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ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР 
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(6)У

1. Про стан складання річних звітів по колгоспах
Не зважаючи на те, що основні сільськогосподарські роботи 

закінчено й що колгоспи щільно підійшли до складання річних 
звітів, відомості, що € в розпорядженні РНК УСРР І ЦК КГ1(б)У. 
свідчать, що облвиконкоми, обкоми Й земельні органи не забез
печили ні належного керівництва цією найважливішою господар
ською роботою, ні допомоги, насамперед, відсталим колгоспам.

Складання річних звітів цілком зосередилося в канцеляріях 
колгоспів, лягло на плечі рахівників 1 проходить як суто тех
нічна робота.

РНК УСРР І ЦК КП(б)У вважають такий стан абсолютно 
неправильним 1 зобов'язують:

1. Забезпечити, щоб остаточна звірка й запис трудоднів кож
ному колгоспникові провадились не рахівниками, а перевірялись 
І удосконалювались на зборах бригади з повідомленням брига
дира, чому одному колгоспникові за якість роботи зменшено 
нарахування трудоднів, а другому ці нарахування збільшено.

2. У всіх колгоспах треба організувати за участю ревізійної 
комісії найретельніший облік натуральних фондів, остаточно 
встановити заборгованість колгоспу іншим організаціям 1 забор- 
юваність організацій колгоспові з тим, щоб ще до закінчення 
року господарські, державні організації цілком сплатили свою 
заборгованість колгоспові, а колгосп погасив свої строчи! борги.

3. Правління колгоспу повинно остаточно встановити розміри 
різних фондів, кількість продуктів і грошей, що підлягають 
розподілові серед колгоспників. Фонди до розподілу попит) 
бути затверджені загальними зборами. Треба суворо додержу
ватися статуту, за яким без затвердження загальними зборами 
правління немає права броніювати ні натуральних, ні грошових 
фондів на капіталозкладання, придбання інвентаря і т. їй.

4. РПК, РВК, земельні органи і МТС повинні всіляко допо
могти колгоспам, насамперед найслабішнм, рахівничим персона
лом, каденлкою людей з земельного апарату і МТС, щоб булч 
лчасно складені річні звіти.

5. Облвиконкоми, обкоми, РПК і РВК повинні забезпечити 
закінчення складання річних звітів колгоспів ке пізніш січня, 
належну підготовку загальних зборів 1 ооговорєння на кнх і/&- 
*?ах звітів правлінь.

и. Київ, 2 грудні 1935 р.
Голова Ради Народних Секретар Центрального

Комісарів УСРР П. Любчеико Комітету КП(б)У £.



ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УСРР

&. Положення про видавництво офіціального органу Централь
ного Виконавчого Комітету УСРР „Вісті Ц8К УСРР**

І. З а г а л ь н і  з а с а д и
1. Для здійснення видавничих функцій, зв’язаних з випуском- 

офіціального органу „Вісті Центрального Виконавчого Комітету 
УСРР**, а також щоб сприяти масовому громадсько-політичному 
й культурному розвиткові мас трудящих, при Центральному 
Виконавчому Комітеті УСРР існує видавництво під назвою- 
.Видавництво газети .Вісті ЦВК УСРР".

2. Видавництво газети „Вісті ЦВК УСРР" має основним зав
данням випускати, й розповсюджувати щоденну газету „Вісті- 
Центрального Виконавчого Комітету УСРР", що зветься скоро
чено .Вісті ЦВК УСРР*. Крім того, видавництву надається права 
випускати Й розповсюджувати, додержуючи чинних законів,., 
також 1 інші періодичні та неперіодичні ьидання.

3. Видавництво газети „Вісті ЦВК УСРР" є державний орган, 
ш.о діє на засадах господарського розрахунку, не маючи НЯ' 
меті одержання комерційного зиску.

4. Видавництво газети „Вісті ЦВК УСРР" користується всіма 
правами юридичної особи; на нього поширюються всі права, 
переваги й пільги, встановлені законодавчим порядком для цей* 
гральних і місцевих органів друку І їх допоміжних підприємств.

Видавництво звільняється від усіх місцевих податків і зборі».
5. Видавництво має право у межах чинного законодавства 

набувати й вкзласмюватн майно, право забудови, приймати 
зобов'язання 1 взагалі укладати різні угоди, зв’язані з безпосе
редньою його діяльністю, відкривати в банках рахунки, прова
дити всі дозволені законом операції по розповсюдженню видань,, 
організовувати й володіти допоміжними підприємствами І прова
дити всі інші дозволені законом операції, потрібні для здійснення 
завдань, що стоять перед видавництвом.

6. За своїми зобов’язаннями видавництво відповідає всію- 
належним йому майном, на яке, згідно з чинним законодавством., 
иоже бути направлене стягнення.

7. Видавництву надається право відкривати встановленню 
порядком свої філії й агентства, які діють на правах представ* 
чінітв, 1 мати, як своїх представників, окремих агентів.

8. Видавництво має печатку з державним гербом УСРР.

ІІ. К о ш т и  в и д а в н и ц т в а

0. Кошти видавництва складаються з капіталів: а) стгтуткога^ 
0} гиортизац&ного і в) фонду поліпшення побуту робітник!» 
і слу&бсзців.



10. Статутний капітал видавництва газети «Вісті ЦВК УСРР' 
за балансом на 1 січня 1935 року становить 1.768.141 крб. 52 к.

11. У видавництві газети „Вісті ЦВК УСРР' щороку проса
диться амортизація майна через певне процентне відрахування 
з Його вартості (за оцінкою на момент включення в інвентар) 
до амортизаційного капіталу, згідно з правилами, затвердженими 
Радою Праці та Оборони 1 чинною інструкцією про застосу
вання цих правил. Амортизація майна виробничого значення 
включається в собівартість продукції.

12. Щороку, при затвердженні річного звіту і балапсу видав
ництва, визначається розмір прибутків 1 збитків за минулий 
операційний рік.

Чистий зиск (за покриттям збитків минулих років, що зали
шилися на балансі) розподіляється за постановою Президії 
ЦВК УСРР.

III. К е р у в а н н я  в и д а в н и ц т в о м

13. На чолі видавництва стоїть редактор, який відповідає за 
діяльність видавництва в цілому.

14. Редактор призначається і звільняється Президією Цен
трального Виконавчого Комітету УСРР.

15. Редактор керує як ідейним напрямом в діяльності видав* 
жщтва» так і господарсько-фінансовими й адміністративнимн 
функціями.

16. Безпосереднє керування роботою видавництва в адміні
стративно-господарській частині покладається на директора 
видавництва, підпорядкованого редакторові.

Директор видавництва 1 головбух призначаються Й звіль
няються Секретаріатом ЦВК УСРР на подання редактора.

17. Розподіл обов'язків між редактором і директором ви
давництва провадиться редактором через особливі Інструкції 
і накази, ним же видавані.

18. На час тривалої відсутності редактора (хвороба, відря
дження, відпустка) його права і обов’язки привласнюються за
ступникові редактора.

19. Виробничо-фінансовий план (включаючи 1 кошторис) ви
давництва затверджується Президією Центрального Виконавчого 
Комітету УСРР.

20. Річний звіт про діяльність видавництва, з доданням 
заключного балансу на останнє число звітного року, разом із 
проектом розподілу прибутків І покриття збитків вноситься не 
пізніше 15 березня наступного року на затвердження Президії 
ЦВК УСРР.

П р и м і т к а .  Видавництво газет» „Вісті ЦПК УСРР* звілі няетьса о'д 
встановленої за праонлачи публічної звітності обов'язкової публікації ба
лансу і рахунку прибутків І збитків.



21. Перевірку періодичних звітів І балансів, а також обслі
дування загального стану 1 окремих частин діяльності видав
ництва провадить Секретаріат Центрального Виконавчого Комі
тету УСРР.

IV. Про п о р я д о к  з м і н и  ц ь о г о  П о л о ж е н н я  І  п р о  
л і к в і д а ц і ю  в и д а в н и ц т в а

22. Вносити зміни чи доповнення до цього Положення можна 
не інакше як з затвердження Президії Центрального Виконавчого 
Комітету УСРР.

23. Ліквідація видавництва і порядок її встановлюється Пре
зидією Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

м. Київ, 4 грудня 1935 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Г. ПетровськиЯ

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Ю. ВоГіцехІвський

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

3. Про заборгованість госпорганів НКМП УСРР 
кол. сільгослкоолерації

Відповідно до постанови РНК СРСР від 28 листопада 1935 року 
Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :

1. Зобов'язати всі облвиконкоми негайно приступити до ви
конання постанови РНК СРСР від 28 листопада 1935 року щодо 
анулювання заборгованості госпорганів місцевої промисловості 
колишній сільгоспкооперації.

2. Доручити НКМП — т. Алексєєву, Укрконторі Держбанку— 
т. Певзнеру 1 Укрконторі Сільгоспбанку — т. Макареико про
тягом 43 годин дати спільне директивне розпорядження обл- 
мігцекпромам і обласним філіям банків про припинення стягнення 
згаданої заборгованості.

м. Київ, 1 грудня 1935 року.

Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко

Засг. керізннчого справ Ради Народних
Комісарів УСРР Я. Крнчевцоз



4. Про звільнення райспоживспілок від оголошення В Прес)
балансів за 1934 рік

Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
1. Звільнити райспожиаспілки від оголошення в пресі річного 

балансу за 1934 рік.
2. Зобов'язати райспоживслілкн річні баланси за 1935 рій 

оголосити в пресі не пізніше 1 березня 1936 року.
Запропонувати Спілці споживчих товариств України й обл- 

споживспілкам забезпечити виконання цього.
и. Київ, 2 грудня 1935 р.

Заст. голови Ради Народних Комісарів УСРР І. Шелехес 
Заст. керівничого справ Ради Народних

Комісарів УСРР Я. Кричевно»

5. Доповнення постанови РИК УСРР від 10 вересня 1935 року
.Про торгівлю медикаментами'1

Відповідно до вказівок Раднаркому Союзу РСР Рада Народ
них Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :

Доповнити п. 2 постанови РНК УСРР № 1181 від 10 вересня 
1935 року .Про торгівлю медикаментами" (3. 3. УСРР, 1935 р.. 
>6 35—36, ст. 175) приміткою 2 такого змісту:

.Примітка 2. а) Ветеринарні аптеки дозволяється мати Й від
кривати НКЗемсправ тільки в тих місцях, де немає аптек 
НКЗдоров'я;

б) склади ветеринарпого постачання залишити у віданні зе
мельних органів;

в) як склади ветеринарного постачання, такі аптеки НКЗем
справ відпускають медикаменти за встановленими законом Пі
ками".

и, Київ, 3 грудня 1935 р.
Заст. голови Ради Народних Комісарів УСРР 1. Шелехес 

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР Я. Кричсвцо?

6. Про затвердження Положення про державні фонди

Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити нижченаведене Положення про державні 

фонди 1 ввести його в життя з 15 грудня 1935 року.
2. Доручити НКФІнансів УСРР розробити й видати Інструк

цію щодо застосування цього Положення.
3. Постанову Ради Народних Комісарів УСРР від 15 квітня 

1927 року про тимчасове положення про окремі частини для 
обліку й реалізації державних фондів (3. 3. УСРР, 1927 р., 76 14, 
ст. 80) скасувати.



П о л о ж е н н я  п р о  д е р ж а в н і  ф о н д и

1. Державними фондами, що підлягають обліку й реалізації 
фінансовими органами, є:

а) майно, визнане встановленим порядком безгосподарним 
і виморочним;

б) культове й Інше майно ліквідованих молитовних будинків;
а) майно ліквідованих установ державного й місцевого

бюджету, а також непридатне й непотрібне майно установ, що 
перебувають на місцевому бюджеті;

г) майно і товаро-матеріальні цінності ліквідованих госпроз
рахункових підприємств І організацій місцевого значення, що 
не входять до складу трестів та Інших об'єднань;

д) майно музеїв, що не має музейного значення.
2. Одержані від реалізації держфондів кошти за винятком 

сум, зазначених у п. 8 цього Положення, зараховуються на при
буток відповідного міського або районного бюджету за місцем 
виявлення об'єкту держфонду.

П р и м і т к а .  60% від сум, що надійдуть за реалізоване 
майно, зазначене в п. „д“ ст. І цього Положення, зарахо
вуються до спеціальних коштів відповідних музеїв.

3. Робота по обліку Й реалізації держфондів покладається 
на місцеві фінансові органи.

4. На фінансові органи покладається:
а) виявлення держфондів;
б) облік держфондів 1 реалізація держфондів.
б. Щоб здійснити покладені за цим Положенням завданая, 

фінансовим органам надається право брати на облік, вилучати 
1 застосовувати стягнення безспіриим порядком, що його встанов
лено „Положенням про стягнення податків 1 неподаткових плате
жів" (3. 3. СРСР, 1932 р., № 69, ст. 410°) на майно, визнане держ
фондом, а також на суми від реалізації цього майна.

6. Вимоги фінорганів, що вони їх ставитимуть при виконанні 
покладених на них обов'язків по обліку й реалізації держфондів, 
не підлягають розгляду арбітражу й судових органів.

7. Розпорядження місцевих фінорганів, що стосуються до 
обліку й реалізації держфондів, виявлених в установах і під
приємствах місцевого значення, заінтересовані установи або особи 
можуть оскаржити до відповідних виконавчих комітетів, а роз
порядження, що стосуються держфондів інших підприємств чи 
установ— до НКФінансІв УСРР в 15-денний строк.

8. Організаційні й оперативні витрати по виявленню обліку 
і реалізації держфондів треоа покривати за рахунок відрахувань 
*ід сум, що надійдуть від реалізації держфондів і будуть пере
їзні в розпорядження фінорганів.

Розмір цих відрахувань визначається НКФінансІв УСРР І к* 
--же перевищувати в середньому по УСРР в цілому 4•/*.



9. Процентне відрахування, що надійде в розпорядження місце
вих фінорганів, зараховується до спецкоштів фііюріаніо її* 
покриття операційних 1 організаційних витрат по виявлення , 
обліку й реалізації держфондів.

м. Київ, 3 грудня 1935 р.
Заст. голови Ради Народних Комісарів УСРР 1. Шслехсс

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР Я. КрччейЦ'лг.

7. Про встановлення нового порядку використання
надходжень від штрафів за порушення санпраяпл 1 про 

ліквідацію спеціально? санітарної міліції
Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є ;
1. Відповідно до л. 10 постанови 1 сесії ЦВК СРСР 7 скли

кання „Про єдиний державний бюджет на 1935 рік'* (3. 3. СРСР, 
1935 р., 8, ст. 71) всі надходження від штрафів, накладувяннх
органами державної санітарної Інспекції за порушення санітарио- 
гігіенічшіх норм 1 правил, зараховувати з 1 січня 1930 року до 
загальносоюзного державного бюджету.

2. Санітарну міліцію, яка Існує по областях УСРР за рахунок 
надходжень від зазначених штрафів, ліквідувати, поклавши ви
конання Н функцій на органи саніиспекції охорони здоров'я 
І на органи Управління Р. С. міліції НКВС УСРР.

3. У зв’язку з цим скасувати постанови РИК УСРР;
а) про санітарну міліцію (протокол № 7—737 від 2 березня 

1932 року);
б) про використання на санітарні потреби штрафних сум, стягу

ваних за зламання правил охорони народного здоров’я (3. 3. 
УСРР, 1933 р., Хе 19, ст. 235).

м. Київ, 3 грудня 1935 року.
Заст. голови Ради Народних Комісарів УСРР І. Шелехес
Заст. керівничого справ Ради Народних

Комісарів УСРР Я. Кричевцов

Видання офіціальне ИКЮ._________________ Шдпов. редактор ТЇ-аНи._
Здано на виробництво 26/1 1936 р. Підписано до друку 10/Н 1936 р. Формат 
цап$ру 62 X 94 — ун .  Вага м. ст. 38 кг. Пап, арк. і і і .  Знаків у 1 ари. ^101.100.

Випусковий М Портлой.
_______ Видавництво ЦВК УСРР .Радянське будіонтітво 1 право''._______ __

Умовнов. Головліту М 495,_________________ Зам. 254. Тираж 3300^. _
4 реелубл. полігр. ф-ка УПКТ. Київ, Радянська плота. 2.



НАДСИЛАЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ
(Наказ УпснагрюлпіЛ'ЗУу при РПК 

УСРР від 9/УІЛ 1933 р. М 2*2).

ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

Кі 2 13 січня 1036 р Г& 2

ЗМІСТ:

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального
Комітету КП(б)У

В. Про план капітальних робіт по комунальному господарству 
м. Києва на 1936 рік.

9. Про підготовку насінних фондів до весняної сівби.

Постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради 
Народних Комісарів УСРР

10. Про зміну ст. 2 постанови ЦВК і РНК УСРР від 20 червня 
1932 р. „Про заходи до поліпшення матеріально-побутового 
стану медперсоналу- і ст. 4 постанови Президії ЦВК УСРР 
від 1 грудня 1933 р. „Про стан справи охорони здоров'я 
в УСРР*.

11. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР ст. 198.



ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР 
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(6)У

8. Про план капітальних робіт по комунальному 
господарству м. Києва на 1930 рік

Виходячи з необхідності протягом 5—10 років 'проводим 
докорінну реконструкцію м. Києва і Його міського господарства 
на основі генерального плану розвитку м. Києва, як столиці 
України, а також зважаючи на огнопні невідкладні потреби 
міського господарства тепер, РНК УСРР 1 ЦК КП(б)У п о с т а 
н о в л я ю т ь :

Затвердити такий обсяг і напрям капіталовкладаш» у кому
нальне господарство м. Києва на 1936 рік по основних об’єктах:

І. По в о д о п о с т а ч а н н ю

1. Встановити строк введення в експлоатзцію першої чепгч 
дніпровського водопроводу не ПІЗНІШ І липня 1937 року. Для 
цього закінчити в 1936 році будівельні й монтажні роботи г.с 
ковшу, станції першого підйомника, устійнику, фільтрах, резер
вуарах чистої води, иапіриих водоводах, а також будіаель.чі 
роботи по станції другого І третього підйомника 1 першої секції 
напірного резервуару на Смородинському спуску.

