в работе, возложенной на них 
государственной статистикой, а также 
ведут учет и планомерное распреде
ление статистических сил.
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В випадкові потреби Центральне 
Статистичне* Бюро відряджує своїх 
агентів у всі центральні та місцеві 
•станови або для виконання безпо- 
ередних праць, які входять в обсяг 

-.ідання Центрального Статистичного 
Управління або для фактичного 
«становлення правильности виконання 
праць.

§ 10 .

При Центральному Статистичному 
Ьюрі, на підставі окремого статуту, 
твориться Рада для Справ Державної 
Статистики.

В обсяг його праць входить:
а) розроблення плянів і практич

них заходів з'єднання і погодження 
діяльности статистичних організацій, 
центральних, краєвих і місцевих уря
дових і загально-державних установ;

б) видавання висновків по орга
нізаційно-програмових питаннях, які 
відносяться до плянів і програм вся
кого роду переписів і розслідів, котрі 
переводять центральні і місцеві уста
нови, як щорічно, так і періодично;

§ 9.

в) розроблення питання про розши
рення статистичних знаннів в країні;

г) розроблення питаннів і методів 
догляду і оброблення статистичних 
матеріялів.

§ 11-

З метою встановлення постійного 
звязку між центральними і місцевими 
статистичними організаціями Респу
бліки і з метою розроблення програмно- 
організаційних питаннів особливої 
важливости, Центральне Статистичне 
Бюро скликує не менше одного разу 
в рік Всеукраїнські Статистичні Кон
ференції, час скликання, склад і про
граму праць котрих встановляє Все- 
украінська Рада для Справ Державної 
Статистики і стверджує Центральне 
Статистичне Бюро.

В случае надобности Центральное 
Статистическое Бюро командирует 
своих агентов во все центральные и 
местные учреждения или для производ
ства непосредственных работ, входя
щих в круг ведения Центрального 
Статистического Управления, или для 
фактического установления правиль
ности производства работ.

§ 10 .

При Центральном Статистическом 
Бюро, на основании особого положе
ния, создается Совет по дедам Госу
дарственной Статистики.

В круг его работ входят:
а) разработка планов и практи

ческих мер об'единения и согласования 
деятельности статистических органи
заций центральных, областных и 
местных правительственных и обще
государственных учреждений;

б) дача заключений по органи
зационно-программным вопросам, ка
сающихся планов и программ всякого 
рода переписей и обследований, 
производимых центральными и мест
ными советскими учреждениями как 
ежегодно, так и периодически;

в) выработка вопроса о распростра
нении статистических знаний в стране;

г) разработка вопросов и методов 
наблюдения и обработка статистиче
ских материалов.

§ 11 -

Для установления постоянной связи 
между центральными и местными ста
тистическими организациями Респу
блики и для разработки программно
организационных вопросов особой важ
ности Центральное Статистическое 
Бюро У. С. С. Р. созывает не менее 
одного раза в год Всеу край некие Ста
тистические Конференции, время со
зыва, состав и программа работ кото
рых устанавливаются Всеукраинским 
Советом по делам Государственной 
Статистики и утверждаются Цент
ральным Статистическим Бюро.

§ 9.
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На центральні державні установи 
накладається обовязки:

а) предкладати Центральному Ста
тистичному Бюрові. для одержання 
висновків Ради для справ Державної 
Статистики, плян і програми статистич
них праць, як періодичних, так і що
річно ними виконуваних;

б) давати Центральному Статистич
ному Бюрові необхідні для його праць 
ні домости і оказувати йому повну до
помогу при переведенні' ним вибору з 
діловодства, а також з існуючих в їх 
розпорядженні статистичних матері
алів;

в) оказувати повну допомогу осо
бам, котрі відряджує Центральне Ста
тистичне Бюро для встановлення пра- 
нильности переводження відомствам и 
виборів, необхідних Центральному 
Статистичному Бюрові для його праць.

Примітка. З метою коордіну- 
вання і погодження всіх статистич
них праць в Республіці' тії-ж обов‘- 
явки накладаються на приватні і гро
мадянські установи, які переводять 
статистичні прації

“ ' § із. -
На приватні товариства і установи 

накладається обов'язок доставляти .на 
домагання Центрального Статистич
ного Бюра всі необхідні статистичні 
відомости про свій устрій і праці.

§ 14.
Усі особи, які мешкають на тєрі- 

торії Республіки, 3‘обов‘язані давати 
всі статистичні дані, які від них вима
гають органи державної статистики.

§ 15.
Усім громадянським, військовим і 

публичним установам доручується ока
зувати Центральному Статистичному 
Бюрові, його органам і агентам на 
місцях, при виконуванні ними періо
дичного догляду ї при збиранні всіх 
необхідних матеріялів, повну допомогу, 
при чому, згідно спеціяльно виданому

§ 12.
На центральные государственные 

учреждения возлагаются обязанности:
а) представлять Центральному Ста

тистическому Бюро для получения 
заключений Совета по делам Государ
ственной Статистики план и про
граммы статистических работ как 
периодических, так и ежегодно , ими 
производимых;

б) доставлять Центральному Стати
стическому Бюро необходимые для его 
работ сведения и оказывать ему пол
ное содействие при производстве им 
выборки из делопроизводства, а так
же из имеющихся в их распоряжении 
статистических материалов;

в) оказывать полное содействие
лицам, командируемым Центральным 
Статистическим Бюро для установлення 
правильности производства ведомства
ми выборок, необходимых Централь
ному Статистическому Бюро для его 
работ. - *

Примечание, В целях координи
рования всех статистических работ 
в Республике зти же обязанности 
возлагаются на частные и обще
ственные учреждения, производящие 
статистические работы.

. § 13.
На частные общества и учреждения 

возлагается обязанность доставлять 
по требованию Центрального Стати
стического Бюро все необходимые ста
тистические сведения о своем устрой
стве и трудах.

§ 14-
Все лица, живущие на территории 

Республики, обязаны давать все тре
буемые от них органами государствен
ной статистики статистические данные.

§ 15.
Всем гражданским, военным и-.об

щественным учреждениям, предписы
вается оказывать Центральному Ста
тистическому Бюро, его органам и 
агентам на местах, при производстве 
ими первичного наблюдения и при 
собирании всех необходимых матери
алов, полное содействие, прії чем, со-

§ 12*
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с гатутові, ті установи не можуть від- 
уовитися  від учясти в вищевказаних 
'атлетичних працях.

§ 16.
Усі державні, публичні і инші уста- 

юви, научні товариства і приватні 
особи, які друкують видання, що від
носяться до галузі статистики, з‘обов‘- 
язні на протязі місяця по їх видру
куваних» відсилати три примірники 
кожного видання в Центральне Ста
тистичне Бюро.

§ 17.
Статистичні місцеві установи, як 

органи державної статистики окресляє 
осібний статут, виданий 15 березня 
1914 р. і оголошений в № 68 «Изве
стий».

§ 18.
З днем оголошення цього «Статуту» 

перестає обов'язувати «Статут про 
державну статистику», оголошений в 
І* 93/120 з 17 червня 1919 р. в «Из
вестиях» в Київі.

Харьків, 15 травня 1920 р.
Голова Ради

Народніх Комісарів А’. Раковеькшї. 
Т. в. о. Керуючого Справами

Раднаркому А. Ж/кш-Пушкин. 
Секретар Раднаркому Миронов.

Постанова Рада Народніх Комі
сарі».

241. Про переведення розсліду пер
еметні» сільськогосподарського ви
робництва України в 1920 р., що скла
дають підстави пдяневоі продовольчої 

розкладки.
1. Для з'ясування загальної збірки 

збіжжа в 1920 р. на Україні, з метою 
■становлення вчасної правильної роз
кладки в інтересах біднішого і сере
днього селянства, а також маючи на 
увазі, шо загальний сільсько-господар
ський перепис 1920 р., початок кот
рого назначено на серпень ц. р.—не 
може дати вислів і в для вчасного їх

гласно специально издаваемым поло
жениям, эти учреждения не могут 
уклоняться от участия в вышеуказан
ных статистических работах.

§ 16.
Все государственные, общественные 

и иные учреждения, научные общества 
и частные лица, печатающие издания, 
относящиеся к области статистики, 
обязаны в течение месяца по их на
печатании отсылать три экземпляра 
каждого издания в Центральное Ста
тистическое БюрЬ.

§ 17.» Г >Статистические местные учреждения, 
как органы государственной стати
стики, определяются особым положе
нием, изданным 15-го марта 1919 г. 
и опубликованным в № 68 «Известий».

§ 18.
Со дня опубликования настоящего 

«Положения» перестает действовать 
«Положение о государственной стати
стике, опубликованное в Ке 93/120 
от 17-го июня 1919 года в «Изве
стиях* в Киеве.
• Харьковь, 15-го мая 1920 года.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров X. Ракове кин.

Врид. Управляющего Делами
Совнаркома А. Ждан-Пупі кин.

Секретарь Совнаркома Миронов.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

241. О производстве обследования 
элементов сельсио - хозяйственного 
производства Украины в 1920 году, 
составляющих основы плановой про

довольственной разверстки.
1. Для выяснения валового сбора 

хлебов в 1920 г. на Украине, в целях 
установления своевременной и пра
вильной разверстки в интересах бед
нейшего и среднего крестьянства, а 
также имея в виду, что всеобщая и сель- 
ско-хозяйствённая перепись 1920 г., 
начало которой приурочено к августу 
сего года, не может дать результатов
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використання, накладається на Народ
ній Комісаріят Продовольчих Справ 
України негайне виконання по тило
вих районах, нйзки вибраних розслі- 
дів засівних площ і врожаю.

2. Для розгляду і ствердженню пляну 
вказаних заходів і згоди їх з інтере- * 
сами инших відомств, організується 
при Народнім Комісаріаті Продоволь
чих Справ міжвідомчу Комісію з пред
ставників Народнього Комісаріяту Зе
мельних Справ, Бюра Центрального 
Статистичного Управління Федерації 
на Україні і Народнього Комісаріяту 
Внутріиіних Справ.

3. Організацію праць в губерніях 
.накладається ' на губерніяльні Міжві
домчі Комісії з представників Губпрод- 
кому, Наркомзему, Губстатбюра і Губ- 
виконкому.

4. Виконання працї в повітах накла
дається на повітові продовольчі органи.

5. В • випадкові потреби, притя
гаються до' робіт спеці^лісти-стати- 
стики Губстатбюра і Земвідділів, в 
згоді відповідними відомствами.

Харьків, дня 15 травня 1.920 р.
Голова Ради Народніх

Комісарів .V. РпковеьніА.
Керуючий Справами /Коші-Нупікші.

Секретар Миронов.

ддя своевременного их использования, 
на Народный Комиссариат Продоволь
ствия Украины возлагается: срочное 
производство, по типичным районам, 
ряда выборочных обследований посев
ных площадей и урожайности. •

2. Для обсуждения и утверждения 
плана указанных мероприятий и со
гласования их с- интересами других 
ведомств при Народном Комиссариате 
Продовольствия организуется Между
ведомственная Комиссия из предста
вителей: Народного Комиссариата Зем
леделия, Бюро Центрального Стати
стического Управления Федерации на 
Украине и Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

3. Организация работ в губерниях 
возлагается на губернские . Междуве
домственные Комиссии из представи
телей: Губпродкома, Наркомзема, Губ. 
Ст. Бюро и Губисполкома.

4. Выполнение работ в уездах воз
лагается на уездные продовольствен
ные органы.

5. В случае надобности, к работам 
привлекаются специалисты статистики 
Губ. Стат. Бюро и Земотделов, по 
соглашению с соответствующими ве
домствами.

Харьков, 15 мая 1920 г.
Председатель Совета 

Народных Комиссаров А*. Раконгкнн.
Управляющий Делами ІКоин-І[уткич. 

• Секретарь Миронов.

Народній Комісар * .
Юстиції К. Те/ш'цькиЛ. •

Редактор-Кфуючий Відділом
Оголошення Законів М. Руденко.

>*. ____________________  -

БиДания Народнього Комісаріяту У. С. Р .  Р .  
Харьків 1921 р.

Замовлення ч. 190. Тир. 500 пр.

Народный Комиссар
Юстиции /і. Тсрмщкіш.

Редактор-Заведующий Отделом
Публикации Законов М. Руденко.

Ивданне Народного Комиссариата Юотмца*
У .  С. С. Р. Харьков 1921 г.

•Закал М  190. Тира» 500 эк.

4-я тии. «Транооечатн* НКПС. вмени И. И. Мвжлаука. Гончаровский бульварі ^ 6 — 3.
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Ч. 13. 7—10 червня (имя) 1920 р. 
= : ................."0

Ы Ч. 15.

З М ГС Т:
- . 2.  Маніфест 4-го Всеукриін. 3‘іиду Рад.

243. Про мобілізацію членів 4-го З ізду 
(чстиояа).

244. ТІ|0 доклад уряду (резолюція).

243. Про державні взаємовідношення між 1 
У С.  Р. І', і Р. С. Ф. Р. Р. (резолюція).
К 240. Про земельне метання (резолюція).

2-1 . Про продовольче питавна (резолюція). ! 
240. Про закріплення Гобітявчо-Селянськоі І 

Ьаліа (наказ).
24!*. Нр > трудову дгзерцію і органи боротьби

о иг(постанова».
250. Про ля довольно ім’я потреб кппліфікова- 

і.ох робітників, що викликуються а Червової армії 
(пост»  Я О в.і). \

253. Про спосіб оголошення Виконкомами 
трудных иопввностей і мобілізацій (постанова).

252. Ирр контроль і підрахунок иродоиоль- 
чич *бпят.тв.в, які перевозиться но залізницях і 
годних шляхах У. С. Р. Р. (постанова).

253. Про участь профспілок у боротьбі проте і 
V у;'воі тетерці! (по-танова).

2'  4. Про реєстрацію арештованих, шо лі- 
**%“» •*». а г)  довямя та слідчими органами (обіжпик). і 

. і
2 І. Про відпустки робітників протягом літа

11‘2" *екрет*.
25*'. Про організацію Колотих Відділів На- і 

• ;пы Осштн (наказ).
. ' Про ввС’орочу иерсьост бліажом гір >до- і 

ю.'ьчех дантажін понад норму (иосташ-ва).
^^Піс :гвгреы;я Цевтральпоі і Губерніяль- ! 

кг\  К?ж*.  1  Порслучівні! ач латаннях освіта (по- |

259. II; о ІІент;олміе Статвстячле Бюро (по
стове вя).

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

К/ 242. Діанпфест 4-го , Всеукраииского 0‘езлл 
Советов. . .

243. О мобилизации членов 4-го Всеумр. 
С1езда Советов (пос.тановлеипе).

244. О докладе Правительства У. С. О. Р.
(резолюція). ' .»

О 245. О взавмоотвошввинх между У. С. С. Р. 
и Р. С. Ф. С. Р. (резолюция).

1/Я6. О земельном вопросе (резолюия). \/
чУ247. О продовольственном вопросе(резслюцнм). ^

248. О закреплении Раооче - Крестьянской 
Власти (наказ).

249. О «рудовом дезертирстве п органах 
борьбы с поив (постановление).

250. Об удовлетворении нужд гвалпфпцпро- 
ванпых рабочих, отзываемых из Краевой а.»мяя 
(постановление».

' 251. О порядке об'явлений Исполкомами тру
довых повинностей и мобилизации (постановление;.,
V 252. О контроле и учете над оровозичымч V* 
по железнодорожным и водным путям У. С С. 1*. 
продовольственными грузг.ыи (постановление).

253. Об участии профсоюзов в борьбе про
тив трудового дезертирства (постановлена-.

254. О регистрация арестованных, пвелящчхен 
за судебными и следственными оргнипмк 
куляр).

255. Об отпусках рабочих н течение летнего 
периода 1920 г. (декрет).

, 256. Об организации волостных отдел,>ь На
родного Образования (приказ).

257. О запрещении иерепоаки баїижом и рою- ^ 
яэльствениых і рулоа сверх нормы (пост, ^.-лепне).

Йк 258. О соз.аипв Центрального и Губернских 
їласотельїіих Комиссий по попросим проспе- 
щеняч (постановление).
259. О Центральном £тг.ілогическом Кюро 

(постановление).

ч



Маніфест 4-го Всеукраїнського 3‘ізду 
Рад Робітничих, Селянських, та Чер- 

воноармійських Депутатів.

анифест 4-го Всеукраинского С'езда 
Советов Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских Депутатов.

242. Селянам. Робітникам, Воякам Черво
ної Армії, всім працюючим України.

Нам накинули нову війну. Проти нас 
пішли походом польські панн.

В тяжкій боротьбі з нашими віковими . 
ворогами й гнобителями, мн розбили 
ланцюги неволі і вирвалися з кріпацтва.'і 
Земля, котру віками поливали своім по- і 
том наші діди, земля, на потрій роками 
працювали й працюємо мн самі, є наша. ! 
Руські і Украінські поміщики, та капі- | 
талісти вигнані нами. Вугільні шахти, і 
фабрики, заводи, попереду належавші ! 
бельгійським, французьким й нитям куп
цям. стали властности) робітників й се- ; 
ляп Упраіни. Цукрові заводи, млини, 
маєтки, кінні заводи, молочарські госпо
дарства, бсо  це перейшло на власність І 
працюючих Украіви.