2. Для приймання води міською сіткою з дніпровського во
допроводу до моменту введення його в експлоатацію прокласти 
в 1936 році 40 км нових водопроводів, магістралей І розвідної сітки.

3. Розпочати будівництво першої секції резервуару на 
Черепановій горі.

4. По артезіанському водопроводу закінчити будівпицтаго 
і ввести в експлоатацію 6 артезіанських свердловин (три нові 
1 три ті, що переходить з 1935 року), зробити капітальний ре
монт існуючих свердловин, перевести електропостачання свер
дловин і станцій на 11-тисячвольтне кільце.

ІІ. По к а н а л і з а ц і ї

Щоб Егкіпчігга реконструкцію каналізації де к?мепгу введення 
в експлоатацію дніпровського водопроводу, розпочатії б 1536 
році будівництво Либідського колектору, пр&хлазши-в 1936 ;>Г(ц: 
ке менш 4 км, закінчити колектори на Пегрівці і ЖонтніацІ де- 
Паостатсбуду 1 поокласти нозі кагістсаді на поотззі. 3.9 кд.



Ш. По с п о р у д ж е н н ю  г р а н і т н о ї  н а б е р е ж н о ї
Розпочати повну реконструкцію набережного шосе 1 будів- 

вкцт о гранітної набережної вздовж правого берега Дніпра 
а т;ім, іцоо у 1936 році прокласти до 1 км підпорної стінки.

Міськраді організувати спеціальне управління по будів
ництву набережної і створити Необхідну технічну базу в 1936 році, 
щоб забезпечити можливість закінчення всіх робіт по набе
режній протягом 2-3 років.

IV. По з а к р і п л е н н ю  б е р е г і в  Д н і п р а
Роботи по будівництву штолень удовж укосів правого бе

рега провадити такими темпами, шоб у 1937 році цілком закін
чити укріплення ускосів на дільниці від Поштової площі (річ
кова пристань) до Музейного містечка; для цього в 1936 році 
зробити 2900 пог. метрів штолень, 950 пог. метрів колодязів 
і фільтрів.

V. По у д о с к о н а л е н о м у  б р у к у в а н н ю  в у л и ц ь
1  п л о щ  м і с т а

1. Реконструювати й вкрити асфальтом бульвар Шезченка 
лід Ессарабки до Галицької площі.

2. Розпочати реконструкцію Галицької площі І перетво
рення ІІ на одну з найвпорядженіших центральних площ міста. 
Для цього в 1936 році збудувати зливозідвід, спланувати й під
готувати площу до цілковитого Н заасфальтуваная в 1937 році.

3. Реконструювати 1 вкрити вдосконаленими видами бруку- 
вази я (асфальтом 1 брущаткою) вулицю їм. 25 Жовтня, розши
ривши проїжджу частину.

4. Окрити асфальтом Комуністичну вулицю.

VI. По в н у т р і м і с ь к о м у  т р а н с п о р т у

1. Перевести електропостачання трамвая на живлення змін
ним струмом безпосередньо від КРЕС’у І ЦЕСу» для чого закін
чити будівництво 1 пустити в експлоатацію в 1936 році галицьку, 
шевченківську, святошинську трансформаторні підстанції 1 під
станцію біля 2 тубсанаторію (Вишгородська вулиця).

Поновити повітряну сітку на протязі 40 км.
2. Побудувати в 1936 році ЗО трамвайних вагонів (з них 

15 вагонів моторних) обтічної форми.
3. Прокласти тролейбусну лінію по трасі від вулиці Тол- 

стого через вулицю Леніна на вокзал, відстанню 3*4 кілометри. 
Збільшити парк тролейбусів на 5 одиниць.

4. Поповнити парк автобусів 26 1 парк таксі 50 машинами.
5. Розгорнути будівництво автобусного гаражу на Сталіни! 

иа 180 машин з тим, щоб у 1936 році ввести ь експлоатацію 
першу черіу будівництва на 90 машин.



VII. По б а н е - п р а л ь н о м у  б у д і в н и ц т в у

Збудувати в 1936 році в Жовтневому районі нову баню 
з пропускною спроможністю на 350 чол. і закінчити реконструк
цію старих бань.

Для забезпечення плану комунального будівництва по місту 
Києву затвердити такий розподіл коштів на 1930 рік:

1. Дніпровський водопровід . . . .
2. Реконструкція водопровідної сітки
3. Артезіанський водопровід . . . .
4. Каналізація .......................................
5. Водоканалбуд....................................
6. Санітарне впорядження....................
7. Бані 1 пральні....................................
8. Трамвай..............................................
9. Автобуси І таксі................................

10. Автогужтранспорт............................
11. Гаражі................................................
12. Річковий транспорт...........................
13. Шляхові роботи................................
14. Будівництво набережної . . . .
15. Гідротехнічні роботи........................
16. Освітлення вулиць І ПЛОЩ . . .
17. Пожарна охорона..............................
18. Виробничі підприємства..................
19. Складське господарство . . . .
20. Різні роботи.......................................

. . 15000 

. . 4000 

. . 4500 

. . 5650 

. . 1250 

. . 580

. . 2300 

. . 8900 

. . 868 

. . 420

. . 2422 

. . 500

. . 4 ОСО 

. . 7000 

. . 3500 

. . 500
. . 400
. . 1300 
. . 150
. . 760
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Надаючи особливого значення виконанню робіт комунального 
будівництва по м. Києву в 1936 році, РНК УСРР І ЦК КП(б)У 
доручають:

1. Міськпарткомові й міськраді взяти під особливий нагляд 
1 встановити контроль за будівництвом дніпровського водопро
воду, водопровідної сітки, набережної І либідського колектору; 
розглянути й затвердити календарі І графіки по цих роботах.

2. Облвиконкомові і міськраді забезпечити комунальне будів
ництво необхідними фондами па місцеві будівельні матеріали 
як з київських заводів, так і з найближчих до місця будои 
пунктів і кар'єрів області.

3. Наркомфінові при затвердженні бюджету на 1936 рік 
передбачити необхідні оборотні кошти для будівельних органі
зацій системи комунального господарства Києва.



А. РИК УСРР і ЦК КП(б)У зобов’язують міськпартком і 
’.чськряду на основі широкого розвитку стахановського руху 
•убезпечити підвищення продуктивності праці І здешевлення 
будівництва не менш, ніж на 20%, і за рахунок цього переви
щення плану будівництва 1936 року.

м. Київ, 7 січня 1926 ропу.
Заст. голови Ради Народних Секретар Центрального

Комісарів УСРР 1. Шелехес Комітету КП(6)У С. КосІор
{Опубліковано о газ. „Вісті ЦВК УСРР" від 8 січня 1936 р. >& 6(4594)1

9. Про підготовку насінних фондів до весняної сіибн
Якість насіння матиме значний вплив на підвищення врожаю 

1936 року. Тимчасом підготовка насіння до весняної сівби і його 
зберігання в більшості областей перебуває у вкрай незадовіль
ному стані. На 1 січня 1936 року по Україні очищено всього 
73,8% засипаного насіння, тоді як директива РНК СРСР І ЦК 
ВКП(б) від 4 грудня 1935 р. зобов'язала до цього строку закін
чити очищення насіння цілком. Особливо відстають Одеська 
область, яка очистила тільки 26,8% наявного насіння, Дніпро
петровська — 33,5%, Донецька — 57,1 %.

Лабораторна перевірка насіння на схожість І чистоту в ряді 
областей також не закінчена. При перевірці контрольно-насін
ними лабораторіями встановлена велика некондиційність насіння 
по чистоті. Гіо Дніпропетровській області при перевірці виявились 
некондиційними по чистоті 54,6% ярої пшениці і 64,2’/0 вівса 
іі ячменю; по Одеській області — 47% пшениці, 48% ячменю 
> вівса; по Донецькій області — 33,1% пшениці, 67% ячменю 
і вівса; по Харківській області — 48% ячменю і вівса.

РИК УСРР і ЦК КП(6)У вважають, що такий високий процент 
некондиційності насіння по чистоті є наслідком недопустимо не 
дбайливого ставлення до очищення насіння в колгоспах, а тако;:: 
цілковитої відсутності уваги з боку районних І обласнихорганізацій.

РИК УСРР і ЦК КП(б)У відзначають, що зберігання насінних 
фондів у ряді місць поставлено погано. Перевіркою ЦК КП(б)У 
і ИКЗС УСРР у ряді районів 1 колгоспів встановлено числень! 
факт зберігання насіння у непристосованих і невідремонтованич 
приміщеннях, часто незабезпечеких охороною 1 протнпожарнимя 
приладами.

У колгоспі Ім. Рози Люксембург, Старо-Бешівського району. 
Донецької області, посівний матеріал зберігається в трьох ко
морах, дахи яких течуть, у дверях великі щілини, через них до 
комори наноситься сніг, дощова вода. В одному й тому ж 
зерносховищ! поряд з насінням зберігаються фуражні й харчові 
культури. Охорона комор не організована.

У колгоспі „Луч новой жигни*, Олексіївського району, Хар
ківської області, насінні фонди зберігаються в одпому приміщенні 
■*- виходами від очистки. У насінницькому колгоспі „Червені



козаки", Постишееського району, Донецької області, инсікня 
зберігається у невідремонгованому, поочищеному іі  непродезид- 
фікованому зерносховищі. У колгоспі ім. Кірова, Волковннецького 
району, Вінницької області, в насінносховищі з'явилися комор:*", 
шкідники і кліщ, але боротьба з ними не організована.

Обмін рядового зерна на сортове не розгорнуто пі по ліяіі 
міжколгоспного сортообміну, ні по лінії Держсортофонду. Ди
ректива РНК СРСР І ЦК ВКП(б) про закінчення міжколгоспного 
обміну цілком до 1 січня 1936 року ні однією областю не ви
конана.

Відпущена державою насінна позика досі до колгоспів не 
завезена, і багато колгоспів навіть не знають, з яких пункті» 
■■вони одержуватимуть насінну позику.

РНК УСРР і ЦК КП(б)У зобов'язують голів облвиконкомів, 
секретарів обкомів, голів РВК, секретарів РПК, директорів М7С 
і радгоспів і голів колгоспів:

1. Не пізніше 25 січня 1936 року цілком закінчити по всіх 
колгоспах І радгоспах очищення насіння. До цього ж строку 
закінчити лабораторну перевірку якості насіння в усіх колгоспах 
\ радгоспах.

2. Заборонити зберігання насіння разом з харчовими, фураж
ними фондами, відходами І господарським майном, виділивши для 
зберігання насіння найбільш пристосовані приміщення.

3. У всіх колгоспах І радгоспах обов'язково перевірити по
сівний матеріал (а також зерно, що завозиться порядком псзих>; 
Я обміну) на зараженість кліщем, відокремивши виявлене зара
жене зерно від здорового.

4. Встановити систематичний контроль агрономів МТСІ райЗО 
їм правильним зберіганням насіння в усіх колгоспах.

5. До 1 лютого 1936 року цілком закінчити завезення до 
колгоспів насінної позики.

6. Під особисту відповідальність зав. райЗВ і директор!» 
МТС закінчити протягом січня обмін рядового зерна на сортоке 
як по лінії міжколгоспного обміну, так і з ресурсів Держфонду 
і Заготзерна.

7. Запропонувати головам РВК, секретарям РПК і директора:* 
МТС до 10 лютого 1936 року провести, з обов'язковою участю 
агрономів, суцільну перевірку по всіх колгоспах кількості 
6 якості посівних матеріалів по кожній культурі окремо. По 
закінченні перевірки повинні бути складин! акти по кожному 
колгоспу з зазначенням забезпеченості насінням посівних завдань 
«о культурах і кондиційності насінного матеріалу і умов зберігання

м. Київ, 9 січня 1936 р.

Заст. голози Ради Народних Секретар Центрального
Комісарів УСРР І. Шелсхес Комітету КП(б)У С. Косіор

(Опубліковано ■ газ. .Вісті ЦВК УСРР* від 10 січня 1936 р. .Мі 8 {45%%



ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
І РАДИ НАГ ОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

10. Про зміну ст, 2 постанови ЦШ< і РКК УСРР під 
20 червня 1932 р. „Про заходи до поліпшення матеріально- 
побутового стану медперсоналу** І ст. 4 постанови Президії' 
Ц8К УСРР від 1 грудня 1933 р. „Про стан справи охорони

здоров'я в УСРР**
Центральний Виконавчий Комітет 1 Рада Народних Комісарі* 

УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :
1. Ст. 2 постанови ЦВК ! РНК УСРР від 20 червня 1932 р. 

.Про заходи до поліпшення матеріально-побутового стану мед
персоналу® (3. 3. УСРР, 1932 р. 16, ст. 115) викласти в такій 
редакції:

„2. Старший і середній медперсонал, шо працює на селі, 
забезпечується житлом, опаленням І освітленням за рахунок 
відповідних сільрад і райвиконкомів за належністю. Якщо житло
площі надати натурою не можна, то медперсоналові виплачується 
вартість найнятогощриміщення за існуючими нормами".

2. Ст. 4 постанови Президії ЦВК УСРР від 1 грудня 1933 року 
.Про стан справи охорони здоров’я в УСРР" (3. 3. УСРР, 
Ї934 р., № 1, ст. 2) викласти в такій редакції:

,4. В будинках промислових підприємств житлові приміщення, 
що їх займає старший 1 середній медичний персонал, а такоа 
комунальні послуги, що їх надається цим наймачам, сплачуються 
за станками місцевих рад".

«. Київ. 4 січня 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Г. Петровсьхкй

Заст. голови Ради Народних Комісарів УСРР і. Шедехес
За Секретаря Центрального Виконавчого

Комітету УСРР О. Пілацьил 11

11. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР ст. 198
Центральний Виконавчий Комітет 1 Рада Народних Комісарі» 

УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :
Доповнити Кримінальний кодекс УСРР ст. 193 в такій редакції:
„193. За виготовлення, розповсюдження 1 рекламування поркс- 

гр«<ьічних творів, друкованих видань, зобрахсень та інших пред
метів, а також торгівлю ними або зберігання з метою продажу 

•3:! розповсюдження їх,—
позбавлення волі ка строк до п’ята років з обов'язкової* 

:--'>іі(Мсьїїціє» порнографічних предметів І засобів їх япроб-



Ця постанова видається яа виконання постанови ЦВКіРіїК. 
СРСР від 17 жовтня 1935 року „Про відповідальність за ви
готовлення, зберігання і рекламування порнографічних видань, 
зображень та інших предметів і за торгівлю ними* (3. З, СРСР, 
1935 р. № 56, ст. 457).

м. Київ, 4 січня 1936 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Г. Пстрсвський

Заст. голови Ради Народних Комісарів УСРР В. ПораГіко
За Секретаря Центрального Виконавчого

Комітету УСРР О. Пїлаиьна

Видання офіціальне НКЮ.___________________Відлов. редактор Брагін.
З лапо яа виробництво 26/1 1936 р. Підписано до друку ІО/ІІ 1936 р. Формат 
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НАДСИЛАЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ
^ Пролетарі всіх країн, єднайтесяі
(Наказ Уповнаркомзв'язку при РпК 

УСРР від 9/VIII 1933 р. № 242).

ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

Кг З 21 січня 1936 р Яз

ЗМІСТ:

Звернення Ради Народних Комісарів УСРР І Центрального
Комітету КП(б)У

12. Про застосування місцевих добрив для піднесення врожай
ності зернових культур.

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР

13. Про скасування штрафних тарифів по комунальних послугах.
14. Про річні звіти за 1935 рік.

Інструкція Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР

15. Про застосування постанови ЦВК і РНК УСРР від 23 червня 
1935 року „Про звільнення від сторонніх осіб, установ та 
організацій приміщень медично-санітарних закладів, а також

■ ВИІІГів 1 технікумів*.



ЗВЕРНЕННЯ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР 
і ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП{6)У

12. Про застосування місцевих добрив для піднесеная 
врожайності зернових культур

Секретарям райпарткомів, головам райвиконкомів, зав. рпйЗВ, 
директорам МТС, агрономам, головам колгоспів, бригадирам, 
ланковим, усім колгоспникам 1 колгоспницям Украіни.

Дорогі товариші!
У справі виконання сталінського завданая — дати країні в най

ближчі 3-4 роки 7*8 млрд. пудів зерна — Україна повинна в най
ближчі два роки піднести врожайність зернових культур на 
40—5(Р/0. У цій справі виключне значення має угноєння грунту. 
Наявні в країні ресурси мінеральних добрив покищо даються 
майже цілком під технічні культури. Тому для піднесення врожай
ності зернових культур максимально повинні бути використані 
всі види місцевих добрив 1, особливо, гній.

Тимчасом партійні, радянські, земельні органи й агрономи 
не дооцінюють досі всієї важливості застосування добрив під 
зернові культури. У степовій частині України лани під зернові 
культури майже зовсім не угноюються. По Одеській області 
в 1935 році угноєно всього тільки 5 тис. гектарів пару, по 
Дніпропетровській області —14 тис. гектарів і по Донецькій — 
6 тис. гектарів.

У той же час щорічні запаси гною в колгоспах Одеської 
області становлять без витрати гною на будівництво, опалення 
та інші господарські потреби понад 3,5 млн. тонн, що дає мож
ливість угноїти до 250 тис. гектарів пару. У Дніпропетровській 
області щорічний запас гною становить понад 4 млн. тонн, яких 
вистачить на угноєння до 300 тис. гектарів пару. У Донецькій 
області щорічний запас становить майже 3 млн. тонн, якими 
можна угноїти 200 тис. гектарів.

Отже, лани під зернові культури в степу не угноюються ке 
через відсутність гною, а тільки в наслідок Ігнорування і недо
оцінки цього найважливішого засобу в справі підвищення вро
жайності зерна.

Досвід передових колгоспів, які застосовують місцеві добрива 
під зернові культури, показує, що колгоспи на цих ділянках 
одержали врожай зернових значно вищий, ніж на неугноєних 
ланах. От, приміром, передовий колгосп ім. Ворошилова, Мелі
топольського району, на Дніпропетровщині, по чистих парах, 
угноєних 15 тоннами гною на га, одержав врожай озимих з одного 
га 35 центнерів, а по неугноєному пару—22 центнери з гектара.