*
Але з цим ніяк не бажають прими- | 

ритися наші бувші гнобителі. Украіноькі і 
поміщики розбиті,—та вони, не здаються, . 
вози не бажають згодитися з своєю до- ' 
лек. Воин тікають за допомогою до 
своіх побратимів-поміщнків других сто
рін Вони приклоняютйся генералам та 
богачам тих сторін, де па чолі влади 
стоять ще капіталісти і просять Ах вдо
воли гя з біди. )

Прикажчиком украінськоі банди по- ! 
міщиків, у котрих ми забрали' землю, е і 
пан Петлюра—.Головний Атаман' ук- 1 
раінських військ, як вій себе називає. 
Ви иамятаете добре, товарищі, як цей і 
„генерал" Петлюра привів з початку па | 
Україну грабіжників німців, післанах 
катом Вільгельмом, бувшим німецьким 
царем.

Коли ця карта була побита, коли ро
бітники й селяни Упраіни вигнали чуаю- 
Яемні війська, украінські куркулі запа
далися руським поміщикам на чолі з 
гетманом Скоропадськам, котрий відібрав 
від українських селян землю, рострілю- 
вав та вішав робітників іі селян на пра
во й палі во. За обгрязки з панського

242. Крестьянам, рабочим, воинам Красной 
армии, всем трудящимся Украины.

Нам навивали новую войну. Прогав 
нас пошли походом польские паны.

В тяжелой борьбе с нашими веко
выми врагами н угнетателями мы раз
били цепи рабства и 'вырвались из ка
балы. Земля, которую веками поливали 
своим потом наши предки, земля, на ко
торой годами трудились и трудимся мы 
сами, стала нашей. Русские и украин
ские помещики и капиталисты изгнаны 
нами. Угольные шахты, фабрики, заводы, 
прежде принадлежавшие бельгийском, 
французским и другим купцам, стали 
собственностью рабочих * и крестьян 
Украины. Сахарные заводы, мельницы, 
поместья, конные заводы, молочные хо
зяйства. все это перешло в собственность 
трудящихся Украины.

Но с этим никак не хотят прими
риться наши бывшие угнетатели. Украин
ское помещики разбиты, но они не 
сдаются, они не _хогяг примириться со 
своей участью. Оли бегут за помощью к 
своим собратьям цомещикам других 
стран. Они бьют челом генералам и 
богачам тех стран, где у власти стоят 
еще капиталисты и просят их выручить 
из беды.

Приказчиком Украинской шайки по
мещиков, у которых мы отнял я земли, 
является 'паи Петлюра, .головной ата
ман- Украинских войск, как он себя 
называет. Вы поліпите прекрасно, това
рищи, как этот „генерал- Петлюра при
вел « начала на Украпи? граби гелей 
немцев, посланных палачом Вильгель
мом, бывшим германским царем.

Когда эга ставка была бита, когда 
рабочие и крестьяне Украины проґяалл 
чужеземные войска, украинские кулаки 
продались русским помещикам во главе 
с гетманом Окоропадским, который отнял 
у украинских крестьян землю, расстре
ливал и вешал рабочих и крестьян на
право я налево. За об'едкя с барского



«толу Скоропадського ці люди готові бу- і 
лн продати всю Україну. 1

Коли в Німеччині вкбухла революція 
і Вільгельма, та його шайку вигнали, 
пан Петлюра поклонився в ноги фрацуз- 
ським банкирам, привів французькі і 
англійські військові пароплави до берегів 
Чорного Моря,, а також добився того, що 
на українську землю привезли вграю 
міжнароднього Зброду білогвардійців гре
ків і румунів.

Тепер революція починається й в 
Франції і в Англіі, Англійські та фрая-> 
цузькі рОбІТНИЕЯ не дозволяють своім 
буржуазним урядам посилати військо 
проти робітників й селян України та 
Росіі. Але українські контр-революціоне* ■ 
ри та іх ватажок Петлюра не сумують, і 
Вони найшли нового оборонцу; вовн і 
звернулися до польських панів і зробили ! 
з ними умову, • Польські білогвардійці І 
повинні .визволити44 Украіну, се(Г*то по- | 
валити Радянську владу й повернути 
владу поміщиків, та капіталістів. А за : 
це около третя часть української землі 
повинна перейти до рук польських маг
натів, а дві треті українських земель 
повипді дістатися украінськнм поміщи
кам. Вже цього літа польські пани на
діються зібрати половину врожаю україн
ського збіжжя для себе. Другу половину 
врожаю вони згоджуються дата петлю
рівським п'явкам.

„Генерал“ Петлюра привів з початку 
на Украіпу німців, а німці поклали 
Україні в царкн гетьмана Скоропадського. 
Потім Петлюра привів на Украіну фран
кських, грецьких і румунських розбій
ників. Топер Петлюра відкриває ворота 
на Укоаіну ясновельможним розбійни
кам—польських панам. '

Похід почався. Кров ллоться річкою. 
Польські папи прп підтримці зрадників • 
петлюрівців захопплп іКитомір, Бердичів 
Винницю, Кпів й змагаються вдертися 
все глибше й глибше в само серцо на
шої робітничо - селянськоі України, й; 
скрізь де пройшла нога польського пана ; 
і польських білогвардійських ватаг, там і 
лишаються руінп, повернута влада по- і 
мііпнків й капіталістів. Смерть й зна- ; 
щенп.ч несуть за собою польські гіанп. !

стола Скоропадского эти люди голови 
были продать всю Украину.

Когда в Германии произошла рево
люция ■ Вильгельиа и его шайку про
гнали, пан Петлюра поклонился в ножки 
французским банкирам, привел француз
ские и английские военные корабли к 
берегам Черного' моря и затем добился 
высадки на Украинскую землю между
народного сброда белогвардейцев—греков 
и румын.

Теперь революция начинается н*во 
Франции, и в Англии. Английские н 
французские рабочие не повволяют своим 
буржуазным правительствам посылать 
войска против рабочих и крестьян Украи
ны и России. Но украинские контр-ре* 
волюционеры и их вождь Петлюра не 
унывают. Они нашли нового покровителя: 
они обратились к польским панам и за
ключили с ними сделку,—Польские бе
логвардейцы должны „оовободить44 Укра
ину, т. е. свалить Советскую власть и 
восстановить власть помещиков и капи
талистов. А за это около третьей части 
украинской земли должно перейти в 
руки польских магнатов, а две трети 
украинских земель должны достаться 
украинским помещикам. Уже в нынешнее 
лето польские паны надеятся собрать 
половину урожая украинских хлебов для 
себя. Другую половину урожая они со
гласны уступить петлюровским пьявкам.

.Генерал44 Петлюра привел с начала 
на Украину немцев, а немцы поставили 
Украине в царьки гетмана Скоропадского. 
Затем Петлюра привел на Украину 
французских, греческих и румынских 
разбойников. Теперь Петлюра открывает 
ворота на Украину ясновельможным раз
бойникам—польским панам.

Поход начался. Кровь льется рекой. 
Польские пайы прп поддержке предате
лей петлюровцев захватили Житомир, 
Бордичев, Винницу, Киев и пытаются 
врезаться все глубже и глубже в самое 
сердце нашей рабоче-крестьяпск. Украины, 
я всюду, гдо прошла йога польского папа 
и польских белогвардейских полчищ, там 
остаются пепелища, восстановлена власть 
помещиков и капиталистов. Смертй и раз
рушение несут с собой польские пасы.
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Україна наша зруйнована довголіт
ньою війною. Господарство в селах й 
містах прийшло до великого эанепаду. 
Ми надіялися цею весною і цим літом, 
ласучнти рукаві, приватне* до відбуду
вання господарства. Ми хотіли всі сили 
віддати мирній праці.. Ми добивалися 
того, щоб нвзалишялися незасіяні землі, 
щоб зеленіли, пяшняли наші поля, щоб 
^вмилися фабричні комини, щоб кипіла 
робота в шахтах, щоб добре працювали 
залізні дороги, щоб по селах почали 
будуватися нові школи н виво
ди лася електрнчність, щоб ми могли 
доставити мануфактуру, мафту, сіль, 
цв'якв, сільсько-господарчі знаряддя і 
ннші необхідні речі. Але Українські і 
польські панн перешкодили нам-в цім. 
Вони підняли меч проти нас. Вони 
хотеть відняти від нас землі, вирвані в 
рук" поміщиків з такою величезною 
працею. Вони хотять повернута капіта
лістичну каторгу для робітників. Бонн 
хотять поставити на кожвім роздорожжі 
України по два жандарми, одного поль
ського і одного петлюрівського.4

Цьому не бути. Робітники й селяни 
України дадуть жорстокий відпір на
сильникам.

Всеукраїнський З'їзд Рак ввертається 
до Вао працьовникн України. Війна, котру 
ви примушені весті тепер проти ПОЛЬ- 

сих панів, е свята війна працьовнвків 
проти гнобителів.-

Ненависть, якою горять наші серця до 
польських панів, в свата ненависть людей 
праці до людей ндонви, насильства й ро- 
сиусти. Селяни України, пригадайте, як 
господарювали у нас раніш на Україні 
наші власні пани і пани польскі. При
гадайте польського пана, яций виїздив на 
шести найкращих конях цугом, махав 
батогом на право й на ліво. Надмінно 
глузовав над українським селянином, див
лячись на нього, як па двухногу скотину. 
Польський пан хоче тепер васрягти цу
гом у свій шарабан—украіаських селян. 
Польський пан хоче примусити україн
ського- селянина й робітника возити воду 
на поміщиків і капіталістів.

Украина наша разорена долголетней 
войной. Хозяйства в селах и в городах 
пришли в большой упадок. Мы надеялись 
этой весной и этим* летом, засучив ру
кава, приняться за поправку хозяйства. 
Мы хотели все силы ‘отдать мирному 
груду. Мы добились того, чтобы не пусто
вали незасеянные земли, чтобы зеленели 
всходами наши поля, чтобы дымилось 
фабричные трубы, чтобы* кипела работа 
в шахтах, чтобы хорошо работали желез
ные дороги, чтобы в деревнях начинали 
строиться новые школы и вводилось 
электричество, чтобы мы могли доста
вить мануфактуру, керосин, соль, гвозди, 
сельско-хоаяВотвенные орудия и другие 
предметы первой необходимости. Но укра
инские и польские паны помешали нам в 
этом. Они обнажили меч против нас. Они 
хотят отнять у нас земли, вырванные из 
рук помещиков с таким громадным тру
дом. Они хотят вернуть капиталистиче
скую каторгу для рабочих. Оня хотят 
поставить ва каждом перекрестке У кранны 
по два > жандарма: одного—польского н 
одного—петлюровского.

Этому не бывать. Рабочие и крестьяне 
Украины дадут беспощадный отпор на
сильникам.

Всеукраинский С'еэд Советов обра
щается к вам, труженики Украины: война, 
которую вы вынуждены повести теперь 
против- польских панов, есть священная 
война тружеников против угнетателей.

Ненависть, которой пылают паши 
сердца к польском папам, есть, священная 
ненависть людей труда к людям наживы, 
насилия и разврата. Крестьяне Украины, 
вспомните как хозяйничали у вас раньше 
на Украине наши собственные паны и павы 
польские. Вспомните польского пана, 
который выеежал на шестерке превосход
ных лошадей цугом, хлестал бичом 
направо и налево, высокомерно издевался 
над украинским крестьянином, смотря 
на него, как на двуногий скот. Польский 
пан теперь хочет зааречь цугом в свою 
коляску украинских крестьян. Польский 
пан хочет эаотавить украинского кресть
янина о рабочего возить воду на соме- 
-щиков и капиталистов.
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За горл явку-же польських ианів Й | 
коліном ім на груда! Байте трівогу. ; 
Скликайте сходи в волостях й селях. 
Оголошуйте селянам, які злочинці ідуть 
на нас. Кличте всіх до боротьби. Підтри
муйте всіми силами Червону Армію. Дайте 
Червоній Армії йробітннкам хліба. Хочете 
вигнати ианів, скоріше виконуйте збіжеву 
р< «складку. Б зааіллю військ аольських иа
нів відіймайте повстання. Нехай кожний 
білогвардійський польський вояк; котрий 
іде будити Украіиу, почував кругом себе 
ненависть зо всіх боків. Ідіть проти панів 
я рушницьою, з дубиною.

•
Начитайте іце одно. Атаменські банди, 

віднямаючі знов голови на Украінні, на 
ділі е спільники польських панів. Чи
сленні „батьки’тільки торують шлях для 
ианів. Ми не можемо перемогти польсь
ких панів І підіймаючих голови зрадни
ків-петлюровців, не звільнивши Украіну 
від атаманів й бандитів. Нам потрібна 
залізна, згуртована й дісціплінована Чер
вона Армія, котра захистить нашу землю 
й нашу владу.

ІІамятайте селяни, памятайте робіт
ники. Польські панн зібрали проти Укра- 
іаи велику силу. Вони організували сотні 
полків. Вони зібрали проти нас не одну 
сотню тисяч вояків. Щоб перемогти в 
цій тяжкій боротьбі, ми самі мусимо бути 
організовані. Ми повинні мати валівиу 
армію, як вилиту з одного шматка. Ми 
аовинні жорстоко карати дезертирів. Ми 
повинні напружити всі наші сили. Міг 
переможемо. На нашому боці правда. 
Польські робітники П польські селяни за 
нами. Польські селяни, чекають не 
дочекаються тоі хвилини, воли наша 
Червона Армія поможе ім скинути ярмо 
польських панів і відібрати від польських 
иоміщнків землю Польські робітники 
через всі фронти шлють братерське пра
ві ганн» украінськам і руським робітникам, 
подаюча ім руки й готуючись помогти 
ім в боротьбі. Польські пани, наші люті 
вороги. Як тільки наша геройська Червона 
Армія нанесе перший міцний удар вата
гам польських панів, в Польщі збільшиться • 
революційний рух селян Я робітників, і

Ба горло же паиских ианов и колено 
ям на грудь. Бейте тревогу. Сзывайте 
сход в волостях н в деревнях, об'являйте 
крестьянам, какие злодеи идут на нас. 
Зовите всех к борьбе. Поддерживайте 
всеми силами Красную армию. Дайте 
Красной армня и рабочим хлеба. Хотите 
прогнать панов—скорее выполняйте хлеб
ную разверстку. В тылу войск польских 
панов подымайте восстание. Пусть каж
дый белогвардейский польский солдат. 

• который идет душить Украину, чувствует 
себя окруженным ненавистью СО ВС‘‘Х 
сторон. Идите против панов С винтовкой, 
с дубьем.

Помните еще одно. Атаманские банды, 
поднимающие опять головы на Украине, 
на деле являются союзниками польских 
панов. Многочисленные „батька" только 
расчищают путь для панов. Мы не можем 
победить польских панов и подымающих 
голову изменников петлюровцев, не очис
тив Украину от атаманов, н бандитов. 
Нам нужна желевная, организованная и 
дисциплинированная Красная армия, ко
торая защитит нашу. землю и нашу 
власть.

Помните, крестьяне, помните рабочим. 
Польски о паны собрали против Украины 
большую еилу‘. Они сорганивовалм сотня 
полков. Они собрали против нас не одиу 
оотвю тысяч солдат. Чтобы победить в 
этой тяжелой борьбе, мы сами должны 
быть организованы. Мы должны иметь 
железную армию, вылитую из одного 
куска. Мы должны беспощадно карать 
дезертиров. Мы должны напрячь все. 
Мы победим. На нашей стороне правда. 
Польские рабочме оилы и польские кре
стьяне за нас. Польские крестьяпе ждут, 
недождутся той минуты,'когда наша Крас
ная армия поможет им низвергнуть поль
ское иго польских панов и отнять у 
польских помещиков землю.. Польские 
рабочие через все фронты шлют братское 
приветствие украинским и русским рабо
чим, протягивая им руку и ^товясь 
помочь нм в борьбе. Польские паны—- 
наши заклятые враги. Как только наша 
славная Краевая армия нанесет первый 
сальный удар полчищам польских панов, 
в Польше усилится революционное два-
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Революційна пожежа буде палаті по всій 
Польщі. В вогні цеі пожежі загине на 
віки панування польських панів, запнуть 
польська підлість й жадність. Робітним 
й селяни всього світу, всею душо* на 
нашім боці, на боці украінсьих н русь
ких селян й робітників, котрі ведуть бо
ротьбу ва'свою долю, ва свою землю, за свою 
владу , за свій нарід. Співчуття робітни
ків В селян всього світу направляється 
до нас з усіх краів.

Будьмо» гідні дьога-сді8ЯЛХЯ.
Нехай знають розбійним польські пани, 

вони піднявші мечі протж украінсьих 
робітників й селян, від меча загинуть. 
іЗійна закінчиться тям, що Польща стане 
Радянською. Потятися не скласти зброі 
до того часу, поки на'нашій украінській 
землі залишиться хочаоден польський пан. 
Поклянімся боротися до останньої каплі 
крови до тЬго часу поки нашу землю буде 
топтати хоча оден білогвардійський оолдат. 
Польські пани нам останній ворог. Колі 
переможено польських панів, ми перемо
жемо раз на все зрадників петлюрів
ців, готових продоватися кожному, хто іх 
купує. Зміїшюйте фронт, але вміцнюйте Й 
запілля. Творіть міцні Радянські органі
зації. Заводьте дійсну робітничо-еелянську 
жісціпліну. Не дозволяйте свавільствуватн 
нікому. Наметайте, мя^стоімо перед ве
ликим іспитом.

Вмерти або перемогти польських панів, 
таким с вибір, котрий стоіть перед Укра
їною. Радянська Росія спішить до Вас 
на поміч. Кращі Радянські полм, роз
бивши генерала Колчака, Юденіяа й 
Денікіна перекинуті зараа на Україну. 
Руські робітнім Я селяни спішать до 
нас на поміч. Братерська спілка наша 8 
робітничо-селянською Росією, іде більше 
зміцниться Й загартується в боротьбі. 
4 й Всеукраїнський З‘івд робітничих, се
лянських і червовоармійськнх депутатів 
посилає братерське привітання чесним пра- 
пьовяикам робітникам й селянам Нольші, 
котрі стогнуть під ярмом польськая па
нів. Мвд польським хатам. Війна поль- 
.ьклм палацам. Всеукраїнський З'їзд Рад 
проголошує: Хай живе Радянська Україна.

жение крестьян н рабочих. Революцион
ный пожар пойдет полыхать по осей 
Польше. В огне з того иожара погнбнет 
на векя заснлье польских павов. погиб
нут панское корыстолюбие, иодлость и 
жадность. Рабочие я крестьяне всего 
міра всей Душой на нашей стороне, на 
стороне украинских я русских крестьян 

. 1  рабочих, которые борются за свою 
долю, за свою землю, за свою власть, за 
свой народ. Сочувствие рабочих и крестьян 
всего мнра несется к нам со всех стран.

Будем же достойны этого сочувствия.
Пусть внают разбойники польские 

пайы: они, подняв мечя против укра
инских рабочих н крестьян, от меча 
погибнут. Война кончится тем, что 
Польша станет Советской. Поклянемся 
не складывать оружия до тех пор, пока 
на нашей Украинской земле останется 
хоть один польский пан. Покдянемоя 
бороться до последней капли крови до 
тех пор пока нашу землю будет попнрать 
хоть один белогвардейский солдат. Поль
ские паны—наш последний враг. Побед я в 
иольокнх панов, мы победим раз и на
всегда предателей петлюровцев, готовых 
повдаваться каждому, кто их покупает. 
Укрепляйте фронт, но укрепляйте я 
тыл. Создавайте крепкие советские орга- 
внзацин. В водіте настоящую рабоче- 
крестьянскую дисциплину: не позволяйте 
своевольничать ннкому. Помнет*': мы 
стоит перед великим испытанном.

Умереть или победить панов такой 
тот выбор, который стоит перед Украиной. 
Советская Россия спешит к вам на 
помощь. Лучшее Советские полки, разбив
шие генерала Колчака, Юденича н Дени
кина, переброшены теперь на Украину. 
Русские рабочие и кросгьяне спешат к 
нам на помощь. Братский союз наш с 
рабоче-крестьянской Россией еще более 
окрепнет и закалится в борьбе. 4 Я Все- 
украенскнй С‘езд рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов посылает 
братское приветствие честным труженикам, 
рабочим ж крестьянам Польши, которые 
стонут пол игом польских панов. Мир 
польским хатам. ВоЙЪа польским дворцам. 
Всеукраннскгій с‘езд Советов провозгла
шает: Да здравствует Советская Украяна!
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Хай живе братерство народів усього світу, Да вдравствует братство народов всего 
смерть польськім панам, смерть гнобите- міра! Смерть польским панам! Смерть 
іям народу. — угнетателям народа.

Голова 4-го Всеукраїнського З'їзду ' Председатель 4-го Всеукраонского 
Рад Петровський. С'езда Советом Петровский.

огоіошеио в .Віст»** ВУЦВВ. і Хврж. Губ- / Распублнк. в .Вістях- ВУЦИК н Харьковск. 
свкомюму з 22 траяія 1920 р. ч. 126. гГубиеполкома от 22 мая 1920 г. за № 126.

Постанова 4-го Вшукраіиського ЗЧзду і Постановление 4-го Всеукраинского 
• Рад. С‘езда Советов.

243. Про мобілізацію членів 4-го Всеу*- | 243. О мобилизации членов 4-го Всеукра- 
раімського З'їзду Рад. -• ннекого С'езда Советов.

Перед лдем всього працюючого люду 
України і всіх Радянських Республік 
Всеукраїнський З'іад Рад дає обітняцю 
всі своі сили і думки направити на справу 
боротьби з польскими панами. Всім де
легатам ЗЧзду стати на полі боротьби 
Рад губерніяльні!, міськії, повітових, 
волосних і сільських, Професійних Спілок, 
всіх робітничих та селянських оргаиі8а- 
кій, всіх комітетів незаможних селян, 
для зміцнення фронту і тилу, для орга
нізації' близької, повноі і остаточної 
■еремоги. З'ізд ухваїює: всі члени ЗЧвду 
яв оден чоловік мобілізуються до праці 
їв боротьбу 8 польським! панами. Новому 
Ц. В. К. Уіпаінн, іа його превідіі про
понується за>аз— же розділити всіх мо
білізованих членів 3‘іаду до військових ] 
частин, до інстітуцій ваосмотрення фронту , 
й тілу, до справ обслугований ранених Й
ГОЛОВНІМ чином дія того, щоб ПІДНЯТИ І 
все трудене селянство проти польских ; 
навів. і

Голова 4-го Всеувраінсьхого
З'їзду Рад Патровсьний.

Оголошено ■ • Вістях» В. У. Ц. В.К. і Х»р*.
І убяакомму « іпя 23 травня 1920 р. ч. 127. Іі

Резолюції 4-го Всеукраїнського З'їзді |
Рад- - І

244. Про доклад Уралу.

Перед лицом всего трудового иарода 
Укранвы и всех Советских Республик 
Всеукраннский С'евд Советов дает обет 
все свои силы н помышления отдать делу 
борьбы о польскими панами. Всем деле
гатам Сезда стать во главе борьбы Со
ветов— губерн., городских, уездных, воло
стных и сельских, профессиональных со
юзов, всех рабочвх и крестьянских орга
низаций, всех комитетов незаможных 
крестьян, для укрепления фронта и тыла, 
для организации близкой, подвой, ре
шительной победы. С'езд- постановляет: 
все члены (Уезда, как один человек, мо
билизуются для работы на войну с поль
скими панами. Новому Ц. И. К. Украины 
и его президиуму предлагается тотчас же 
распределить всех мобилизованных членов 
С'езда в воинские части, в органы снаб* 
женин фронта ■ тыла, для дела обслужи-1 
вавия раненых и, главным образом, для 
того, чтобы поднять все трудящееся кре
стьянство против польских панов.

Председатель 4-го Всеукраонского 
0*в8да Советов Петровский.

Республик, в .Вістях* В. У. Ц. 11. К. и Хрр. 
Губиеполк. от 23 пап 1920 г. м М 127.

Резолюции 4-го С'езда Советов.

244. О докладе правительства.

4-й З*ізд Рад Робітничих, Селянських, 4-й С‘езд Советов Рабочих. Крестьнк- 
та ЧервеноарміЙськвх Депутатів Уіраіни, 1 сквх я Красноармейских Депутатов Укра- 
внелухазша і обговоривши звіт робіт- | выы, выслушав п обсудив отчет рабоче
го- гелии с ыого уряду України, код- і крестьянского Нраввтельсті Украины,



статте, що при самих тяжких уро
занах безперернвноі боротьби з;» саме 
існування Украінськоі Радянської Рес- 
публіки, при умовах загальної руйваціі, 
він неукліяио переводив в жнтгя аолітику 
господарчого і освітного розкрадення 

'робітників н селян. ^^Всеукраїнський 
15‘ізд Рад цілком затверд:' 
мельвий закон, в котрий уряд, змагаючась 
до плділення землею та знаряддям 
мало-земельних Й безземельник верств ( 
селянства, не зупинився навіть перед ; 
скореченням площі радянських госпо
дарств й гадас, що після ліквідації ( 
поміщицького землеволодіння доходить 
черга до ліквідування куркульського земле
володіння, залишаючи для цього місцеву 
трудову норму. 4-й З'їзд Рад затверджув ; 
закон про збіз^ру^розк-іадку уряду, який 
мав забвЙечити збіКОУ Цйоталвх ЦІ ВІХ : 
Червону Армію та робітників міст, звіль
нює від раскладки селянські господар- ! 
ства, котрі мають менше 3-х десятен Й !" 
залиіпуе збіжжа від 10—25% в волосннх ' 
магазинах, для потреб селянськоі бідноти, і 
З‘іад рахує ^свотсвим вздднця зашив , 
про" коїгітетн незаможних селян, об'сд- І 
нуючих селянську бідноту й селянських 1  
середняків, з метою захисту іх інтересів, . 
та боротьби з куркульським пануванням. 
3‘ізд находить єдиним відповідаючим ін
тересам всього працюючого люду України, 
переведення трудової дісціпліни проми- 
слово господарчого життя, мілітаризацію | 
вугільної й других загально-державної 
потреби галузі в промисловостн Й прило- . 
ження енл та органіваціі Червоної Арміі і 
на фронті праці, утворенням Украінськоі , 
Трудової Арміі. 3‘ізд пудтверждуе всі 
прннлті, а також всі намічені заходи , 
уряду для жорстокоі боротьби 3 бЬНДВ- І 
тизиом, атамашппною, куркульськими пов- ; 
стапнями, руйнуючими село, які зривають і 
заходи радянської влади по організації 1 
господарства й які помагають ворогам : 
робітничо-селянської України в іхшкід-; 
ливих та захвагннх намірах. ,

3‘ізд бозоговорочпо приєднується до * 
всіх 3‘усиль Централыюго Виконавчого ; 
Комітету й Гадя Народніх Комісарів Ук*- І

констатирует, чт-» в тягчайших условиях 
непрерывной борьбы за самое существова
ние Украинской Советской республики, н 
условиях всеобщей разрухи оно неуклонно 
проводило в жизнь политику экономиче
ского и духовного раскрепощеиия рабочих 
н крестьян. 4-й Всеуараинскнй С‘езд 
Советов вполне одобряет новый земельный 
эакон, з котором Правительство, стремясь 
к наделению землей ■ инвентарем мало
земельных н безземельных* слоев креегь- 
янства, не остановилось даже перед сокра
щением площади советских хозяйств, и 
очитает, что после ликвкдацкн помещичьего 
землевладения наступает очередь н для 
ликвидация кулацкого землевладения, 
оставляя за ним местную трудовую норму. 
4-й С'езд Советов одобряет закон о хлеб
ной разверстке правительства, который, 
стремясь"» снабдить хлебом по твердым 
ценам Красную армию и рабочих городов, 
освобождает от разверстки’ крестьявские 
хозяйства, имеющие меньше трак десятин 
и оставляет от заготовляемого количества 
хлеба от 10 до 25% в волостных амбарах 
для нужд' селянской бедноты. С'езд счи
тает своевременным издание законов о 
комитетах незаможных селян, оУедаая- 
ющих селянскую бедноту н селянских 
середняков, во. имя защиты их интересов 
и борьбы е кулацким насилием. С‘ез д на
ходят единственно соответствующим ин
тересам всего трудового народа Украины 
проведение трудовой дисциплины промыш
ленно-хозяйственной жизни, милитари
зацию угольной ■ других общегосудар
ственной важности отраслей промышлен
ности и применение сил и организации 
Красной армии на фронте труда создан пем 
Украинской Трудовой армии. С'езд под
тверждает все принятые, я также и все 
намеченные мероприятия правительства 
для беспощадной борьбы с банднтпзмои, 
атамашцныой, кулацкими восстаниями, 
разоряющими деревню, срывающим а на
чинания Советской власти по организации 
хозяйства и помогающими врагам рабоче- 
крестьянской Украины в их преступны! 
и захватных намерениях. ^

С'езд безоговорочно ,присоединяется 
ко всем усплиям Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных
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р.'іь;:,'закр*иата існуюче тісне об'єднання 
«іж Українськими робітниками й селя
нами і іх Російськими братами в бороть-
б. я ворогами Радянської Влади.

Вш рахує віхаовідаючим інтересам і 
й закріпленню влада робітників та 
селян яа Україні. заходи уряду, які боя
чись всякого, а також і українського 
шовінізму, затемнюючого свідомість на
родніх мас. зробити на протязі занедба- * 
нсі папськими урядовцями української 
мови засіб роскріплення- народніх укра- , 
яськвх мас віт темряви та зіиднів.

Відкриттям університетів д*я широ
ких мас. росповеюдженяям знання шля
хам иозашкільноі освіти на виводах, ка- 
сериях, селах, утворенням єдиної У краг 
ІЯСМОІ Трудової школи, відкриттям шкіл 
червоних старшин дли українських ро- , 
бітпвків 0 с*‘дяя, провідників українсь
ких червових волків, радянська влада | 
єдина притягає до науки & культури 
широкі верстви трудового вароду.

Голова 4-го Всеукраїнського
3‘ізду Рад Г. Пвтровсьний. .

Оголошено и .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Ххрк.
І/бвияоиіому л іяя 2^т|*авіМ92<^»^і^2в.

245. Про державні взаємовідношення між 
УСРР. А РСФРР. 4

Комиссаров Украины уделить создав* 
шявся тесные единения между У кран и Л 
скамп рабочими и крестьянами, их рос
сийскими братьями, в борьбе с врагами 
Советской Власти.

С‘езд считает овдечавТщимп интересам 
н укреплению власти рабочих и крестьян 
на Украине мероприятия правительства, 
которые, боясь всякого, в том числе. гГУкра- 
инского шовинивма, затемняющего созна
ние народных масс, сделали из веками 
гонимого царскими чиновниками украин
ского языка средство раскрепощения на
родных украинских масс от темноты и 
предрассудков.

Открытием университетов для широ
ких масс, распространенпем знаний путем 
внешкольного образования на заводах, 
в казармах, в деревне—созданием единой ' 
украинской трудовой школы, открытием 
школ красных старшин для украинских 
рабочих и крестьян, руководителей укра
инских красных полков,—Советская власть 
единственная приобщает к науке п куль
туре широкие массы трудового народа.*

Председатель 4-го Всеукрвянского 
-> С‘еада Советов Г. Петровский.

Республік, в .Вістях* В. У. Ц. ІЇ. К. я Хар. 
Губішолома 25 лая 1920 г. за № 128.

245. О государственных отношениях между
У. С. С. Р. и Р. С. Ф. С. Р.

4 0 Всеукраїнський З‘ізд Радробітин- 
чах, селянських І чорвоноармійських :
депутатів, ще раз урочисто проголошує 
перед всій світом повну рівноправність 
всіх народів й держав й виходяче з цьо
го право націй на самовизначення, рахує 
самім обов'язком боротися за зміцнення 
Радянській Влади, котра єдина тільки 
зможе після знищення клас й внзво- 
леяпл робітників н селян від визпску- 
вавня и гніту поміщиків її капіталістів, 
вьбезпгчети для них дійсну колю й неаа-
л.хність.

4-й Всеукраїнським Л ізд Рад заявляє, 
ще У. і*. Р. Р. зберігаючи свою само
сії яку ,1 ‘гкаяну конституцію, є членом 1 
Всеросійської с- ціялігтичиоі федеративної 
Республіка об'єднаної спільностю полі- 
І’ПЧЯОІТ* П СОЦІЯДЬКОІМ устрою. СПІЛЬНОСТЮ

4-ый Всеукраинсвий Сезд Советов 
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 
Депутатов, еще раз торжественно про
возглашая перед всем миром полное равно
правие всех народов и государств и вы-, 
текающее отсюда поаво вацаи на само
определение, считает своим долгом бо
роться 8а— укрепление Советской власти, 
которая только одна может с уничтоже
нием класоов и с освобождением рабочих и 
крестьян от эксплоатации и гнета поме
щиков и капиталистов, обеспечить им 
зстиниую свободу и независимость. \ 

4-й Всеукраинский С‘езд Советов за
являет, что У. С. С» Р.; сохраняя свою 
самостоятельную го су'хацетве а&1 юкоя ст и - 
тт^ТГго, является стайгаГ Всероссийской 
СоїїїїНлябтнческойсоветской Федеративной/ 
Республвкв,^‘единенной общностью
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боротьби в минулому иротн паря, помі
щиків і капіталігтів н загальною бороть
бою зараз за своє існування, констатує, 
що тільки дякуючи Взаємній допомозі, | 
котру на протязі двох з половиною років і 
'ратські радянські республіки давали і 
одна другій, вони могли утриматися в ! 
тяжкій, ^жорстокій і крівавін боротьбі | 
проти пезлічпмих буржуазних ворогів. 
Занята німецькими імперіалістами, фран- 
ко-грецькими завойовниками, руськими і 
білогвардійцями, Украіна стала знова 
вільною тільки дякуючи допомозі Росій-, 
ськоі Соц. Фед. Радян. Республіки. Й 
коли тепер 4-й раз частина хлібородної | 
України вже занята'військами польських 
Шляхтичів-хижаків, знов до всіх народів | 
и реснулік, які входять в Р. С. Ф. Р. Р. І 
звернені очі .всіх робітників й селян 
України.