Колгосп „Червона зірка", В.-Янісольського району, Донецької 
області, вніс 16 тонн гною на га й одержав 20,3 центнера врожаю 
озимої пшениці проти 14,8 центнера з га на неугноєних ланах. 
Колюсп „Більшовик", Олішнянського району, Харківської області, 
по чистих парах, угноєних 15 тоннами гною, одержав врожай 
озимих з одного га ЗО центнерів, по неугноєних парах—21,7 цен
тнера з гектара.

Колгосп „Комінтерн", Ямпольського району, Вінницької області, 
одержав по неугноєному пару 19 центнерів, а по угноєному 
15 тоннами гною—31 центнер озимої пшениці з гектара.

Досвід цих 1 ряду інших передових колгоспів, які одержують 
рік-у-рік високий урожай зернових з угноєної ПЛОЩІ, свідчить 
про величезне значення і користь застосування гною під 
пари і цілком розбиває існуючі досі подекуди цілком неправильні 
погляди про недоцільність застосування добрив під зернові куль
тури в степу.

Радиарком УСРРІЦК, КП(б) У підкреслюють, що внесення гною 
та Інших місцевих добрив (пташиний послід, сеча, гноївка, попіл, 
фекалії, торф, дефекати) дає підвищення врожайності на всіх 
грунтах І для всіх культур.

Практикою колгоспів і даними наукових установ встановлені 
такі приблизні річні норми виходу гною в тоннах:

від робочого коня ............................................... 6—7 тонн
а кінського молодняка.................................... 3 Ті
» однієї голови дорослої рогатої худоби . 9 п
а ВІВЦІ.............................................................................. 0,5 п
V СВИНІ ............................................................................ ї,0 і*

Вихід сечі І гноївки за рік:
ВІД 1 коня ............................................................ 0,2 п
від однієї голови рогатої худоби....................... 0,6 а

Кожний колгоспний двір за рік може зібрати також міні
мально ЗО кг пташиного посліду і 100 кг попелу.

Врожай зернових і технічних культур у 1935 році створив 
усі умови для того, щоб поліпшити годівлю худоби, збільшити 
норми підстилки І тим самим підвищити вихід гною від кожної 
голови худоби, швидше І більше нагромаджувати добрива.

РНК УСРР 1 ЦК КП(б)У вважають, що найважливішим зав
данням колгоспів, агрономів і земельних органів повинна стати 
організація масового збирання місцевих добрив з тим, щоб на 
ьесні 1936 року угноїти максимальні площі парів під зернові 
культури.

Раднарком УСРР І ЦК КП(б)У пропонують:
1. Райземвідділам, директорам МТС І правлінням колгоспів 

негайно розробити план збирання, зберіганая І використання 
місцевих добрив у кожному колгоспі 1 не пізніше 25 січня дати 
завдання кожній колгоспній бригаді і ланці.



Встановити відповідальність бригадирів тваринницьких І по
льових бригад за виконання планів нагромадження гною, сечі 
і гноївки, за правильне їх зберігання 1 за вчасне вивезення, 
укладання І використання добрив на ланах.

2. Гній та інші місцеві добрива (пташиний послід, гноївка, 
попіл, торф, фекалії тощо) збирати Й нагромаджувати не тільки 
з ресурсів колгоспу, але Й з кожного колгоспного двору.

Поряд з цим необхідно повністю зібрати Й використати доб
рива, які є на відгодівельлих пунктах, базарних площах, цукро
вих заводах, у військових частинах, на птахофермах, м'ясокомбіна
тах, скотобойнях і т. д., а також відходи в районах торфорозробок.

3. Рекомендувати правлінням колгоспів встановити в трудоднях 
І грошах оплату праці колгоспників, витраченої на нагромадження 
місцевих добрив. Колгоспникам, які успішно виконують завдання 
по збиранню добрив для колгоспу, надавати безплатно транспортні 
засоби колгоспу для вивезення добрив на їх присадибні городи.

4. Враховуючи, що для збільшення виходу гною велике зна
чення має забезпечення худоби підстилкою, необхідно скрізь, 
де тільки можливо, максимально збільшити відпуск соломи для 
підстилки в колгоспних фермах, конюшнях і для худоби КОЛ
ГОСПНИКІВ.

5. РИК УСРР іЦККП(б)У зобов'язують агрономів райЗВ, МТС, 
радгоспів І цукрових заводів забезпечити детальну проробку 
в усіх колгоспах, бригадах І ланках агротехнічних вказівок НКЗС 
УСРР по нагромадженню 1 доцільному використанню місцевих 
добрив.

6. Запропонувати НКЗС УСРР у декадний строк розіслати 
всім земельним органам, МТС і колгоспам практичні вказівки 
про збирання, зберігання і використання місцевих добрив.

м. Київ, 14 січня 1936 р.
Голова Ради Народних Секретар Центрального

Комісарів УСРР П. Любченко Комітету КП(б)У С. Косіор 
[Опубл. в газ. .Вісі! ЦВК УСРР* від 15 січня 1936 р. № 12 (4600))

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
ІЗ. Про скасування штрафних тарифів по комунальних послугах

Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
Зобов’язати облвиконкоми негайно скасувати всі постанови 

про встановлення штрафних тарифів по комунальних послугах 
(штрафні тарифи за проживання в готелях після певного строку, 
за користування водою в разі відмовлення промпідприємств 
користуватися грунтовими водами тощо), 

м. Київ, 20 грудня 1935 року.
Заст. голови Ради Народних Комісарів УСРР І. Шелехес 
Заст. керівничого справ Ради Народних

Комісарів УСРР Я. Кричевцов



14. Про річні звіти за 1935 рік

Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
1. Встановити для всіх організацій республіканської та міс

цевої підпорядкованості крайній строк подання річного звіту за 
1935 р. до своїх керівних центрів 1 фінансових органів—15 лю
того. Доручити відомствам І кооперативним центрам затвердити 
конкретні Індивідуальні строки для підпорядкованих їм орга
нізацій.

2. Заборонити мобілізацію на Інші роботи облікових І рахів
ничих працівників, а також надання відпусток головним бухгал
терам і начальникам секторів обліку й звітності на час балансової 
кампанії.

3. Запропонувати керівникам відомств і організацій забезпе
чити обліковий 1 рахівничий апарат необхідною кількістю пра
цівників для вчасного складання річних звітів.

4. Зобов’язати директорів промислових, сільськогосподар
ських І комунальних підприємств обговорити річні звіти на загаль
них зборах робітників до подання їх вищим органам. Відомствам 
і трестам обов'язково вимагати матеріали про наслідки розгляду 
звіту на робітничих зборах.

5. Зобов’язати керівників відомств І кооперативних центрів 
розглянути й затвердити річні звіти до 1 березня й скласти 
зведений річний звіт до 10 березня.

6. Доручити НКФінансІв УСРР подати до 10 квітня Раді На
родних Комісарів УСРР звіт про наслідки балансової кампанії 
1935 року.

7. Відповідальність завчасне подання І розгляд звітів покласти 
на керівників відомств, організацій і підприємств та головних 
бухгалтерів 1 начальників секторів обліку І звітності.

м. Київ, 26 грудня 1935 року.
Заст. голови Ради Народних Комісарів УСРР В. Порайко 

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР Я. Кричевцов

ІНСТРУКЦІЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я УСРР

Погоджено. Наркомюст УСРР А. КІсельоо

15. Про застосування постанови ЦВХ і РНК УСРР від 
23 червня 1935 р. „Про звільнення від сторонніх осіб, установ 
та організацій приміщень медично-санітарних закладів, а також 

медичних ВИШ’ів І технікумів" 1

1. Адміністративне виселення сторонніх осіб, установ та 
організацій з приміщень медично-санітарних закладів, медичних 
ВИШ’ів і технікумів провадиться лише в порядку спеціального 
закону ЦВК і РНК УСРР від 23 червня 1935 р. (3. 3. УСРР,



1935 р., № 17, ст. 88), якого видано на зміну й доповнений по
станови ЦВК і РНК УСРР від 31 серпня 1927 р. „Про адміні
стративне виселення громадян з житлових приміщень*1 (З 3. 
УСРР, 1927 р., Кг 43, ст. 196).

2. Право адміністративного виселення мають:
а) щодо виселення сторонніх осіб — керівники відповідних 

медичних закладів і технікумів у містах, підпорядкованих обл
виконкому, і завідувачі райздороввідділів при проведенні висе
лення в інших місцевостях;

б) щодо виселення установ 1 організацій:
1) при виселенні установ і організацій міського й районного 

значення — завідувачі районних І міських відділів охорони здо
рові;

2) установ І організацій, вищих міського Й районного зна
чення,— завідувачі обласних відділів охорони здоров'я або 
Наркомздоров'я АМСРР— за належністю;

3) установ 1 організацій вище обласного або республікан
ського АМСРР значення — Наркомздоров’я УСРР.