4-й Всеукраїнський З‘ізд Радпідтвер-^ 
Лікуючи згоду мій центральними виконав- і 
чиип комітетами У. С. Р. Р. н Р. С. Ф. | 
Р. Р. що до об'єднаная комісаріятів військо- ; 
мого, фінансів, валізводорожвого» народ- І 
нього господарства, пошт і телеграфів Я | 
праці,—доручає будучому Центральному і 
Виконавчому Комітетові вести і далі ту 
гаму політику тіснішого єднання. Маючи 
на увазі, що на 7. Всеросійськім 3‘ізді 
Рад, Украіна занята—в той' час Дені- 
кпном, не могла ириняти участи через 
своіх делегатів, 4-й Всеукраінськнй З'ізд 
Рад аж до закінчення праці призначеної 1 
Всерос. Центр. Вик. Комітетом Комісіі \>  
по федеративній констітуціі* іі до оста
точної постанови Всеросійського З‘ізду , 
Рад, доручає будучому Центральному ! 
Виконавчому Комітетові України ввійти < 
в зносини з Все рос. Центр. Виконавч. 
Комітетом по питанню иро представнид- 
тво Радянської України в цім останнім. ; 
З СВОИОГО боку З'їзд пропонує, ЩОбИ І 
до 4-го Всеросійського Центрального | 
Виконавчого Комітету Р. С. Ф. Р. Р. | 
ввійшло ЗО представників Радянськоі Ук
раїни, вибраних на 4-м З'їзді Рад. Кожні ! 
-пуоОн розірвати, або знесилити звязь з Ра
дянською Вслпкоросісю іі з другими на- , 
родами й республіками входячими до 
складу Р. С. Ф. Р. Р., кожне націоналі- і

литического п социального строя, мощ
ностью борьбы в прошлом против царя, 
помещиков и капиталистов и общей борь
бой в настоящем за свое существование, 
констатирует, что только благодаря вза
имной помощи, которую в течение двух 
с половиной лет братские советские рес
публики оказывали друг другу, они могдп 
удержаться в жесточайшей, беспощадной 
кровавой борьбе против бесчисленных 
буржуазных врагов. Оккупированная не
мецкими империалистами, франко-грече- 
скими завоевателями, русскими белогвар
дейцами, Украина стала вновь свободной 
только с помощью Российской Соц. Фед. 
Совета. Республики. И когда теперь в 
4-Й раэ хлебородная Украина частично уже 
занята войсками хищных польских шлях
тичей, снова .ко всем народам и республи
кам, входящим в Р. С. Ф. С. Р., устремлены 
взоры всех рабочих и крестьян Украины.

4-й Всеукраинский Сеад Советов 
подтверждая соглашение между Централь
ными Исполнительными Комитетами У. С. 
С. Р. и Р. С. Ф. С..Р. об об'едвненвн 
комиссариатов военного, финансового, 
железнодорожного, народного хозяйства, 
почт и телеграфов и труда, поручает 
будущему Центральному Исполнитель
ному Комитету вести и дальше ту же 
самую политику к теснейшему сбли
жению. В виду того, что на 7-ом Всерос
сийском С'евце Советов, Укравна, окку
пированная тогда Деникиным, не могла 
участвовать черев своих делегатов, IV-й 
Всеукраинский С’озд Советов впредь до 
окончания работ назначенной Всероссий
ским Центральным Исполнительным Ко
митетом комиссии по федеральной кон
ституции н до окончательного постанов
ления Всероссийского Съезда Советов 
поручает будущему Центральному Испол
нительному Комитету Украины войти в 
переговоры со Всерос. Центральным 
Исполнительным Комитетом Советов ио 
вопросу о представительстве Советской 
Украины в этом последнем. С своей 
стороны С'езд предлагает, чтобы во 
Всероссийский Центрально-Исполнитель
ный Комитет Р. С. Ф. С. Р. вошло 
30 представителей Советской Украины; 
избранных на 4-ом Сч-зде Советов. Вся



—  3 1 7  —

стичне іі шовіністичне цькування з ме
тою роз‘еднання робітничих и селянських 
мас е по суті контр-революцінним й звер
неним проти волі й незалекностн робіт
ників й селян України. 4-й Всеукраїн
ський З‘ізд Рад попереджує робітників й 
селян проти зрадницького лозунга „Ук- 
раівськоі Народньоі Республіки", котрий 
є тільки покривалом для підлеглості 
України міжнародному капіталові й ук
раїнській шовіністичній буржуазії.

*

При 1-й Українській Народній Респуб- і 
ліці панували на Україні австрійсько- 
німецькі імперіялістн і руський генерал 
Скоропадський, 2-а обертала Украіну в 
кольонію - французького капіталу, 3-а 
Українська Народна Республіка, яку 
обіцяв тепер Петлюра,, в тільки покри
валом для затверждення на Україні зне- ; 
навидженоі пужоі влади польських шлях- і 
тичів. 4-й Всеукраійськвй З'їзд Рад з і 
певністю чекав наближення того часу, . 
коли до федерації радянських республик 
Госіі і України приєднаються нові спіль
ники й утворять Велику міжнародню рес
публіку Рад.

1'олова 4-го Всеукраівського 3‘ізду
Рад Петровський.

1. Безземельні наділяютсься землею 
и малоземельним добавляється земля од
нак споживчій трудовій нормі на ідака, ви
рахуваній по середньому господарству, 
згідно правила Всеукревному від 5-го 
лютого ц. р.

2. Рахуються трудовими іі залиша
ються від росподілу землі тільки тих 
господарств, котрі хоча й перевищують ' 
споживчу трудову норму наділення, однак і 
розмір площі не перевищує встановленої ] 
для окремих районів.

3. Землі господарств вище цеі норми, ' 
хоча*бп вони й не користувалися нанманою | 
гр??!ею, належать до розділу и роспаділу ’

кие попытка разорвать %нли ослабать 
связь с Советской Великороссией и с 
другими народами н республиками, вхо
дящими в состав Р. С. Ф. С. Р., всякая 
националистическая и шовинистическая 
травля с целью раз'единёния робочих а 
крестьянских масс являются по существу 
контр-революционными и направленными 
против свободы и независимости рабо
чих и крестьян Украины. 4-й Всеукра- 
инский С‘езд Советов предостерегает ра
бочих и селян против предательского 
лозунга „Украинской Народной Респуб
лики", которая является только прикры
тием для подчинения Украины между
народному капиталу я Украинский шови
нистической буржуазен.

При 1-ой Украинской Народной Рес
публике Тосподствовалн на Украине 
австриЦско-немецкие империалисты и рус
ский генерал Скоропадский, 2-я превра
щала Украину в колодко французского 
капитала, 3-я Украинская Народная Рес
публика, которую обещает теперь Пет
люра, является только ширмой для утвер
ждения на Укравне ненавистной чужой 
власти польских шляхтичей. 4 й Всеук- 
равнеквй С‘езд Советов с уверенностью 
ожидает приближения того времени, 
когда к Федерации Советских Республик 
России в -Украины присоединятся новые 
союзники и образуют Великую Междука- 

. родную .Республику Советов.
•Председатель ї-го Всеукраинского

Советов Съезда Г. Петровский.
246. О земельном вопросе.

Г. Безземельные наделяются землей 
и малоземельным набавляется земля по 
потребительной трудовой норме на едока, 
определ. по среднему хозяйству, согласно 
инструкций Всеткрревкома* от 3-го фев
раля с. г.

2. Считаются трудовыми и сохраня
ются от распределения земли только те 
хозяйства, которые хотя и превышают 
потре бител ьно- трудовую норму наделения, 
но не превосходят величины площади, 
установленной для отдельных районов.

3. Земли хозяйств сверх этого предела, 
хотя бы опя и не прзвпмадп наемного 
труда, подлежат отрезке н распределению
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безземельними и малоземельними,

ЯК 8ЄМЛІ ПОМІЩИКІВ.
4. Коли такі господарства мають ве

лико культурне значіння. або цінні тех- 
ничні арпладдя, то вони це ровділюютьси, • 
а відводяться цілком в користування ! 
СТІІЬКО родин безземельнвх й малоземель- І 
них з такою кількості) ідаків, скільки 
внйде по разрахункові спожявчоі трудовоі 
норма поділення ьемлею.

5. Цей обіжник повинен бутж негайне 
розісланая всім повітземвідділам, волаєм- 
відділам п землемірам длм відома н не
ровно цтва.

Голова 4-го Всеукраїнського З'іаду 
Рад Потровсшпй.

247. Про Продовольче питаная-
Вислухавші доклад народнього комі-, 

сара по продовольчій справі, з якого вад- : 
но, що не дивлмчісь на всі аусмлля вродор- ! 
ганів, велика частина українського села 
не виконала встановленої державою роо- 
кладки і що завдяки цьому дуже була 
утруднена успішна боротьба з економіч
ною руйнацією, шкідливою однаково як ! 
для міста, так і для села, 4-й Всеукраінсь- | 
КИЙ В'ЇЗД робітничих селянських І черво- І 

ноярмікських депутатів ухвалює:

1 . Ііокластн на народнього комісара , 
продовольчих справ: • І

а) твердо й неуклінно триматися і |
надалі порядку державних рос кладок й ! 
сталих цін на головні роди сільсько-го- і 
снодарчого промислового виробництва, бо | 
тільки таким шляхом можуть бутизабез- | 
печені інтереси всіх працюючих, як села, ! 
так й міста: |

б) при влтановлению росиладок вжн- ; 
вати всіх заходів й ировіряти можлввість 
іх виконання для перенесення головного 
тягару рос кладок на куркулів і на заможні • 
верстви села, опіраючмсь при цюму тісніш і 
на комітети незаможних селян:

в) встановити самий суворий і док
ладний иідрахунок всіх волостей н сел, не 
ънконуючнх державної роскладки в приз
начені строки; . '

между безземельными н маюзеяельаыяи, 
как земли помещиков.

4. Если такие хозяйства имеют высо
кую культуру или ценное техническое 
оборудование, то они не разделяются, а 
отводятся полностью в пользование не
скольким семействам безземельных и ма
лоземельных со столькими едоками, 
сколько выйдет из рассчета потребительно- 
трудовой нормы наделения землей.

Настоящий циркуляр должен быть 
экстренно передан всем Узе мот делам, 
Валземотдйам и землемерам для сведе
ния п руководства.

Председатель 4-го Вссукрайнского 
С*взда Совета Петровски*.

247. О продовольственном вопросе.

.Заслушав доклад Народного Комис
сара по продовольствию, из которого 
усматривается, что, несмотря на все 
усилия ородорганов, громадная часть 
украинской деревни не выполнила уста- 
комлейюй государством разверстки, и что 
благодари этому до «крайности была за
труднена успешная борьба с экономяче
ской раврухой, одинаково губительная, 
как дли города, так ■ для деревня. 4-І 
Воеукравнскмй Сеад рабочях, крестьян
ских и красноармейских депутатов по
становляет:

1. Вовложить ва Народного Комиссара 
по продовольствию:

а) твердо и неуклонно держаться и
впредь системы государственных развер
сток ■ твердых цен ад основные ввды 
сельско-хозяйственного промышленного
производства, ибо- только таким путем 
могут быть обеспечены интересы всех 
трудящихся, как деревни, так и города;

б) при установлении раяверсток при
нимать все меры и проверять их испол
нено дія перенесения главной тяжести 
рае версток ва Еулаков и зажиточные 
сдои деревня, опираясь оря этом тесней
шим образом на комитеты незаможных 
селян;

в) вести самый строгай я точный 
учет всем волостям н селам, невыполня
ющим государственные разверстка в 
установленные сроки:
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г) вжати сами рішучих заходів дія 
боротьбі з спекуляцією й торбарством, як 
ь місіі, так і ва селі, які руйнують про
довольчу працю, перешкоджують вико
нанню державнії роскладок І респустлм- • 
во впливають На вірокі наем шляхом { 
одтигневня від творчоі праці;

і )  по згоді а відповідний економач- ' 
німі органами вжаті всіх необхідні | 

заходів, шобм всі товарі, які маються в і 
містах і необхідні для працюючи села і | 
■іста була негайно азяті з рух ирпвт- 
■■х торговці! і передані Дія ШВИДКОГО і ! 
планового росооділу належним держав- \ 
вам органам:

с) прискори» перебудову украіноь- | 
хо) кооперації ва підставі декрету 20 бе
резня 1919 року шляхом кооперування і 
всього населенна В забезпечення безпо- і 
середнього керовяіцтва тільки за представ- \ 
гиками робітянків й працюючих иіста В і 
села

2. іапроповуваті Центральному Ві
ковая чом у Комітетові і Раді Народніх ] 
Комісарів:

а) вжив всіх аеобхідвах заходів 
дія побудженая волосте! І сел не ви
конуючих державаоі роскладкм до неуклія- 
його В повного іі викопаная;

б) зміцнити продоргані України 
пзлітічінмм робившими й подекшньа 
продоргаяам оробітничення иродовольчоі 
агентурі, позаяк тільки таким шляхом, 
одночасно « спонуканням селянства до 
виконання державних роскладок продер
тій зможуть вмкорвстатк рос кладки в 
стали політичні інтересах Радянської 
Влада.

в) вакорястаті кожне, навіть мале
сеньке поліпшення харчового становища , 
іюбігяіків фабрік В заводів, щоб як 
можно скоріте пустіти в рух .підприєм
ства, виробляючі речі самого широкого 
СОоЖІРЬННЯ і знаряддя необхідні для 
села. і

а. Запропонувати всім робітничим орга- ' 
нізапіям. партійнім, радянськім, профс- -

СІЙНІМ. ВІДІЛІТИ в великій кількості кра-

г) принимать самые решительные 
меры ію борьбе со спекуляцией ц ме
шочничеством, как в городе, так и де- 

.ревне как дезорганизующими продоволь
ственную работу, мешающими выполне
нию государственных разверсток п раз
вращающими широкие массы путем от
влеченна от производительного труда;

д) но соглашению с соответствующими 
экономическими органами принять все 
необходимые меры, чтобы все товары, 
имеющиеся в городах, а необходимые 
дли трудящихся деревин н .города, были 
немедленно нэ'яты на рук частных тор
говцев в переданы для быстрого и пла
номерного распределения соответствую
щим государственным органам;

е) ускорять реорганизацию украин
ской кооперации на основе декрета 
30 марта 1919 года путем кооперйрова- 
ння всего населеися н обеспечения не
посредственного руководства кооперати
вам! только за представителями рабочих 
■ трудящихся гброда н деревну.

. 2. Предложить Центральному Цспол- 
ннтельному Комитету и Совету Народных 
Комиссаров УССР:

а) принять все необходимые меры 
для побуждения волостей я сел, не 
выполняющих государственной разверстки 
к неуклонному п полному их выполнению;

б) усилить продорганы Украины поли
тическим! . рабртникамя и облегчить 
продорганам орабочение продовольствен
ной агентуры, так как только такім 
путем, на-ряду с побуждением крестьян
ства к выполнению государственных раз
версток, продорганы смогут использовать 
разверстка в положнтельиых политических 
интересах Советской власти, а не помс- 
могать кулакам настраивать деревню 
против. Советск2 Д_адаг.ти^_

в) использовать всякое, даже малей
шее улучшение продоволкствеиного поло
ження рабочих фабрик и заводов, чтобы 
как можно скорее пустить в ход пред
приятия, изготовляющие предметы мас
сового широкого потребления п орудия 
производства, необходимые для деревни.

8. Предложить всем рабочим организа
циям. партийным, советским профессио
нальным- выделить в большом количестве
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робітників, котрі ЗМОГЛИ-би під ке- 
ровниптвом Наркомпроду відправлятися на « 
село головним чаном для роз'яснення 
широким верствам селянства, продоволь
чої політики Радянської Влади і для до- • 
помоги продовольчим загонам там де це 1 
необхідно.

Притягнути для цього й фабрично- І 
заводські комітети й чесних безпартій- | 
них робітників ІГ партійнії робітників й 
робітниць. Від великих заводів й шахт 
виділити з цею метою особливо великі 
делегації. Втягнути таким чином в про
довольчу працю й в справу агітації міх 
селянами тисячі й десятки тисяч кращих 
робітників.

4. Маючи на меті необхідність поста
чати селові мануфактуру, гас, підкови, 
сільсько-господарчі знаряддя й другі 
необхідні речі, Нарконпродові необхідно 
вжити надзвичайних заходів, щоби 
постачати продовольчі речі в першу 
чергу головним українським проми
словим центрам. Нарконпродові дору
чається шляхом негайпого встановлення 
окремої картки й другими засобами за- ; 
безпечній па ділі вистарчаючу пайку 
(хліб, жар і инш.) для робітників й ро- : 
бітнпнь, зв'язавши це з обов'язковим під
вищенням наслідків праці на фабриках, 
завозах й ца залізницях.

Підлість нападу польських панів, під- | 
трамтеться європейськими й американсь
кими капіталістами і зрадником украінсь- | 
кого народу Петлюрою, вимагає від 
Украінеькоі Радянської Соціялістпчпоі Ре- ! 
спублікп напруження всіх своіх військо- : 
них, політичних й економічних сил, щоб 
відбити цей остаппій паиад шярокоі контр- і 
революції й повернути його в місцевий 1 
наступ робітників й селян Украіни па ; 
своіх' вікоаих гнобителів. Це можливо 
тільки в тім разі, коли ні Червона Армія, 
ані робітники фабрик й заводів не бу
дуть пазоред здибатися з продовольчим 
незадоволенням, котре дуже тяжко від- і 

убивається й перешкоджує довгій і впертій 
боротьбі А тому четвертий Всеукраінсь- і 
кий Зізд Рад заклпкуе всіх чесних ’ 
працьовитії в Украінеькоі землі до безу
мовного й негайного пикопапяя всіх вста- І

лучших рабочих, которые могли бы иод 
руководством Наркомпрода направляться в 
деревню глввным образом для роз'яснення 
широким массам крестьянства продоволь
ственной политик! Советской власти и 
для помощи продовольственным отрядам 
там. где это необходимо.

Привлечь к этому и фабрично-завод
ские комитеты и честных беспартийных 
рабочих и партийных рабочих и работниц. 
От крупных заводов и шахт выделить с 
этой целью особенно большие делегации. 
Втянуть, таким образом, в продоволь
ственную работу и в дело пропаганды 
среди крестьян тысячи и десятки тысяч 
передовых рабочих.

4. В виду необходимости снабдить 
деревню мануфактурой, керосином, под
ковами, сельско-хозяйственными орудиями 
и другими предметами необходимости, 
Наркомпроду необходимо Припять чрез
вычайные меры, чтобы снабдить продо
вольствием в первую очередь рабочих 
важнейших украинских промышленных 
центров.. Наркомпроду поручается путем 
немедленного ведения особой карточки и 
другими средствами обеспечить на деле 
достаточный паек (хлеб, жиры и проч.) 
для рабочих п работниц, связав это с 
обязательным поднятием производитель
ности труда на фабриках, заводах и на 
железных дорогах.

Подлое нападение польских папов. 
поддерживаемых европейскими и амери
канскими.®'капиталистами и предателем 
украинского народа Петлюрой, требует 
от Украипской Советской Социалистиче
ской Республики напряжения всех своих 
военных, политических н экономических 
сил, чтебы отразить этот последний удар 
мпровой коптр-реводюцип и превратить 
его в мощное нападение рабочих и кре
стьян Украины на своих вековых угне
тателей. Это возможно только в том 
случае, если ни Красная армпя, • ни 
рабочие фабрик п заводов не будут впредь 
наталкиваемы на продовольственные ре
шения, которые самым тяжким образом 
отражаются и мешают длительной и 
упорной борьбе. Поэтому четвертый Все- 
украинский С‘езд Советов призывает 
ё|ех честпых тружеников украинской
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ноьленнх державних роскладок, називає і 
ЗрЯДЕННИМИ тик, хто відмовляється, або 
намовлюе не виконувати роскладок й зо
бов язуе Робітничо-Селянську Владу Украі- і 
нн до жоретокоі боротьби 8 цими зрад
никами свідомо, або не свідомо допома
гаючими польським панам й всім другим 
гнобителям робітників й селян.

Голова 4-го Всеукраїнського о'ізду ! 
Рад Петровський. ..

земли к безоговорочному и немедленному 
выполнению всех установленных государ
ственных равверсток, клеймит предателями 
тех, кто отказывается или подстрекает 
к невыполнению разверсток и обязывает 
Рабоче-Крестьянскую власть Украины к 
беспощадной борьбе о этими предателями 
сознательно илн бессознательно идущимн 
рува об руку с польскими панами и с всеми 
остальными угнетателями рабочих и 
крестьян.

Председатель 4-го Всеукраинского 
С'езда Советов Петровский.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хор*. 
,Г*бквконяому з 25 травня 1920 р. Ч: 128.

Распубд**. 4 .Вістях' В. У .  Ц. П. К. и Хар. 
Губвсполкома 25 мая 1920 г. за № 128.

Доручаючи будучому Виконавчому 
Комітетові! й тому урядова який, згідно 8 
констітуціеюУ. С. Р. Р,, буде ним затвер
джений, неукліяно переводить і надалі 
політику закріплення робітвячо-селяясь- 
коі влади, для скоршого й успішного 
покіачення з польсько-петлюрівськими на
сильниками, Четвертий З‘ізд Рад рахує 
необхідний намітити заходи, котрі під- 
сказуються тяжкими умовами військового 
часу.

4-й З'ізд Рад Уираінь рахує, що вся 
діяльність Редянськоі Влади на будуче 
до перемога противника й забезпечення 
сталого миру повинна бутя підлегла ін
тересам оборона краю, дміцнеиню фронту 
і тилг. Для ціеі мети Лдянські органи 
повнняі пристосувати як свою організа
цію, так і свою працю до забезпечення 
фронту червоними бойцнми і необхідними 
матеріяльннми засобами. Радяньсши ор
ганам ставиться обов'язком переводити 
мобілізації червоноармійців, намічені 
військовими владами, ведучи як широку 
агітацію, особливо серед сільського насе
лення, освідомяюючи його про грізну не
безпеку, котру несе українським селянам 
панський наступ, а також організуючи 
жорстоку боротьбу з дезертирством. Ра
дянським органам ставиться в обов'язок

Поручая будущему Исполнительно»? 
Комитету н тому правительству, которое, 
согласно’ конституции У. С. С* Р., будет 
им утверждено, .неуклопно проводить я 
впредь политику укрепления рабоче-кресть
янской власти, для скорейшего и успеш
ного окончания с польско-петлюровскими 
насильниками, Четвертый С'езд Советов 
считает необходимым наметить мероприя
тия, которые диктуюгея тяжелыми усло
виями военного времена.

4-й С'езд Советов Украины с4Ьгаетг 
что вся деятедьльяость Советской власти, 
впредь до отражепня противника п обес
печения прочного мира, должна быть 
подчинена интересам обороны отрапы, 
укреплению фронта и тыла. Для эгоб 
цела Советские органы должны применить 
как свою организацию, так п свою 
работу—к снабжению фронта красными 
бойцами н необходимыми материальными 
средствами. Советским органам вменяется 
в обязанность проводить мобилизации 
красноармейцев, намеченные военными 
властями, ведя как широкую агитацию, 
в особенность среди сельского населення, 
осведомляя его о грозной опасности 
которую сулит украинским селянам пан- 
окое наступление, а также организуя 
бееиоіцаднуку борьбу с Лзортнретвом*



не уклінно й швидко переводив хлібпу 
роскладку. а також й всі повинносте як • 
закупна, або збір копей, до якнх заходів • 
примушена буде радянська влада для 
зміцнення червоної армії.

Губерніяльним, повітовим й волосним 
виконкомам й Ревкомам, сільським радам. : 
Комітетам незаможних селян, всім селя* 
нам з окрема й разом доручається вести 
саму жорстоку боротьбу проти бандитів, 
атаманів, куркулів, проти контр-революці- 
олерів й спекулянтів, громклів, анті- ' 
семітів, гапіопів росповсюджуючих не
правдиві чутка й всіх темних й явних 
ворогів робітнпчо-сеинськоі влади.

Для скоршого утворення міцноі під- 
валпнс радянської влади на селі, дору- 
чуеться губерніяльним, повітовим викон
комам приступити негайно до організації 
комітетів незаможних селян.

Для збільшення праці в радянських 
установах, а також для скорочення кіль
косте радянських службовців з якмх багато, 
з великою користю приложить своі сили 
на фронті, доручусться будучому Цен
тральному Ввконавчому Комітетові і Раді 
Народніх Комісарів перевести мілітарі- 
зацію в радянських установах й в ра
дянських партіях й негайна вжити захо
дів до тимчасового скорочення всіх ра- 
дявських установ, існування котрих в 
цей яент в потрібним для захисту краю, 
а також зжити заходів проти канцеляр
ських формальностей й тяганвни.

Для повного погодження ДІЯЛЬНОСТЕ 
всіх радянських апаратів і для об едання 
їх навкруги єдиної ,мети зміцнення 
фронту і тилу, ііо всіх губерніях, де ого
лошено або буде оголошено військовий 
стан, прозідіі губерніальних Виконкомів 
до закінчення польської загрози, тимча
сово скорочуються до складу, не більше
5-ти осіб, до котрих переходить повнота 
цівільноі й військової влади на місцях. 
До цеі скореченоі презідіі входить голова 
Губвнвонкому, який заховує своє голову
вання й е особисто відповідальним за 
переведення заходів раданськоі влади, 
Місцевий ^Губвійеьком, або. начальник

Советским органам • вменяется неуклонно 
и быстро проводить хлебную разверстку, 
а также и все повинности, как закупка 
и сбор лошадей, к которым' вынуждена 
прибегать Советская власть для усндеяпм 
Красной армии.

- Губернским, уездным п волостным 
Исполкомам н Ревкомам и сезьсклм 
советам, комитетам незаможных селя к, 
всем крестьянам порознь п вместе пору
чается вести самую беспощадную борьбу 
против бандитов, атаманов, кулаков, про
тив контр-революционеров п спекулянтов 
провокаторов, поджигателей, иогрохицнков, 
антисемитов, шпионов, распространи гелей 
ложных слухов и всех тайных врагов 
рабоче-крестьянской вллети.

Для скорейшего созданпя крепкой 
оаоры Советской власти в деревне, пору
чается губернским, уездным Исполкомам 
преступить немедленно к организации 
комитетов незаможпых селян.

Для усиления работы в советских 
учреждениях, а также для сокращения 
колнчества советских служащих, многие 
нз которых с большой пользой ирпменит 
свои силы на фронте, поручается буду
щему Центральному Исполнительному 
Комитету и Совету Народных Комиссаров 
провести милитаризацию в советских 
учреждениях а советских партиях н при
нять немедленно меры к временному 
сокращенвю всех советских учреждений, 
существование которых в данный момент 
не является необходимым ДЛЯ обороны 
страны, а также принять меры ирогпв 
канцелярского формализма и волокиты.

Для полного^ согласования деятель
ности всех сотских аппаратов в для 
об'едннения их вокруг одной цели—укреп
ления фронта и тыла во всех губерниях, 
где об-явлено н будет об'явлено взенаое 
положение, президиумы губернских испол
комов до Минования польской опасности, 
временно сокращаются до состава не 
болоте 5-ти лиц, к которым переходе* 
полнота гражданской и военной власти 
на местах. В этот сокращенный прегчдчуи 
входит председатель Губссполкома. со
храняющий свою председагельспую дол
жность н являющийся лячно от«ег< таен
ным за проведение нерооривтий Советской
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тілу, місцевий губпродком, або Опродком- 
губ, Голова Надзвичайної Комісії й оден 
представник В. У. Ц. В. К.

В повітах та губернії, де оголошено 
•бо буде оголошене військовий стан, 
Голова Ловітвнконкому в особисто від
повідальним за виконання заходів радян
ської влади,' а також й за збереження 
ладу. До орезідіІ, крім Голови Новітня- 
конкому, входять ще ІІовітпродком й По- 
вітвійсі.ком.вбо Комендант участку.

Всі рагаорядження радянських цен
тральних влад повнпні виконуватися, як 
бойові накази. 'Порушуючі постанови, 
будуть притягнені до суду Революційного 
Трибуналу.

Губеі ПІЙЛЬНІ і повітові презідіі Викон
комів погоджують свою працю 8 існую
чими постановами про права і обов'язки 
військових влад.

власти, местный Губвоенком пли началь
ник тыла, местный Гупродком я Опрод- 
когуб, председатель Чрезвычайной комис
сии и один представитель ВЦИКА. В 
уездах тех губерний, где об'явлено или 
будет об'явлено военное положение, пред
седатель Уеаднсполкома является лично 
ответственный за исполнение мероприя
тий Советской власти, а также за охра
нение порядка. В президиум, кроме 
председетеля уезднеполкома, входят еще 
уездпродком н уездвоенком или комендант 
участка. Все распоряжении советских 
властей должны исполняться век боевые 
приказы. Нарушение этого постановления 
влечет за собой ире давне суду Револю
ционного Трибунала.

Губернское и Уездные президиумы 
Исполкомов согласуют свою работу с 
существующими положениями о правах 
н обязанностях военных властей.

Голова 4 го Всеукраїнського ^ 
В ізду Рад: Летровсиий.

Оіел'іцігио и »Ві<*т*х» В* У. Ц. В. К. і Харп. 
І уАмхопкоиу і ‘.'5 трети 1920 року Ч. 128.

Постанова Ради Народних Комісарів.

249. Про трудову жезерцію І органи бо
ротьби з нею.

Н розпиток постанови Раднаркому 
У. С. Р. Р., про иорядок загальної 
трудової повинності, оголошенноі в 
„Нігтях- -4* Ц. В. К. з 5-го лютого ц. р., 
Рада Народніх Комісарів постановляє:

1. Трудовою дезерцією являється:
а) відхвл від підрахунку і реєстрації, 

ьстановлевих органами, що оголошують 
чи переводять трудові повинності;

б) тертя своєї спеціальності робіт
никами, службовцями і особами техничного 
персоналу, що підлягають підрахункові, 
хотьон воин вже були на иишій праці 
•бо службі;

ві відхвл від явленая для призначення
праці осіб, прикліканвх в порядкові 

тгртдовоі мобілізації, а також призначених 
лп праці органами Н. К. праці;

Председатель 4-го Всеукраянского 
С'езда Советов Петровский.

РАспубівк. в .Вістях' В. Ц. У. И. К. и Хар. 
Губіепллок* от 25 шш 1920 г. М 128.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

249. О трудовом дезертирстве и органах 
борьбы с ним.

I  '  '  * . * . * .  ’

В развитие постановления Совнаркома
| У.С.С.Р. о порядке всеобщей трудовой по

винности, опубликованного в „Известиях" 
і В.Ц.И.К. от 5 февраля в/г., Совет Народ- 

ных Комиссаров постановляет:
1. Трудовым дезертирством является: 
а) уклонение от учета и регистрации,

I установленных органами, об'являющими 
, либо проводящими трудовые повинности;

6) совратив своей специальности иод- 
лежащими учету рабочими, служащими и 

• лицами технического персонала, хсгя бы 
м состоящими уже на другой работе 

1 или службе; -і
в) уклонение от явки для назначения 

яа работу лнц, призванных в порядке 
! трудовой мобилизации, а также назна- 
! четшх на работу органами Н. К. Труда;
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г) сваьі.іьне залишення праці або
служби:

д) неявлевня до праці без важних
причин;

е) усякий відхил від трудовоі повин
носте яв: шляхом підбору документів, 
заняття фікційних посад, фікційних від- і 
ряджень, удавання недуги і т. д

ж) відхил від явлення в органи під
рахунку і россолілу робочоі сили після 
звіл пення від праці або служби. .

2. Боротьбу з трудовою дезерціск) і 
усіма способами передовій, підмоги і 
підмови до дезерціі, накладається на 
Всеукркомпраці і його місцеві органи 
при безпосередній участи професійних 
союзі з, що ділають через В. У. Н. К. 
Дентропомдезертнр і мїсцеві органи 
останніх, котрі то установи в дій частині 
своєї праці в центрі і па місцях здають 
справоздання Компрацї і повинні керу
ватися їх нпструкціями.

Харків, дня 25. травня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів.
X. Рановський.

Т. в. о. Керуючого Справами
Раднаркому Ждан-Пушкин.

Секретар Миронов.

Постанова Головного Комітету Праці 
і Всеунраінського Комітету Праці.

250. Про задовольненим потреб кваліфі
кованих робітників, що відкликуються з 

Червоної армії.
З огляду на важке становище, в якому 

доводиться перебувати кваліфікованим 
робітникам, відкликаним 8 Червоної арміі 
та призначеним на працю до підприємств, 
установ і господарств, 'що не заходяться 
в районі постійного мешкання даного 
робітника, Роловкомпрацї постановив:

1. На підприємства, куди призна
чуються для праці відкликані Червоно- 
армійці, накладаєїся суворий обов'язок 
загодя приготовляти відповідне мешкання.

г) самовольное оставлена» ра5>ть! 
иля службы:

д) неявка на работу без уважитель
ных причин;

е) всякое уклонение от труд.-НОЙ 
повинности, как-то: путом подлога доку
ментов, занятия фиктивных должностей, 
фиктивных командировок, симуляции 
болезни и т. и.;

ж) уклонение от явки в органы

Ечета и распределения рабочей силы 
осле увольнения с работы или службы 

2. Борьба с трудовым дезертирством 
, £и всеми видами укрывательства, пособни

чества и подстрекании к дезертирству 
1 возлагается па Всеукркомтруд и ег' 

местные органы при прямом участии 
профессиональных союйов, действующа у. 
через В. У. Ч. К.. Центровом дезертир и 
местные органы последних: каковые 
учреждения в этой части своей работы 
в центре и па мостах подотчетны 

! Комтрудам и обязнпы руководиться их 
инструкциями.

25 мая 1920 г.
ч

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Рановский.

Вряд. Управдел Совнаркома
Ждан-Пушкин

Секретарь Миронов.

Постановление Главкомтруда и 
Всеукркомтруда__

250. Об удовлетворении нужд квалифици
рованных рабочих, отзываемых из Красной 

армии.
В виду тяжелого положения, в кото

ром оказываются квалифицированные 
рабочие, отозванные из Красной армии 
и назначаемые на работы в предприятия, 
учреждения и хозяйства, не находящееся 
в районе постоянного жительства данного 
рабочего, Главкомтруд постановил:

1. Предприятиям, куда назначаются 
для работы отозванные красноармейцы, 
вменяется в строгую обязанность заранее 
приготовлять подходящее помещение.
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2. Житлово-земельном відділам, ио 
РИМО') підприємств, установ чи госпо- І 
дарств, доручається давати негайно по- . 
мешкання для прибуваючих червоно- 
армійпів.