3. Керівники й завідувачі відділів охорони здоров'я, зазначені 
в ст. 2, повинні негайно надіслати всім стороннім установам 
1 організаціям, які перебувають у приміщеннях медико-санітар- 
иого закладу, медичного ВИШ’у або медтехнікуму, повідомлення 
з пропозицією звільнити приміщення 1 з попередженням, що, 
в разі приміщення не буде звільнено протягом місячного строку 
з дня вручення повідомлення, то виселення буде проведено 
примусовим порядком через органи міліції.

П р и м і т к а .  В разі виселення нетрудових елементів, їх 
потрібно попереджувати про звільнення приміщення протя
гом 7 днів з дня вручення повідомлення.

4. Після закінчення місячного строку, а для нетрудових 
елементів 7 днів з дня вручення повідомлення про звільнення 
приміщення, особи, зазначені в ст. 2 цієї Інструкції, ухвалюють 
постанови про примусове виселення органами міліції.

5. У постанові про адміністративне виселення потрібно за
значити, кого саме виселяється (ім’я, по-батькові, прізвище, 
соціальний стан 1 склад родини або назву установи чи орга
нізації), строк 1 порядок оскарження. Копію постанови обов'язково 
треба вручити виселюваним особам або установам чи орга
нізаціям.

6. Оскаржувати постанови про виселення можна до вищих 
органів, яким підпорядковані органи, що їх керівники ухвалили 
постанову про виселення, протягом 5 днів з дня вручення ког.ії 
постанови.

7* Подання скарги не припиняє виселення, але від орану, 
який розв'язує скаргу, залежить, чи продовжити строк виселення, 
чи припинити виселення до остаточного розв'язання страви.

8. Одночасно з врученням особі або установі чи організації 
копії постанови про виселення другу копію такої постанови



надсилається начальникові відповідного району міліції для 
виселення примусовим порядком.

9. Органи охорони здоров’я не зобов'язані надавати висо
люваним іншої житлової площі, але повинні при надісланні 
повідомлень про добровільне звільнення приміщень (ст. 3) одно
часно сповіщати місцеві ради Й виконкоми—за належністю—про 
вжиття заходів до забезпечення виселюваних осіб, установ 
і організацій житловою площею за чинними нормами.

10. Сторонніми особами, які підлягають виселенню, потрібне 
Езажати тих осіб, що не мають з установою, з приміщення якої 
провадиться виселення, ніякого трудового зв'язку. Особи, які 
по входять до переліку посад тих працівників, що мають право 
жити на території медично-санітарних закладів, згідно з обіжними 
розпорядженнями НКОЗ від ЗО жовтня 1925 р. за № 7156 
і від 5 лютого 1926 р. за № 81, в тому разі, коли вони мають 
будьякий трудовий зв’язок з медико-санітарним закладом, не 
є сторонніми особами І виселенню в порядку постанови від 
23 червня 1935 р. не підлягають.

П. Адміпвиселенню підлягають усі сторонні особи, установи 
та організації незалежно від того часу, з якого вони займають 
приміщення, шо зараз належить медично-санітарним закладам, 
медвишам 1 технікумам.

12. Виселення на підставі постанови ЦВК і РИК УСРР від 
23 червня 1935 р. провадиться в усякий час року з приміщень 
лікарень, клінік, поліклінік, амбулаторій, санаторій, диспансерів, 
медичних пунктів, аптек, лабораторій, медичних ВИШ’ів, техні
кумів, науково-дослідних інститутів, а також ясел, де запро
ваджується медичний режим виховування дітей.

До приміщень, з яких підлягають виселенню сторонні особи, 
установи й організації, належать також гуртожитки студентів, 
які е невід’ємною частиною медвишів 1 технікумів.

13. При виселенні трудящих осіб органи охорони здоров'я 
зобов'язані надавати їм свої транспортні засоби для перевезення 
речей або сплатити виселюваним трудящим вартість перевезення 
речей за згодою.

14. Виселення родин трудящих, призваних до лав РСЧА, 
з приміщень, наданих призваному у зв’язку з трудовим догово
ром, регулюється постановою ЦВК і РНКУСРР від 15 липня 1934 р. 
(3. 3. УСРР, 1934 р., № 25, ст. 213).

Не підлягають адмінвиселенню:
а) родини трудящих, призваних до лав Робітничо-селянської 

червоної армії, із зайнятих ними приміщень, наданих їм у зв'язку 
з трудовим договором, коли цей договір закінчився в наслідок 
призову трудящого до лав РСЧА;

б) родини трудящих з приміщень, наданих у зв’язку з трудо
вим договором, якщо в складі родини е призваний до РСЧА, 
навіть і тоді, коли трудовий зв'язок з медико-санітарним за



кладом або медвишем чи технікумом, що дали приміщення, розір
вано ще до призову трудящего до лав РСЧА.

Осіб, зазначених у п. п. „а“ і „6“ цієї статті, можна внселювати 
після 6 місяців з дня звільнення трудящого з лав РСЧА.

15. Не можна адміністративно виселюватн без фактичною 
надання іншої житлової площі нижченаведених осіб, які за 
спеціальними законами Союзу РСР мають житлові пільги, а саме:

1) членів родин робітників, надісланих працювати в колгосп
ному будівництві (25-тисячникІв) (3. 3. СРСР, 1930 р., № 1, ст. 7), 
які лишилися в приміщенні відрядженого робітника;

2) членів родин працівників освіти, надісланих працювати па 
село (3. 3. СРСР, 1930 р., № 51, ст. 527), які лишилися в при
міщенні надісланого на село працівника;

3) працівників першої і другої групи, які працюють по дале
ких місцевостях СРСР і поза великими міськими селищами 
(3. 3. СРСР, 1930 р., № 41, ст. 427), 1 їх самих 1 членів їх родини, 
які лишилися в приміщенні працівника;

4) інженерно-технічних 1 адміністративно-господарських пра
цівників (включаючи десятників), залучених до роботи на 
ударних будівництвах (3. 3. СРСР, 1931 р., № 34, ст. 256 
і 3. 3. УСРР, 1931 р., № 26, ст. 205);

5) кваліфікованих робітників І осіб інженерно-технічного 
персоналу, надісланих постійно працювати на Сталінградський 
тракторний завод (3. 3. СРСР, 1931 р., № 44, ст. 301);

6) осіб, передбачених постановою ЦВК 1 РНК СРСР „Про 
компенсації Й гарантії при переводі, прийомі заново І надісланні па 
роботу в Інші місцевості" (3. 3. СРСР, 1931 р., Лге 68, ст. 453).

Не підлягають адмінвиселекню без фактичного надання жит
лової площі також 1 інші особи, не перелічені вище, якщо 
таким особам буде надано таку житлову пільгу спеціальни?л 
законом уряду Союзу РСР.

16. Провадячи виселення військовослужбовців І родин військо
вослужбовців, не передбачених ст. 14 цієї інструкції, потрібно 
додержуватися правил, встановлених розділом VI Кодексу 
про пільги для військових службовців 1 військовозобов'язаних 
РСЧА та їх родин.

м. Київ, 26 листопада 1935 р.
Народний комісар охорони здоров'я УСРР Канторович
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НАДСИЛАЄТЬСЯ ШД РОЗПИСКУ
(Наказ Упоеиапкоизв'лзку ори РИК 
УСРР ВІД 9/*/Ш 1933 р. № 242).

Пролетарі всіх країн, єднайтеся}

ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

№ 4 29 січня 1938 р. Ні 4

З М І С Т:
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального

Комітету КП(б)У
16. ГІро стан цегельних заводів місцевої промисловості і плай 

виробництва цегли на 1936 рік.

Постанова Центрального Виконавчого Комітету І Ради 
Народних Комісарів УСРР

17. Про скасування місцевого збору з готелів І підприємств 
громадського харчування.

Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР
18. Про увічнення пам'яті загинулого композитора Коляди М. Т.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР
19. Про проведення культзбору на території УСРР в 1936 р. 

Постанова Народного комісаріату соціального забезпечення
20. Про зміну інструкції НКСЗ УСРР від 22 вересня 1935 р. 

„Про державне забезпечення інвалідів війни і військової 
служби, осіб, до них дорівнених, а також членів родин 
цих осіб*.



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР 
і ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У

16. Про стан цегельних заводів місцевої промисловості І план 
виробництва цегли на 1936 рік

Рада Народних Комісарів УСРР 1 Центральний Комітет КП(б)У 
відмічають, що заводи, які виробляють цеглу, працюють не
задовільно.

Стахановські методи роботи в цегельній промисловості роз
виваються надзвичайно повільно. Цегельна промисловість усе 
ще е сезонним виробництвом і стоїть на низькому технічному рівні. 
Сушильне господарство цегельних заводів є найвужчнм місцем 
і перебуває в надзвичайно занедбаному стані: дахи сушильних 
сараїв течуть, бокових вікон сушарень на ряді цегельних заподів 
немає; постійного технічного контролю над станом сушильного 
господарства і ходом сушіння цегли немає—цю справу передо
ручено вартовим заводів; обіговість сушарень надзвичайно по
вільна І на окремих заводах досягає 25 днів. Собівартість цегли 
надзвичайно висока.

Місцеві партійні й радянські організації не приділяють це
гельній промисловості потрібної уваги.