3. Підприємства, установи і госпо
дарства повинні вжнтп всіх заходів для 
цього, щоб робітники, які поступили в 
їхнє розпорядження і відкликані з армії, 
соча.ія одержувати харчі, котрі ім нале
жаться, зараз по вступленні, забезпечуючи 
іх п той же час усіми засобами, які 
залежать від апх (видаванням додаткових 
обідів то що).

4. У випадкові потреби підприємства, 
установи та господарства обовязані видати 
ч'-рвоноармійпеві, якого прийнято, аванс 
у розмірі не вверх місячно» ставки.

6. На влаштування своіх особистих ; 
справ можуть бути дані три дні, згідно і 
з нормальним тарифним статутом, з випда- • 
тою за цей час тарифної ставки.

0. У всім останнім, згідно з наказом | 
Гезвійськради Республіки, Ч. 189 з П. ; 
листопаду 1919 року, робітники, яких 1 
відкликано з Червоноі арміі, прирівнюються 
до робітників відповідних виробництв.

7. Робітника та службовці, що при- і 
бувають, иовннні бути полишені на праці і 
в підприємствах, хоча би їхні кваліфікації | 
не вовсім точно сходилися з поставлен- І 
ними вимогами.

Про осіб, що зовсім не можут бути 
впхіснув&ні підприємствами по свойому 
фахові, належить повідомити місцевий 
підвідділ реєстрації та роеподілу робснля, 
мотивуючі докладно підставі відмовлення 
від надісланих осіб та відсілати їх в 
расоорядження підвідділу для призначення 
на инше підприємство тільки прн одер
жанні про це спеціяльного повідомлення 
підвідділу, вказуючи, що цей якого 
висилають, є демобілізованім червоно- 
армійцем.

8. Підвідділам реєстрації та роеподілу 
робенлн доручається:

а) давати дозвіл підприємству на не
принято» надісланих осіб у випадкові 
особливо важливих підстав та при існу
ванні можливосте негаДяе дати працю в 
иншому підприємстві;

2 . Желящно - земе льным отделам, иг 
требованиям предприятий, учреждений 
илн хозяйств, предлагается отводить 
помещения для прибывающих красно
армейцев немедленно.

3. Предприятия, учреждения н хозяй
ства должны принять все меры к тому, 
чтобы поступившие в их распоряжение 
рабочие, отозванные из армии, причи
тающееся продовольствие начали полу
чать тотчас же по поступлении, обеспе
чивая их в то же время всеми завися
щими от себя мерами (выдачей добавоч
ных обедов и проч.).

4. В случае надобности предприятия, 
учреждения и хозяйства обязаны выдать

ч принятому красноармейцу аванс в размере 
'не свыше месячной ставки.

5. На устройство своих личных дел 
может быть дано три дня, согласно 
нормального тарифного положения, с 
выплатой за это время тарифной ставки.

6. Во всем остальном, согласно приказа 
Реввоенсовета Республики .V» 189 от 
11 ноября 1919 г., рабочие, отозванные 
из Красной армии, приравниваются к 
рабочим соответствующих производств.

7. Прибывающие рабочие и служащие 
должны быть поставлены на работу в пред
приятиях, хотя бы их квалификации не 
совсем точно совпадали с пред‘явленнык 
требованием.

О лицах, которые совершенно не 
могут быть использованы предприя
тиями по своей* специальности, следует 
сообщать в местный п/отдел учета и 
распределения рабсилы, точно мотивируя 
причины отказа от присланных лиц и 
отсылать их в распоряжение п/отдела 
для назначения на другое предприятие 
только по получении об этом специаль
ного уведомления п/отдела, с указанием, 
что отправляемый является демобили
зованным красноармейцем.

8. П/отделам учета и распределения 
рабсилы предлагается;

а) давать разрешение предприятию 
на непринятие присланных лиц в случае 
особоуважительных причин н прн наличии 
возможности немедленно предоставить 
работу в другом предприятии;



б) пра переводі таких осіб з одного . 
підприємства у друге платній їм добові 
та постачати харчі, згідно з постановою 
Т'адвархому про пересуненим осіб, які 
направляються Ліддідами Праці на працю 

.Вісти" В. 11 В. К. з 11. листопаду 4.246). ;
І

9. У ви задкові незнання і сім у ляді і 
професії, по якій даний робітник був 
узятий з Червоної арміі, останній при- і 
.^начується на працю як звичайній 
робітник. Злісні випадки сімуляціі вярі- і  
шуються в порядкові постапови про 
'оротг-.бу з трудовим дезертирством.

Заступ. Гої. Голкомпрапі Антонов-Овсеенко.
Голова Вс*-уцркомпраці Глебов.

Оголошено * .ПІ-тях*В. У. Ц. В. К. і Харя.
! г' . ркопвлиу з Ь червня 1920 р. Ч ІЗ'*

Постанова Всеукраїнського Комітету 
Праці.

251. Про спосіб оголошення Виконкомами 
трудових повинностей І мобілізацій.

1. Місцеві органи в випадкові не
обхідності! переведення мобілізації трудо
вої. понинвостн, які мають місцеве зна
чіння. подають прохання у місцеві Ввкон- 
«.ом в через Компраці (губерніяльні, 
повітові і міські), котрим вони пристав
ляють всі необхідні відомосте. інформації, 
плявв і т- д., котрі подають свій висновок.

2 . Про усі трудові мобілізації, яві 
проводяться в життя, місцеві Компраці 
негайно сповіщають і подають у назначені 
реченці справоздання і ннші відомости- 
губерніяльві і міські (де е міськвиконкоми) 
и Нсеукркомпраці, повітові і міські (де 
нема виконкомів) в Губкомпраці, а копію | 
у Всеукркомпраці.

Оголошенням цієї постанови ану
люється постанову Всеукркомпраці з 8. 
травня 1920 р.

Голова Нсеукркомпрацї—Глебов.
Керуючий Справами БистрицькиЙ.

Оголошено в Вістях* В. У. Ц. В. К. і Харг.
1 їОвиконюху з дня Ч чярвоя 1920 р. Ч. 139.

б» при перемещении таких лац аз 
одного предприятия б другое уплачивать 
нм суточные п снабжать продовольствием 
согласно постановления Совнаркома о 
передвижении лиц. направляемых Отде
лами Труда на работу. (Изв. ВЦНК ог 
11-го поября М 246).

9. В случае незнания и симуляции 
профессии, по которой данный рабочий 
был из’ят нз Красной армия, последи и И 
назначается на работы в качестве черно
рабочего. Злостные случая симуляппн 
разрешаются в порядке постановления о 
борьбе с трудовым дезертирством.

Зампредглавкомтруд Антонов Авсеоизо.

ІІредвсеукркомтруд Н. Глебов
Расиуфлконано в .Ві.-ткх• В V. Ц. И. К і 

Хары. Губят. от 3-го пн.ия 1920 г. .V 139.

Постановление Главного комитета Тру
да и Всеукраинсиого Комитета Труда.
251. о порядке об'явлення Исполкомами

трудовых повинностей н мобилизаций

1. Местные органы в случае необхо
димости проведення трудовой мобили
зации и попяппости, имеющих местное 
значение, входят с ходатайством в 
местные Исполкомы черед Комтруды 
(губернские, уездные И городские), 
которым они представляют все необхо
димые сведения, справки, планы я т л., 
и которые дают свое заключение.

2. Обо всех проводимых трудовых 
мобилизациях местные Комтруды немед
ленно нввещают и представляют в уста
новленные сроки отчеты и иные сведе
ния—губернскво и городские (где име ются 
Горисполкомы) в Нсеукркомтруд^уездино 
и городские (где нет Исполкомов)—в 
Губкомтруд, с копией в Всеукркомтруд.

С опубликованием настоящего поста
новления, постановление Вееукркоытрудл 
от 8-го мая 1920 года аннулируется.

Предв'-еукрігоитртд Глебов.
Управляющий Д.-лама Быстрицкий.

Гаелубляковано в .Вістях* В. У. Ц. И. К г 
Ха;ьк. Гтбя.-п«)л»г,М* от 8 ;«юяя 1920 г. ДЬ 139.



Постанова Народнього Комісаріяту | 
Продовольчих Справа

252. Про контроль І підрахунок продовольчих вантажів, які перевозяться по залізни
цях І водних шляхах У. С. Р. Р.

Наркомпрод, обговоривши питання про 
необхідність встановлення одноманітної 
системи контролі і підрахунку продо
вольчих вантажів, які перевозяться по 
залізниці і водянвми шляхами У. С. Р. Р. 
ухвалив:

§ 1. Право контролі і підрахунку 
продвантажів, -які ідуть 8 великою і 
малою швидкістю по залізничих і вод
них шляхах надасться виключно Нар- 
компроду і здійснюється останнім черев 
Контрольно-підрахункові пункти, які ор
ганізовуються по залізничих і водних 
шляхах У. С. Р. Р.

§ 2. Статути та інструкції для Під- 
рахупково-Ковтрольних пунктів внпра- 
цьовуються Наркомпродом і погоджуєть
ся ним з органами Комісаріяту шляхів.

§ 3. Ніякі инші установи і організа
ції', окрім Контрольно-підрахункових пун
ктів Наркомпроду, не мають права кон
тролі над продвантажамн, які слідують 
по залізничні і водяних шляхах У. С. Р. Р.

§ 4. Право реквізиції бездокументних 
иродовольчнх вантажів належить Кон
трольно розвантажуючим Комісіям, котрі 
повинні негайно по знаходженні і рекІЬ 
знпіі в бездокументних вагонах про» 
водьства, передавати останні в роспо
рядження найблнщого контрольно-підра- 
хункового пункту.

§ 5. Для полегшення спраан підра
хунку і контролі продовольчих вантажів 
встановити прийом до відправки вели
ке» і малою швидкістю продовольчих 
продуктів, виключно по слідуючих адре
сах: І) Наркомпрод і його Бави, 2) Губ- 
продкоми і його Бази, 3) Опродкомгубн 
і іх Бази, 4) Опродкомарми і іх Бази, 
5) Опродкомдіви, лрп чім відправникові 
вантажів дозволяється зазначити в за
лізничих паперах, в доповнення до одноі 
з ваще наведених адрес, хто повинен • 
одержат вантаж.

І Постановление Народного Комисса
риата Продовольствия.

252. О контроле и учете над провозимыми 
по железнодорожным и водным путям УССР 

продовольственными грузами.
* г ^ .

Наркомпрод, обсудив вопрос о необхо
димости *установления единообразной си
стемы контроля м. учета провозимых по 
железным дорогам и водным путям УССР, 
продовольственных грузов постановил:

§ 1. Право контроля и учета прод- 
грузов, следующих большой и малой ско
ростью по железнодорожным и водным 
путям, предоставляется исключительно 
Наркомпроду и осуществляется последним 
через организуемые на железнодорожных и 
водных путях контрольно-учетные пункты.

§ 2. Положения и. инструкции кон
трольно-учетных пунктов разрабатываются 
Наркомародом н согласовываются по
следним с органами Комиссариата путей
сообщений.

§ 3. Никакие другие установления н 
организации, кроме контрольно-учетных 
пунктов Наркомпрода, не имеют права 
контроля над продгрузами, следующими 
по железнодорожным и водным путям 
У. С. С. Р.

§ 4. Право реквизиции бездокументных 
продовольственных грузов принадлежит 
ійнтрольно - Раагрузочным Комиссиям, 
которые обязаны немедленно, по обнару
жении и реквизиции в бездокументных 
вагонах продовольствия, передавать по
следнее в распоряжение ближайшего 

г контрольно-у четного пункта.
§ 5. Для облегчения дела контроля и 

учета продовольственных грузов устано
вить прием и отправку большой и малой 
скорости продовольствия исключительно в 
следующие адреса: 1) Наркомпрод п его 
базы, 2) Губпродкомы и их базы,
3) Опродкомгубы и их базы, 4) Опродкоы- 
армы и их бааы и 5) Опродкомднвы. 
причем отправителю грузов полагается 
указывать в железнодорожном документе 
в дополнение к одному из приведенных 
выше адр^ров, кто является получателем 

і груза. '



: -За прийом до виділення продо
вольчих вантажів по других адресах, » 
крім перелічених, начальника станцій і і 
.х заступника на галпиацях, і агента і 
• вводів на пристанях, будуть прптягатн- І 
ся до наГстрогішоі відповідальності.

і 7. Розпорядником продвантажів. які 1 
прибувають до означенного пункту, с, не
залежно від адреси, тільки вищий в про- ; 
квольчім органі на місця прибуття ван- 
таз;у, при чому розрахунок і ввдавання 
вантажів не може бути зроблено на міс- , 
ай ириб\ гтя вантажу продовольчого ор
гану. без відповідного дозволу уповно* 
вяж- ного на це вище вказаного старшо
го а свнг <і.

$ 8. -З моменту видання цієї поста
чай. усі продвантажі, що Йдуть по ад
ресах но изначеннх в § ">. повинні бу
ти негайно затримати в тому пункті, де 
а знайдено і передані ГСонтрольпо-під- 
гахуяковому бюрові для аміни адреси по 
вказівках Наркомпроду або Опродномгубу.

і:  »*. .Запрпнаїне х стпразке п; дгі )-  
зов в другие адрем. хр-'ч* іт^г :делен
ных. начальники станций и ах зал- стела 
на жел. дор. п агенты ч 'вцов гм при
станях будут привлекаться к са*; и стрч> 
гой ответственностг.

§ 7. Распределителем пред гру п. при
бывших в определенный пункт, является, 
независимо от адреса, только , .мршпй 
на мес ге прибытия грузов пред>БО.*ьсгвен- 
вый орган, прич м расчет и выдачи груза 
не может бить проязед. ла без :: итожа
щего разрешения уиолп мочеин ч * на то 
агента указанного выше •таршег на '«епо 
прибытия груза продовольстві!.! ;• ор
гана.

$ В. С момента 1ИД311НЯ на- г-чщего 
постановленая все ородгрузы, итущш* в 
адреса, не указанные в $ 5, должны быть 
немедленно задержаны в пункте нахожде
ния п переданы Контродьно-Учетному 
Нюро для переадресовки но у^ианпю 
Наркомирода или Опродкомгуба.

Наркомпрод і Опродкомпівдзах
Владимиров.

Няр.тоыцрод и
Лрелопролкожюпан Ълалнчиров.

Уповноваж. Наркоашляхіч В. Нпандров. Уполномочен. Наркомпутн 8. Нсачдров.

Нач. Граяспортноі Уаравн Девятмииов. Начальник Тран. Упулвл. Девитников.
Оголошено в .Вістях* ВУЦВК і Харьк. Губ- 

ьинконкочу в дня 8-го червня 1920р. Ч. 139.
РаинцОшк. н. .Г.а<-тяхв В. У. Ц И К. п Хар. 

Губисноікома от 3 вшлн, 1920 г К 139.

-Постанова Головної Комісії по тру
довій повинности.

253. Участь профспілок у боротьбі проти 
трудової дезерціі.

Постановление Главной Комиссии по 
трудовой повинности

Об участии профсоюзов в борьбе про
тив трудового дезертирства

Ідн виконання (II травна) декретів 
Ряди Праці Я Оборони з 27-го квітня та 
4 травня (Лісів** ВУЦНК 7 травня й 12 
трапик) Головкомпраці ло згоді з В. Ц. 
І*. ТІ. (\ ухвалив:

Профспілки приймають участь в бо
ротьбі проти трудового дезертирства за , 
поміччю своіх органів, коли це дезер- | 
тиретво буває в фабриці, накладі, уста
нові або підприємстві.

Для боротьби з трудовим дезертир- 
гтвом в тих випадках, коли це торкаєть
ся профспілок, вони виконують такі заг
інний:

В р.сполпениг (11-го .мая) д*-кретон 
Совета Труда п Обороны г»т 27-го апреля 
и 4-го мал (иШв. ВІШК 7-го я 12-го мая) 
Глпвкомтруд по соглашению г В.Ц. <.11.<\ 
постановил:

Профсоюза принимают учя',тиі в 
борьбе против трудового дезертирства 
через посреі-тво св >их орган »3, е,ми 
.»п) дезертирство имеет место на фа'рчк-, 
заводе, в учреждении или предпу пятки.

Для борьбы с трудовым дез-ртярстя- м 
в части, касающейся профсоюзов. послод- 
нне выполняют сле.пюимт? зядяпия:



1. Слідкують через органи заводо
управління та Коміспраці за дійсним 
8‘явденням на працю, та виконанням 
цієї праці осіб, які притягнені до праці 
в порядку трудової повинности, повідом^ 
ляючи про тих, іцо не явились або ухи
лились від праці, дезертиркомісію.

2. Слідкують через Завкоми (фабко
ма) за самовільнім залишенням праці 
чи служби або за прийомом на працю 
без відповідного дозволу, притягаючи до 
відповідальносіи винуватих осіб адміні
страції.3. Слідкують через Р08ЦІН0ЧНІ комі
сії та органи профспілок (фабричноми, 
колективи і т. ин.) за виконанням ро
бітниками та службовцями норми внход- 
нвх днів, в згоді з окремим статутом про 
боротьбу з прогулами, притягують ро
бітників яа нарушения норм, в порядку 
зазначеного статуту до дісціплінарного 
суду, та повідомляють про дезертирів 
труду, які ховаються, до органів Центр- 
комдевертир, або на випадок необхідно
сті! до Н. К.

4. Слідкують за неволенням на пра
лю без слушних причин, прикладаючи
через органи заводоуправління способи 
дісціплінарного впливу, що визначені в 
'•татуті про боротьбу з прогулами (затри
мання платні, премії, харчової пайки, 
відроблення пропущеного часу, виданвя 
до дісціплінарного суду).

5. Слідкують за виконанням норм ви
роки в згоді з загальними тарифними 
статутами та спеціяльнимн постановами 
про премії, притягуючи тмх, що не ви
коную! ь норми, до дісціалінарнЬго суду, 
а на випадок злосливого саботажу не 
тільки робітників і службовців, але і ад
міністрації, передають іх до органів В. Н.К.

в. Слідкують через лікарські Конт- 
іольні Комісії за відиусткамн і звільнен
ням від праці ио хворости, віддають 
справи впвуватих до органів ВНК для 
грптягнення до відповідальности.

7. Слідкують через завкоми за регу
лярним призначенням відряджень.

к. Слідку юті. за проведенням трудо- 
і'.'і діїліолінп і за впкопанням робочого 
дня т.і додержанням всіх правил вста- 
нобдєк- го распорядку.

1. Следят через органы -Заводоуправ
ления и Комиструды за действительной 
явкой на работу и выполнением этой 
работы, лиц, привлеченных к работе в 
порядке трудовой повинности, сообщая 
о появившихся - или уклонившихся от 
работы в дезертиркомиссны.

2. Следят через Завкомы (Фабкомы) 
за самовольным оставлением работы или 
службы, или за приемом на работу без 
надлежащего разрешения, привлекал ви
новных лид администрации к ответствен
ности.

3. Следят через расценочные комиссии 
и органы Профсоюзов (фабричкомы. кол
лективы и т: п.) за выполнением рабо
чими и служащими нормы выходных 
дней, согласно особого .положення о 
борьбе с прогулами, привлекая рабочих 
за нарушение нормы, в порядке назван
ного положения, к дисциплинарному суду 
н сообщая о скрывшихся дезертирах 
труда в органы Цен троком дезертир или, 
л случае необходимости, в Ч. К.

4. Следят эа неявкой на работу 
без уважительных причин, применяя 
черев органы Заводу правлен и я меры 
дисциплинарного воздействия, указанные 
в положении о борьбе с прогулами (удер
жание содержания, премии, продоволь
ственного пайда, отработка пропущенном 
времени, предание дисциплинарному суду).

5. Следят за выполнением норм пы- 
работки, согласно общих тарифных поло-* 
жений н специальных постановлений о 
премиях, Привлекая невыполняющих 
нормы к дисциплинарному суду, а в 
случаях злостного саботажа по только 
рабочих н служащих, но и администрации, 
передают их в органы В. Ч. К.

6. Следят через посредство врачебных 
контрольных Комиссий за отпусками и 
освобождениями от рабогы по болезни, 
передают дела виновных п органы В. Ч. К. 
для привлечения к ответственности.

7. Следят через Завкомы за правиль
ностью назначения командировок.

8. Следят за проведением трудовой 
дисциплины и за выполнением рабочего 
дня и соблюдением всех правил-установ
ленного распорядка.



9. Слідкують .* в'їагонм повідомлен
ням • рганамз заводоуарззліндя до орга
нів Комдезер'нр, ВНК та ївших; еро 
осо^ін, що дезертують я фронту праді. 
або притягнені до відповідально?™ за 
невиконання належних П'ютаиов по бо
ротьбі з прогулами та трудовяв дезер
тирством.

1 0 . Нечуті, пайганріпу агітацію сло
вом і плсомом за трудову попннпість і 
проти трудовою дезертирства, вихори 
стовтючи мн агітації в» сь апарат ч|»«м|>-
спілпя.

.4 червня 1920 р.

Ластголкомарапі Антонов Овсеенко

ГолвсеукркомцрацГ Глебов.

Голова ГІівдбюра В. !(. Р. II. С.
Гінзбург.

У. СЛСДЯТ 33 СВ.*Вр М-ЯНЫМ СООбіДс»- 
ином органами заводлуараиеав.*. в оріаи.4 
Комдезертвр, В. Ч. К. я другие о лицах, 
дезертир у тщл с фронта труда млі при
влеченных к ответственности за н. вы
полнение подлежащих постановленій и « 
борьбе с прогулами п трудовим дезер
тирством.

К). Ведут гамуй широкую устную и 
печатпую агитацию за трудовую повин
ность и против трудового дезертирства 
используя для агитации вчь аппарат 
Профсоюза.

3-го ІЮНІ 1920 года.

ІЗамиредглавкоміруд Ангоиов Авсееикд.

Предвс-'укркомтруд Глебов.

Председатель Южбгоро
В. II. Г. II. Г. Гинзбург.

имошено в «Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хир*. Рвеаублшв. ■ „Вістях- В У. Ц. И. К ■ Х*р. 
Губкввонвоиг а хия 8-го червня 1920 г. Ч. 139. ' ГуОшсиомоиа иг Н-и> яь»ня ІУЇ0 г. .•« Л4 139.

Ооіжнин Народнього Номіоаріяту 
Юстиції.

254 Про реастрацію заарештованих, 
лічаться за судовими та слідчими органа

1. Усі Ревтрибунал*, Народні Суди 
і Слідчі иовнані орндбатя альфабетнт 
книгу «.«арешт ванях, що лічаться за 
ниви.

2 . И альфабетній бннті занотовуються 
В', і без винятку заарештовазі, що лічаться 
за цими установами як в стадіГ вегавпгп 
слідства, так і після виданого судом 
иоястду.

Н. В нльфабетній книзі зазнапуетьсяГ
а) призвище, і ля іі по батькові 

ндарічіїговаиого,
б) вік «аарещтоваяого,
в) порядкові число настільного 

реєстру заарештоване х.
4. Крім нльфабетяої книги, усі Рев

трибунала, Народні Суди та Народні 
Слідчі обоа'наані завссти книгу пастіль- 
його реестру аренігованвх, для послідов- 
иос* занесення до дієт книга усіх за
їре ш*>пл них. :ц> лііаться за ппми.

Циркуляр Народного Комиссариата 
Юстиции.

264. О регистрации арестованных, числи- 
«ихся за судебными и следственными орга

нами. -

1. Все Ревтрибуналы, Народны* (-уды 
( я Следователи обязаны завести алфавитную

книгу арестованных, числящахся «а ними

2. В алфавитной книге чисто* им 
без исключевия арестованные, содержа
щиеся Л длвниия тцюжюпвяч пи 
стражей, как в стадии предварительном 
следствия, так н по сост'>л«пієму< з стдеб
но? У

В гг* отмсча-тся: 
и отчеств*» арссго

нчею іьаоі о

ал «|»ави і
а» Фамилия, нмя 

ван иного,
б) возраст арестованном,
в) порядковый номер 

реестра арестованных.
4. Помимо влфазигной 

Ревтрибуналы, Народные Суды и Народ
ные Следователи обязаны завести бпягт 
настольного реестра арестованных, для 
последовательного внесения в згу книгу 
всех яр«*ггованпчх. зачз' ляс-аых и личи

книги, нее
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5. У еішї наст ільного реєстру зазна- | 
чалься:

книгу,

Е Р * ,

л> чергову число внесення у

бі мент ув'язнення заарештова-

5. В книго застольного реестра отме
чается:

а) порядковый номер внесення в 
книгу,

в) призвнще, імя й по батькові ! 
заарештованого,

г) короткпй зміст обвинуваченая,

д» за якою установою або урядо
вцю особою заарештований лічиться,

еі чи перелічено його за другого 
установою і коли,

ж у коли відбувся присуд і на 
яг.вй реченець ув'язнення,

з) чи скорочено цей речинець 
амннсшго або помилованиям,

н) чи відбулось передречинцеве 
звільнення.

і) коли звільнено 8 вязннеЗ.

6. На усі губерніяльні відділи юсти
ції накладається обов,явок, у 3-ьох 
денний речинець з дня одержання цього 
обіжника, розмножити обіжник і розіслати 
його у всі підвладні Губюстові Повітові 
Юрвіяділн'та судові установи.

7. Вище назначений порядок реєстра
ції відлягає негайному введенню усіма 
судоннмп установами у 10 ти денний

речинець з імя одержання ними цього
обіжника.

8. Про переведення виконання цього 
• лижника, належить повідомити Судово- 
Сличнй Відділ Наркомюстт.

Член Колегії Н. К. Ю., Керуючий
Судово-Слідчим Відділом Е. Ширвіндт.

б) момент 
арестованного,

в) фамилия, 
ванного,

г) краткое 
обвинения,

д) за каким 
ностным лицом

заключения под стражу

имя и отчество аресте-

соде ржание старости

учреждением или долг- 
арестованный числятся,

е) перечислен за другим учреждением 
и когда,

ж) когда состоялся приговор и на 
какой срок заключен под стражу.

з) сокращен ли этот срок амнистией 
■лн помилованием,

и) состоялось ли досрочное освобож
дение,

к) когда освобожден из-под стражи.
6. На все Губернски© Отделы Юсти

ции возлагается обязанность, в трехднрв- 
ный срок со дня получения сего цирку- 
ляра, размножить циркуляр и разослать 
его во все подведомственные Гу бюсту 
Уездные Юротделы н судебные учрежде- 
ная, . .. »

шшеизложекный порядок регистра
ции подлежит неукоснительному введе
нию всеми судебными учреждениями в 
десятидневный срок со дня получения 
ими настоящего циркуляра. _ _.1ІІ||Р_.|.І

8. О последовавшем исполнен а я
настоящего циркуляра надлежит уведо
мить Судебно-Следствеаный Отдел Нар- 
ком госта.

Член Коллегии Н. К. Ю..
Зав. С\д -След. Отделом Е. Ширвиндт.

За Секретаря Е. Каган. За Секретаря Е. Каган.
в

Оюлу: -мо ь ...т>\‘ К. і. Ц. В. К. і Харп. І  Гаску&шко*. и .Віотях" И. У. Ц. II. К. д 
4 те 3 г і 1'.*20 |«. Ч. 138. I Горисполкома лг 3-го яюн.; 1920 г. га № 138.

ХаР-
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«Портанэва Ради Народніх Комісарів. :

*
255. Про відпустки робітників протягом

Рада Народніх Комісарів ухвалила | 
внести в життя на теріторії України 
декрет Раднаркому Р. С. Ф. Р. Р. з | 
:1 -го травня с. р. котрий оголошено в ! 
.Вістях Всеросійського Центрального Ви- | 
конавчого Комітету- з 18 травня 1920 р. і 
№ 102.

Декрет Ради Народніх Комісарів Р. С. Ф. Р. Р. 1

Маючи на меті дате окремим групам 
робітників протягом літа 1920 р. відпу- 
'ткп для поленої праці в своїх сільських 
господарствах. Рада Народніх Комісарів 
ухвалила:

1 . Поділити підприємства і господар
ства Республіки на три категорії:

а) Підприємства, в яких, завдяки 
умовам і ролі продукції в виконанню 
господарського пляву являється можли
вість дати робітникам .повау відпустку.

б) Підприємства, в яких можна 
дати робітникам скорочену відпустку- 
лише при умові відповідної підвищеної 
продуктивности, виявленої до відпустки.

в) Підприємства, в яких від
пустку робітникам давати піяк немож
ливо, з огляду на необхідність продук
ції робіт. „ * •

2. В підприємствах другої групи від
пустка дається робітникам на два тижні 
з додержанням слідуючих умов:

а) коли весь склад підприємства 
обробив перед цим в надобовяаковкй 
і святковий час число годци, рівне дво
тижневій робочій одиниці;/

б) коли загальний випуск і за
гальна продуктивність пидпроємства за 
місяць перед відпусткою переважає се
редою місячну продуктивність за попе
редніх три місяці в 11/а рази.

В обох випадках можна дозволити і 
відпустку всьому робітничому складові ! 
Підприємства. і

Постановление .Совета Народных 
Комиссаров Украины.

255. Об отпусках рабочих в течение лет
него периода 1920 года.

Совет Народных Комиссаров У.С.С. Р. 
постановил ввести в силу на территории 
Украины декрет Совнаркома Р. С. Ф. С. Р. 
от 11-го мая с./г., опубликованный в 
„Известиях Всероссийского Исполнитель
ного Комитета- от 13-го мая 1920 г. за

102.
Декрет Совета Народных Комисаров РСФСР.

В целях предоставления отдельным 
группам рабочих в летнее время 1920 г. 
отпусков для иолевых работ в своих 
сельских хозяйствах, Совет Народных 
Комиссаров постановил:

1. Разделить предприятия я хозяйства 
республики на три категории:

а) Предприятия, в коих по условиям 
И роли производства В' выполнении хо
зяйственного плана представляется воз
можным предоставить рабочим полный 
отпуск. V

б) Предприятия, в коих возможна 
предоставить рабочим сокращенный от
пуск лишь при условии соответствующей 
повышенной производительности, выяв
ленной- до отпуска.

и) Предприятия,^ в ^оих совершенно 
невозможно предоставить рабочим отпуска, 
в виду необходимости производства работ.

2. В предприятиях второй группы 
отпуск предоставляется рабочим на* 2-х- 
недельный срок прп соблюдении следую
щих условий:

а) Если весь состав предприятся пред
варительно отработал ,в сверхурочное и 
ираздничное время количестве пасов, 
равное двухнедельной рабочей едвнипе.

б) Если общий выпуск или і.бщая 
производительность предприятия за месяп 
до предоставления отпуска превышает 
среднюю месячную производительность 
за предыдущие три месяца в Iі/а раза.

В обоих случаях возможно разрешить 
отпуск всему рабочему составу предпрня- 
т ня.
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і. В підарпємствах тісіж грузд, втих 
випадках*, коли виявиться неможливим 
дати відпустку усьому складові підприєм
ства, зазначені в § 2-му способи пре
міювання прикладати до поодиноких робіт
ників.

4. В підприємствах третьої групи повинні 
вживатись такі заходи:

а) грошова премія за перебування 
в підприємствах за період травень-еерпень;

б) премія натурою за акуратний 
вихід на роботу і за підвищення продук
тивности праці;

в) механичне поширення декрету 
про оранку земель червоноармійцїв на 
робітників даних підприємств;

г) обробіток эемель робітників 
силами трудармійцїв по роспорядженню 
з центру.

Господарська допомога робітникам по
винна поширюватись на певні категорії 
робітників, які через державну необхід
ність неможуть бути відпущені 8 робіт. 
По цьому питанню повинні бути видані 
окремі постанови Радоборони.

Пращ» на сільсько-господарську до
помогу в обробленню землі мають родини 
робітників, що мобілізовані в порядкові 
трудової повинності, або закріплені • до 
підприємств чп установ, в тому випадкові, 
коли родина цього робітника потрібує 
допомоги в обробленню землі і не може 
власними силами обробити землю, ■ також 
при умові, коли за робітниками таких 
родвп не лічиться масоанх прогулів, 
манкіровок та сістематнчних спізнень в 
виході на'роботу.

Господарська допомога може висловлю
ватися в залежності! від обставин, ча 
робочими руками чи насінням, сільсько
господарськими знаряддями, лавентаром 
і т. д., а також у потрібних випадках 
видачею позичок відповідно декретові 
Ради ар ком у а^дня 23-го червня 1919 р.

Наркомзем повинен виробити форму 
особливих посвідчень для робітників під
приємств п. 1 . для посилання на місця, 
до такі повинні посвідч уватнся волви- 
конкомом що до необхідности • одер
жання для даної родини господарської 
допомоги.

3. В предприятиях той же группы, з 
случаях, когда не представляется' воз
можным предостаццть отпуск всему со
ставу предприятия, указанные в § 2  спо
собы премирования применять по отноше
нию в отдельным рабочим.

4. В предприятиях третьей группы 
должны применяться следующие меро
приятия;

а) Денежная премия за пребывание 
в предприятии в период май—август.

б) Премия натурой за аккуратный 
выход на работу п за повышение произ
водительности труда.

в) Механическое распространение 
декрета о запашке ^емель красноармей
цев на рабочих данных предприятий.

г) Обработка земель рабочих силами 
трудармейцев по распоряжению из центра.

Хозяйственная помощь рабочим должна 
распространяться на определенные кате
гории рабочих, кои в видах государствен
ной необходимости не могут быть отпуще
ны с работ. На этот предмет должны быть 
изданы отдельно постановлен. Совобороны.

Право на сельско-хозяйственную по- 
'мощь в обработке землич имеют* семьи 
рабочих, мобилизованных в порядке тру
довой повинности или прикрепленных к 
предприятиям или учреждения*, в том 
случае, если семья данного рабочего 
нуждается в помощи по обработке земли 
и не может собственными силами обрабо
тать землю, а также при условии, когда 
за рабочим таких семей не числится массо
вых прогулов, манкировок и снстеметиче 
ских опаздываний выходом на работу.

Хозяйственная помощь может выра
жаться по обстоятельствам как в предо
ставлении рабочих рук, так и предостав
ление семян, сельско-хозяйственных ору
дий, инвентаря и.проч.. а равно в тре
буемых случаях и выдаче ссуд в соот
ветствии о декретом Совнаркома от 23-го 
июня 1919 года. .

Наркомзем должен выработать форму 
особых удостоверений для рабочих пред
приятий и 1 . для посылки на места, где 
таковые должны удостоверяться Вол ис
полкомом в отношений необходимости 
получения для данной семьи хозяйствен
ной помощи.



5. В шдарникстьах третьої і другої 
групп повинно бути переведено фактичне 
прикріплення робітників до підприємств 
на літний період.

6. Особи, що одержали відпустку, 
залишають свої документи в підприємствах 
і одержують тимчасове посвідчення від 
відділу уиравлі'ния місцевого Раддепу. Ті, 
що відпустку спізнали, караються як 
дезертири.

7. Групи підприємств, згідно з § 1. цього 
декрету, встановлює Радоборонн по 
представленню В. Ц. Р. П. С. і відповідних 
відомств.

8. Встановлення норм грошових і на
туральних преміовань, означення сістеми 
преміювання відпусткою і способів обро
бітку землі, занятых у підприємствах ро
бітників кладуться на В. Ц. Р. П. С. і 
Н. К. Праці для того, щоб зроблені ним 
вказівки проводились в життя: в частині, 
що торкається обробітку землі Нарком- 
земсправом і Головком працею, в частині 
натурального преміювання Комісією по 
постачанні робітників при Наркомпродові.

Москва, Кремль 11. травня 1920 р.
/

Підписали: Голова Ради Народніх Ко
місарів В. Ульянов. (Ленін). Керуючий Спра
вами В. Бонч-Бруевич. Секретар Л. Фотіева.

- ' ' ’•*
м. Харків. 25. травня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковський.

Керуючий Справами РНК Ждан-Пушмин. 

V Секретар А. Миронов..

5. В предприятиях третьей и второй 
группы должно быть проведено фактиче
ское прикрепление рабочих к предприя
тиям на летний период.

6. Лица, получившие отпуск, остав
ляют свои документы в предприятие и 
получают временные удостоверения от 
Отдела Управления местного Создепа. 
Просрочившие отпуск наказываются, как 
дезертиры. ... •

7. Группы предприятий, согласно § 1  
настоящего декрета, устанавливаются 
Совобороны по представлению ВЦСПС- и 
соответствующих ведомств.

8. Установление норм денежных и 
натуральных премирований, определение 
системы премирования- отнуском и спо
собов обработки земли занятых в пред
приятиях рабочих возлагаются на ВЦСПС 
и НКТРУД с тем, чтобы сделанные им 
указания проводились в жвзнь: в части, 
касающейся обработки земли,—Нарком - 
земом - и Главкомтрудом, в частя нату
рального премирования—Комиссией по 
рабочему снабжению при Наркомпроде.

Москва, Кремль. 11-го мая 1920 года.

Подписали: Председатель Совета На
родных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 
Управляющий Делами Бонч-Бруевич. Се
кретарь Л. Фотиева.

Харьков, 25-го и А 1920 годя.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковсхий.

Вр. и. д. Управделами Ждан-Пушкин.

Секретарь Миронов.
ОгоЛвГСено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хярк. ! Т’вспуОликоввио в .Вістях* В. У. Ц.. И. К. о 

ІЧбвиконюму а 9. червня 1920 р., ч. 140. і Харьков. Губвспол. от 9 нюня 1920 г. № 140.

Наназ Народнього Комісаріяту Освіти. РТіриназ Народного Комиссариата
•' Просвещения.

256. Про організацію Волосних Відділів На- 256. Об организации Волостных Отделов 
родньоі Освіти. > . : • Народного Образования.

13 з&язку з гбсгрого необхідяостю рі- [ 
штчо поширити освітню роботу на село і 
для більшого використання самодіяльности 
селянсько) бідноти в справах освіти, про-

В связи с острою необходимостью ре* 
шитольпо распространить просветитель
ную работу на село п для большего ис
пользования самодеятельности сельской



поную негайно оргапізтваїн волосні від
діли чародиьот освіти.

1. Волвіддїли Наросвіти організуються 
в ск-таді керуючого, чандітатуру якого 
затверджує волвикопком, діловода і двох 
інструкторі в, одного но позашкільній ос- 
ьіті. другого по соціальному вихованню 
(дошкільній і шкільній).

При чітка 1: утримання волвідділу 
Наросвіти іде на кошт повітвідділів | 
освіти.

Примітка X: Фабрично заводські , 
присілки прирівнюються до волвідділів, і 
кожрн раз з дозволу Губнаросвітя.

2. .'І утворенням Волвідділів Освіти 
Райвідділі залишаються лише там, де це 
найде необхідним Губвідділ Освіти.

Я. На во.чвідділв Наросвіти наїгла- 
дясгься обов'язок: І) переводити в життя 
усі роспорядження Народнього Комісаріяту 
Освіти. Губ. і повітвідділів Освіти: 2) ве- 
ети точний облік усіх культурно-освітянх 
установ волості і всієї їх роботи; 3) під
тримувати наїтісиійший зв'язок зі всіли 
селями і хуторами волости, а також і‘8 
повіте і і ділом освіти, якому даватм раз 
на два тижні докладний звіт про стан 
освітньої роботи в волості.

. 4. Вол відділ и освіти мусять роз'ясаГіН 
селянським масам величезні заьданвя ра
дянської влади в справах освіти, а також 
величезні перешкоді в цій роботі і закли
кати селянство до активної піддержка 
справа народны»! освіти (ремонт шкіл, 
бібліотек, клюбів. постачання дров і т. д.).

5. В огляду на величезний брак куль
турних робітників ПО ВОЛОСТЯХ. Волвідділи І 
мусять вживані рішучих заходів, аби скон
центрувати навкруги себе всю освітну ро
боту. дія чого: і) підтримують ТІСНІЙ 
зв'язок з місцевими Комуністичними ячей
ками..* організаціями Комуністичного союзу 
молоді, з Коїітетамп незаможних селян, з 
заготов з і1 ми конторами ародоргавіпі т. п., 
2) втягають під свій вплив І помалу опа
новують всіма кооперативними і приват-

бедноты в деде народного образование, 
. предлагаю немедленно организовать Во- 
; лостные Отделы Народного Образована я.

1. Волотделы Наробраза оргзнпзовы- 
| ваются з составе: управляющего, канди

датуру которого утверждает Вол испол
ком, делопроизводителя и двух инструк
торов: одного—по внешкольному образо
ванию, второго—по социальному воспи

танию (дошкольному и школьному).
Примечание 1: Содержание Вол- 

огдела Наробраза идет по сметам Уот- 
делов Образования.

Примечание 2: Фабри чпо-завод- 
екке пригороды приравниваются Вол- 
отделом ка&дый раз с разрешения 
Губнаробраза.
2. С созданием Волотделов Наробраза 

Райотделы остаются только там, где ото 
найдет необходимым Губотдел Наробраза.

8. Водотделам Наробраза вменяется в 
обязанность: 1 ) проведение в жизнь всех 
распоряжений Народного Комиссариата 
Образования,—Губ. и Уотделов Вароб- 
раза; 2) ведение точного учета всех 
кудьтурно-прог.ветительпых учреждепнй 
волостн ■ всей ах работы; 8) поддержи
вать наитеснейш/ю связь со всеми селами 
и хуторами волости, а также и с Уот
делом Наробраза. которому давать раз в 
две недели подробный отчет о положении 
просветительнойработы в волостн.

4. Волотделы Наробраза обязаны 
роз'яснить сельской массе громадные за
дачи Советской власти в деле образо
вания, а также громадные препятствия к 
этой работе и прззвать крестьянстоо в 
активной поддержке дела народного об
разования (ремонта школ, библиотек, клу
бов, поставки дров и т. *.)л/

5. В виду громадного недостатка куль
турных работников в волостях, Волот
делы обяяапы Припять решвтельиыо ме
ры, чтобы сконцентрировать вокруг себя 
всю просветительную работу, д:я .этого: 
1 ) поддерживать паїпхсиейшую связь с 
местными коя'ячейкамп, с организациями 
коммунпстпческого союза молодежи и с 
комитетами незаможных селян, с загото
вительными кодторами продергано* и 
т. п.; 2) втягивать н 'ферт своего влня-
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ними культурними лргднізаціямн, особливо 
„Просвітами*.

н. Маючи на увазі величезні завдання 
Волвідділів Освіти в справах культурноі 
роботи серед селянської бідноти, особливо 
в той час, кола на організацію ії направ
лені кращі сили і найбільші з'усилля 
пролетарські держави, аропонуго Губ. і 
Повітвіяділам освіти пильио стежити за 
тйм. щоб відділи відповідаїи свойому 
призначенню, щоб на чолі іх стояли від
повідальні робітники.

7. Для постійного і живого зв'язку 
між періферівю і центром пропонтю раз 
на місяц скликати усіх керуючих волвід- 
діламн освіти на повітові наради, на яких 
обов'язково мусить бути відповідальний 
представник Губвіддіду.

Примітка: В що місячних звітах
Нарконосові обов'язково надсилати
матеріале ціх нарад.

Народній Комісар Освіти Гринько.
Оголошено в .Вістях*. В. У. Ц. и. К. і Харж. 

і’убзякиякому л 9-го червня 1920 року Ч. 140.

Постанова Народнього Комісаряту Про-і 
довольчих справ та Уповноваженого!

Народнього Комісаряту Шляхів. ’

257. Про заборону перевозу багажом про
довольчих вантажів виїде норми.

1. Безумовно забороняється перевіз у 
багажних вагонах по усій сітці залізниць 
України всяких продовольчих продуктів 
вище норма, встановленої Наркомпродом.

2. Особи, які порушили о. 1. цієї по
станови. притягаються до карної відпові
дальносте, а продукти конфіскуються.

Цю постанову ввести в життя по те
леграфу. А

. . За Наркомпрод К&лманович.

УПов. Наркомшляхів Ксандров.

0.илол:еяо н „Вістях" В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Губвяксякону з 9-го червня 1920 рожу Ч. 140.

ний. постепенно овладевать всеми коопе
ративными п частными культурными ор
ганизациями, особенпо „Иросвитами".

6. Нм^к ввиду громадные задача Вол- 
отделов Наробраза в деле культурной 
работы среди сельской бедноты,'особен»' 
в то время, когда на организацию ее 
направлены лучшие силы и наибольшие 
усилен пролетарского государства, пред
лагаю Губ. и Уотделам Наробраза вни
мательно следить за тем, чтобы отделы 
отвечали своему назначению, чтобы во 
главе их стояли ответственные работники.

7. Для ПОСТОЯННОЙ и жввой связи 
между органами н центром, предлагаю 
раз в месяц созывать всех заводывающпх 
Волотделами Наробраза на уездные со
вещания, на которых обязательно дол
жен присутствовать ответственаый пред
ставитель Гуоотдеда.

Примечание: В ежемесячных отче- 
-тах Народному Комиссариату Просве

щения обязательно присылать мате
риалы этих совещаний.

Народный Комиссар Просвещения Гриньно.
РасчуОлик. н «Вістях* В. У. Ц. И. К. и Харьк. 

Губжсиолжома от 9-го июня 1920 г. .‘-А 140.

Постановление Народного Комисса
риата Продовольствия и Уполномо
ченного Народного Комиссариата Пу- 

• тей Сообщения.

/57. О запрещении перевозки багажом про
довольственных грузов .сверх нормы.

1. Безусловно воспрещается перевозка 
в багажных вагонах по всей сети желез
ных дорог Украины всяких продоволь

ственных продуктов сверх нормы, уста
новленной Наркомпродом.

2. Лица, нарушившие п. I настоящего 
.постановления, привлекаются к уголовной 
ответственности, а продукты конфискуются.

Настоящее постановление ввести в 
действие по телеграфу.

За Наркомарод К&лиаиович.
У пол. Наркомпутсообщеняя Ксандров.
. Распубл. в «.Вістях» В. У.  Ц. И. К. я Харьх. 

Губосполжома от 9-го июня 1920 г? М 140.
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Постанови Ради Народніх Комісарів. |

258. Про створення Центральної і Губер- : 
ніяльних Комісій Порозуміння по питаннях 

освіти. !.
В інтересах едности освітньої політики , 

і щоб усунути рівнобіжність в прапі | 
центральних і місцевих органів Наркомосу, ; 
Політ-відділу ІІівденно-західнього фронту 
і Політ «світу, що знаходяться на теріторії 
фронту; Округів і Секторіз Вохри, Рад- , 
карком постановляє утворити:

1. Центральну Комісію порозуміння, 
в склаїі Наркомосу, Начальника Політ- 
відділу ІІівдеаио-захілнього фронту і 
представника ЦВКу.

2> Губерніяльні Комісії порозуміння 
в складі керуючого губерніяльним від
ділом Народный Освіта. Начальника 
Політосвіт нього Відділу Губвійському і і 
представника Гтбвпконкому.

Примітка: Повітові Комісії утво- ;
рюються тільки' по спеціальній. в
кожному даному випадкові, постанові
губерніяльної Комісії порозуміння.
3. На нейтральну і губерніальну Ко

місії накладається регулювання справами 
підрахунку, роододілу і використання! 
усіх освітнії* ресурсів, робітників освіти . 
і матеріялів аж до техничного обставлений. \

4. Наряди Комісій порозуміння в ' 
питаннях підрахунку, росподілу і вико
ристання освітних ресурсів обов'язують- 
органи Наркомосу і Політвідділу.

5. Секретаріат Центральної Комісії 
порозуміння знаходиться при Наркомосові, 
губеріііяльннх при Губвідділах Народньої 
Освіти, і утримується - по кошторисах 
Наркомосу.

Харків, дня 25 травня 1920 г.
Голова Ради Народніх Комісарів

X. Рановський.
Т. В. 0. Керуючого Справами 

Раднаркому А. Ждан-Пушкин.
Секретар Раднаркому Миронов.

[^Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

258. О создании Центральной и Губернских 
Согласительных Комиссий по вопросам про

свещения.

В интересах единства просветительно?, 
политики и для устранения параллелизм?, 
в работе Центральных п местных орга
нов Наркомпроса, Политотдела Юго-За
падного фронта п Полнтпросветов, нахо
дящихся на территории фронта, Округоз 
и Секторов Вохра, Совнарком постанов
ляет образовать:

1. Центральную согласительную Комис
сию в составе Наркомпроса, Начальника 
Политотдела Юго-Западпого фронта е 
представителя ЦИКА.

2. Губернские Согласительные Комис
сии в составе заведующего губернским 
Отделом Народного Образования, Началь
ника Иолвтпросвегительного Отдела Губ- 
военкома и представителя Губисполкома.

Примечание: Уездные Комиссии 
образуются лишь по специальному, в 
каждом данном случае, постановлению 
губернской Согласительной Комиссии.
3. На Центральную ц губе{Гнекую Ко

миссии возлагается регулирование Делом 
учета, распределения п использования всех 
просветительных рессурсов, работников 
просвещения н материалов, вплоть до тех
нического оборудования.

4. Разрешения Согласительных Комис
сий в вопросах учета, распределения н 
использования просветительных рессурсов 
обязательны для органов Наркомпроса и 
Политотдела.

5. Секретариат Центральной Согласи
тельной Комиссии состоит при Нарком* 
просе, губернских — при Губотделах На
родного Образования н содержится по 
сметам Наркомпроса.

Харьков, 25 мая 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Раковсии*.

Вряд. Управдела Совнаркома Ждан-Пушкин.
Секретарь Совнаркома Миронов,
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259 про Центральне Статистичне Бюро.

Тяхчьсово фтвх^ії Нейтрального Ста- 
тіствчного Бюрв У. С. Р. Р. яакда- 
Івстьея Ев ВсконаВчвЯ Комітет Ради 
Статистиків' пр^ . Харківському Губер
ніальному Статистичному Бюрі, допов
ненім керевпнкаии статнстнчяих від- , 
ділів Народніх Комісаріятів і під вав- 
блпшнм керуваннях товариша С. С. Жид- 
нииа.

На Харківське Губерніальне’ Статі- 
ствчпе Бюро накладається обслуговування 
всієї Украіня. в якостн техвячного органу.

Харків, 10-го червня 1920 р. .* • * *

Ради Народніх Комісарів • 
‘•X. РаковсьниІ.

Т. в. о. Керованій Справам! .
г ; Р»-*Н. •К. Ждан-Пучнимн:

‘ ' п ; . >. ... • ‘
ОДІретар. Рйзиаркому А. Миронов.

259. О Центральном Статистическом Бюро.

Временпо Фупкмви Центрального Ста
тистического Бюро УССР вовлагаются ял 
Иенолнптельний Комітет Совета стіп я- 
ГТИ50В орп Харьковском' Губернгком Ста
тистическом Бюро, пополненном заведую- 
щ н м в  статистическими отделами Народ
ных Комнссаряаюв я под ближайшим 
руководств*>м товарища С. С. Жилкина.

На Харьковское Губг'рвскоеТглтпсти- 
ческое Бюро «шагается, в качестве тех
нического органа, ббслукнвляие пссй 
Украины.

Харьков. 10 июля 1020 г.

Нр-чседат'мь і Совета Народных
н * Койнссяров X. Ракбвсаий.

* • • . / •)> |И
Врид. Управляющего Делами

С. И. К. Ждан-Пушкин.
• ‘ * А • Г-Н’ ... * ■ .

Секретарь < оьнаркома А. Миронов.

‘ Народній 'Іібміслр рАчшча С. риздал.н.

Родах т «р - Игр у юний Шддхлом Ошошмнх За у/4 ч }Л. Сіяк.

- . . .

Завдання На^дйъого :Комісаріяту*30стг!ьї У. С. Р. Р. Харків. 1921 \>.

■ Г-Т-ГГ • Г«псг.-Г-
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_ Харків, ШестЬ Радянська Друкарня. Конторська куд., ч. 21—23,
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