Рада Народних Комісарів УСРР 1 Центральний Комітет КП(6)У 
у х в а л ю ю т ь :

1. Затвердити на 1936 рік виробничу програму по цеглі но 
підприємствах НКМП УСРР:

________(У ИДИ. ІЦС.)

О б л а с т і
Цегла-
сирець

Цегла
обпал.

По Київській області.................................. 192,2 186.7
У тому числі районна .......................... 25.7 22,8

По Чернігівській області............................ 36.9 36,1
У тому числі районна........................... 7,0 7.2

По Вінницькій області............................... 73,3 68.1
У тому числі районна........................... 5.6 5.4

По Харківській області.............................. 200.5 184,9
У тому числі районпа........................... 18,0 18,5
Силікатна............................................... —. 57,5

По Дніпропетровській області.................. 85,7 83.6
У тому числі районна........................... 14,0 14,6

По Одеській області................................... 28,3 26.8
-У тому числі районна....................... ... 3,2 3,2

По Донецькій області................................. 38,9 36,0
У тому числі районна........................... 13.1 13.1
Силікатна 1 шлакова............................ ■— 18,»

По АМСРР................................................... 10,9 9.8
У тому числі районна........................... М 1.0

Р а з о м  червона цегла............................... 666.7 632.0
У тому числі районна.......................... 87,7 | 85.8

Крім того силікатна і шлакова цегла . , . — 1 78.6



2. Встановити строки пуску заводів по всіх областях з 1 по
7 квітня 1936 року.

3. ІЦоб вчасно забезпечити підготовку і пуск цегельних за
водів» зобов’язати начальників обласних управлінь місцевої про
мисловості, директорів трестів і заводів до 25 березня 1936 року 
провести підготовні роботи на кар’єрах (вскришні роботи, очистка, 
відведення весняних вод і приведення вибоїв в робочий стан).

До вказаного строку привести в робочий стан транспортні 
пристрої для доставки сировини (відкатки, лебідки, підвісні шляхи» 
бремсберги) 1 шляхи для гужової підвозки сировини на переробку.

4. Встановити такі строки закінчення ремонту 1 пропуску 
виробничого устаткування:

а) ремонт І пропуск виробничого устат
кування і внутрізаводського транс
порту до..................................................  1 березня 1936 р.

б) закінчення ремонту сушильних са
раїв до.....................................................25 березня 1936 р.

в) закінчення ремонту печей'до . 25 березня 1936 р.
г) по заводах, які мають перехідну 

решту сирця і запаси сирця для 
весняного розгону печей, до . . . .  15 березня 1936 р

Зобов’язати облмісцевпроми, трести будматеріалів разом 
з директорами І головними Інженерами цегельних заводів у 5-ден 
ний строк встановити календарні плани проведення ремонту 
окремо по кожному заводу й агрегату.

Зобов’язати начальників облмісцевпромів, директорів трестів 
і підприємств до 1 квітня 1936 року підготувати гуртожитки 
й їдальні.

ИКМП УСРР тов. Алексеєву Й НКВТ УСРР тов. Богатн- 
рьову до 1 квітня 1936 року забезпечити гуртожитки потрібно» 
кількістю постільного приладдя (ковдри, простирала, матраци).

5. Раднарком УСРР 1 ЦК КП(б)У вважають, що сушильне 
госнодарстио цегельних заводів гальмує збільшення виробництва 
цегли, не дає змоги цілком використати пресове господарство, 
мечі 1 широко розгорнути стахановськнй рух у пресовому гос
подарстві і печах.

Раднарком УСРР і ЦК КП(б)У зобов’язують директорів 
і головних Інженерів цегельних заводів для збільшення про
пускної спроможності сушильних площ провести такі роботи:

а) до початку виробництва розробити конкретні заходи до 
поліпшення експлоатації сушильних сараїв (встановлення жалюзі, 
відкидних вікон, вентиляторів);

б) на великих цегельних заводах для керівництва сушильним 
і тепловим господарством запровадити посади теплотехніків, 
н на всіх Інших заводах відповідальність покласти на технічних 
керівників заводів;

в) добитися в 1936 році скорочення процесу сушіння на20*/, 
за рахунок застосування мегоду досушування сирця під навісом



в ялинках, козлах та інш. з використанням для цієї мети також 
шатрів 1 навісів над печами.

6. Затвердити на 1936 рікзниження собівартості цегли по під
приємствах місцевої промисловості по областях в такому розмірі:

По Київській області на...........................16.0'Д,
„ Чернігівській „ ............................15.9 „
„ Вінницькій „ ............................ 5,0 „
„ Харківській „ ............................12,3 „
* Дніпропетр. „ ............................16.0 „
„ Одеській „ ............................13,6 „
„ Донецькій „ ............................ 20.6 „
„ АМСРР .......................................24,2 и

7. Затвердити план капітальних робіт по цегельних заводах 
НКМП УСРР на 1936 рік у сумі 14.145 тис. крб з таким розпо
ділом по областях:

(тис. крб.)

О б л а с т і

Разом У
Сушиль

не госпо
дарство

тому ЧИСЛІ 
Пічне 

госпо
дарство

Устатко
ваний

Київська.................. 6343 1189 669 1067
Чернігівська . . . 810 230 134 134
Вінницька . . . . 1763 871 84 584
Харківська . . . . 1736 312 166 469
Дніпропетровська . 1760 1440 50 157
Одеська.................... 341 62 26 238
Донецька ................ 989 547 )6 310
АМСРР ................... 403 269 20 41

Всього . . 14145 4920 1105 3000
8. Зобов'язати начальників облмісцевпромів, директорів і го

ловних Інженерів трестів до початку сезону 1936 року перегля
нути Методи підготування сировини І шихти в бік їх удоскона
лення і раціоналізації (додавання отощувачів місцевого порядку 
для прискорення строку сушіння, буртування 1 виморожування 
сировини для поліпшення якості цегли, усунення шкідливих 
порід сумішки і т. Інш.).

З метою максимального впровадження в будівництво дір
частої цегли, як найефективнішої у виробництві І будівництві, 
зобов’язати облмісцевпроми 1 трести будматеріалів у сезоні 
1936 року розгорнути виробництво дірчастої цегли.

9. Зобов'язати НКМП УСРР І облмісцевпроми протягом се
зону 1936 року провести в заводських умовах дослідні роботи 
по підвищенню продуктивності пресів за рахунок відповідних 
конструктивних змін окремих елементів цеглоробного агрегату.

Під час обслідування режиму роботи печей провести досліди 
.в частині раціоналізації типів садки відповідно до сортів палива 
лід поглядом максимального використання корисного обсягу



пічних каналів і додержання необхідних якісних покажчиків 
і швидкостей вогню.

10. НКМісцевпромові УСРР забезпечити в 1936 році про- 
робку таких науково-дослідних робіт:

а) прискорене сушіння сирця шляхом додавання до шихти 
хемікатів;

б) теплотехнічне І технологічне дослідження режимів обпалу 
цегли, який існує на заводах, з метою підвищення швидкості 
проходження вогню та обіговості печей;

в) проробка по окремих заводах шихтовки типових видів си
ровини з метою підвищення продуктивності цеглоробних агре
гатів і прискорення строків сушіння;

г) вивчення існуючого режиму гасіння вапна в силікатному 
виробництві для скорочення строків;

д) вивчення роботи вакуум-пресів для можливого впрова
дження їх у промисловість будматеріалів.

11. НКМП УСРР з метою дальшого розвитку і зміцнення 
цегельної промисловості протягом 1936 року перевести ряд 
сезонних цегельних заводів на цілорічну роботу, в першу чергу 
на Правобережжі.

12. Зобов’язати обкоми й облвиконкоми переглянути та зміц
нити склад директорів І головних інженерів трестів І підприємств 
промисловості будматеріалів. ОПК дібрати на великі цегельні 
заводи й гранітні кар’єри міцних секретарів парторганізацій, які 
мають досвід партроботи. ОПК включити в свою номенклатуру 
директорів великих підприємств промбудматеріалів.

Переміщення й усунення директорів підприємств робити лише 
з відому НКМП УСРР.

13. Зобов'язати облмісцевпроми 1 трести будматеріалів до 
15 березня 1936 року підготувати потрібну кількість пальїциків, 
майстрів по сирцю, обпаленшо, організувавши для цієї мети 
спеціальні курси.

14. Доручити НКМП разом з облмісцеопромами для стимулю
вання підвищення продуктивності праці протягом місяця пере
глянути існуючу систему оплати праці робітників 1 Інженерно-тех
нічних працівників підприємств промисловості будматеріалів і дати 
іш місця вказівки щодо порядку запровадження нової системи.

15. НКМП виділити 300 тис. крб. для проведення конкурсу 
на кращий цегельний завод по виконанню плану 1936 року.

16. Зобов’язати редакторів обласних газет систематично ви
світлювати з пресі хід ремонтно*підготовної кампанії до вироб
ничого сезону і виконання плану виробництва.

17. До початку виробничого сезону виділити для цегельної
промисловості 3 автобуси, 15 вантажних машин і 3 легкові 
автомашини. м. Київ, 28 січня 1936 р.

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

(ОпуОл. в газ. .Вісті ЦВК УСРР* від. 29 січня 1936 року л*е 234611).



ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

17. Про скасування місцевого збору з готелів 1 підприємств
громадського харчування

Відповідно до постанови РНК СРСР від 29 грудня 1935 року 
.Про порядок обкладання податком з обороту підприємств 
громадського харчування* (3. 3. СРСР, 1936 р., № 2, ст. 21) ЦВК 
1 РНК УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

1 Стягнення місцевого збору з готелів І підприємств гро
мадського харчування з 1 січня 1936 року в і д м і н и т и .

2. Ст. ст. 42, 43 і 44 Положення про місцеві фінанси УСРР 
(3. 3. УСРР, 1934 р., № 38, ст. 2 9 7 ) — с к а с у в а т и ,  

м. Київ. 2 )  січня 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Г. Петровський 
Заст. голови Ради Народних

Комісарів УСРР І. Шелехес 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Ю. ВойцехІвськнА

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УСРР

18. Про увічнення пам’яті загинулого композитора Коляди М. Т.

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР ;і о- 
с т а н о в и л а :

Надати ім’я Коляди М. Т. Харківському музичному техні
куму, де він набув спеціальної музичної освіти.

Виділити для студентів-композиторів 2 стипендії Імеяи Ко
ляди М. Т. в Київській 1 Одеській консерваторіях.

Встановити для двох дітей Коляди М. Т. до їх повноліття 
персональну пенсію в розмірі двісті п'ятдесят карбованців (250) 
на місяць.

м. Київ, 20 січня І 936 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Г. Петровський 

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Ю. Войцехівський

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
19. Про проведення культзбору на території УСРР в 1936 р.

На підставі постанови ЦВК та РНК СРСР від 5 січня 1936 року 
„Про зміни податкового законодавства*4 (3. 3. СРСР, 1936 рн 
к* 2, ст. 18) та постанов ЦВК І РНК СРСР від 23 січня 1934 року



(З.З.СРСР, 1934 р., № 5, ст. 38) й від 14 січня 1935 року (3.3. СРСР, 
1935 р., № 4, ст. 31) „Про збір на потреби житлового і куль
турно-побутового будівництва в містах та сільських місцево
стях'1— Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :

1. Встановити для АМСРР і областей такі середні ставки 
культзбору з сільськогосподарського населення для окремих 
категорій господарств:

Категорії господарств

І. Для господарств колгоспників:
1) які не мають иеу суспіл ьнених дже

рел прибутку .............................
2) які мають неусуспільнені джерела

прибутку ....................................

ІІ. Для трудових одноосібних госпо
дарств:

)) які не мають ні робочо! худоби, 
ні ринкових, ні неземлеробських 
прибутків, оподатковуваних сіль-
госпподатком.............................

2) які мають робочу худобу або 
ринкові, або неземлеробські при
бутки ..........................................

ІІІ. Для куркульських господарств . .
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2. Зобов'язати РНК АМСРР і облвиконкоми забезпечити ого
лошення обласних постанов про проведення культзбору з сільсько
господарського населення протягом 2 днів з одержання цієї 
постанови, а закінчення роботи по обчисленню культзбору, на
данню пільг І врученню повідомлень — до 5 лютого.

3. Зобов'язати РНК АМСРР і облвиконкоми забезпечити над
ходження платежів у такі строки:

507в збору — не пізніше 15 лютого 1936 року, всю суму збо
р у — д о  10 березня 1936 року.

м. Київ, 21 січня 1936 р.

Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко 
Заст. керівничого справ РНК УСРР А. КричеацФя

[Олубл. в газ. .Вісті ЦВК УСРР* від 24 січня 1936 р. № 19 (4607)].



ПОСТАНОВА НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСРР

20. Про зміну інструкції ИКСЗ УСРР від 22 вересня 1935 року 
„Про державне забезпечення Інвалідів війни і військової служби, 
осіб, до них дорівнених, а також членів родин них осіб*' 

(3. 3. УСРР, 1935 р.( № 33—39, ст. 182)

На підставі постанови ЦВК і РНК Союзу РСР від 27 жовтня 
1935 року „Про скасування постанови ЦВК І РНК Союзу РСР 
від 13 січня 1930 року „Про пільги колишнім червоногвар- 
дійцям і червоним партизанам та їх родинам* (3. 3. СРСГ\ 
1935 р., № 56, ст. 453) і постанови ЦВК і РНК УСРР від 4 грудня 
1935 р. „Про скасування законів УСРР щодо пільг колишнім 
червоногвардійцям І червоним партизанам" (3. 3. УСРР, 1935 р., 
Ке 43, ст. 207) — Народний комісаріат соціального забезпечення 
УСРР п о с т а н о в л я є :

Внести такі зміни до інструкції НКСЗ УСРР від 22 вересня 
1935 р. „Про державне забезпечення інвалідів війни І військової 
служби, осіб, до них дорівнених, а також членів родин цих 
осіб*:

1) П. „в“ ст. 1 викласти в такій редакції:
„в) колишні червоногвардійці Й червоні партизани, якщо вони 

втратили працездатність під час проходження військової служби 
і якщо не набули права на забезпечення за іншими підставами 
(коштом соцстрахування тощо)".

2) П. яв“ ст. 26 викласти в такій редакції:
„в) для колишніх червоногвардійців І червоних партизан та 

їх родин уразі смерті або безвісності годувальника —документи, 
які стверджують участь цих осіб та втрату працездатності в Чер
воній гвардії або червонопартизанських загонах, 1 документи 
про їх смерть або безвісність*.

м. Київ, 14 січня 1936 р. №5108/2

Заст. народного комісара соціального
забезпечення УСРР Маціненко

Видання офіціальне НКЮ УСРР_____________ Відпов. редактор Брагін.
Здано на виробництво 4/11 1936 р. Підписано до друку 16/11 1936 р. Формат 
пап. 62Х94—1/ц Вага м ст. 38 кг. Пап, арк* 7«. Знаків у 1 пап, арк. 101І0О

Випусковий М. Портяой*
_____ Видавництво ЦВК УСРР „Радянське будівництво і право*.
Уловаов. Гояовлнту № 500 Зам. № 378. Тираж 33000
“* 4 республ. пояігр. ф-ка УПКТ. Квїв, Радянська площа. 2.



(Наказ Уповнаркомзв’язк/ ори 
УСРР 8 9-УіІІ 1933 д. Кз 2і2)

ЗАКПИШ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОШТННЧО-СЕЛЯНСЬКВГО УРЯДУ УКРАІНИ

Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР
21. Про організацію комісій по поліпшенню життя дітей (дит- 

комісій).
22. Про склад Центральної комісії по поліпшенню життя дітей 

(Диткомісі! при ЦВК УСРР).

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО.
КОМІТЕТУ УСРР

21. Про організацію комісій по поліпшенню житґя дітей
(ДИТКОМІСІЙ)

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 
н о в л я є :

1. Для загального керівництва справою ліквідації дитячої без
притульності і бездоглядності, на підставі постанови РНК СРСР 
і ЦК ВКП(б) від 31 травня 1935 року, організувати:

а) Центральну комісію по поліпшенню життя дітей при ЦВК 
УСРР, зобов'язавши Президію ЦВК АМСРР організувати таку ж 
комісію при ЦВК АМСРР;

б) обласні комісії при всіх обласних виконавчих комітетах і 
окружні комісії—при всіх окружних виконавчих комітетах;

о) міські комісії при таких міських радах:

Кг 5 5 лютого 1936 року Кг 5

З М І С Т

1. Артемівській
2. Бердичівській

3. Горлівській
4. Житомирській

нвлівтбМ^і.^
Д«рхака^ Публічні



5. Запорізькій
6. Кіровській
7. Кадіївській
8. Кам'янській
9. Криворізькій

10. Кременчуцькій
11. Ворошнловградській

12. Макіївській
13. Маріупольській
14. Миколаївській
15. Полтавській
16. Сумській
17. Херсонській

г) районні комісії, при райвиконкомах:
1. Богуславському
2. Мелітопольському
3. Ніжинському
4. Уманському
5. Прилуцькому
6. Роменському
7. Бердянському
8. Павлоградському
9. Новомосковському

10. Черкаському
11. Лозівському
12. ПервомаЙському
13. Знам'янському
14. Ананьевському
15. Котовському
16. Балтському
17. Рибницькому

2. З зазначених у п. 1 диткомісій утримуються коштом влас
них надходжень: а) Центральна диткомісія при ЦВК УСРР; 
б) обласні диткомісії: Київська, Вінницька, Харківська, Одеська, 
Дніпропетровська; в) міські диткомісії: Бердичівська, Житомир
ська, Запорізька, Кіровська, Кременчуцька, Миколаївська, Пол
тавська, Херсонська, Артенівська, Кам’янська; г) районні днтхо- 
місії: Богуславська, Прилуцька, Бердянська, Павлоградська, Чер
каська, Лозівська, Новомосковська.

Решта диткомісій утримується коштом бюджетів відповідних 
виконкомів і рад.

3. Затвердити додане до цього Положення про Центральну 
комісію по поліпшенню життя дітей (Диткомісію при ЦВК УСРР).

4. Підприємства, торгодиниці і заклади, належні Товариству 
„Друзі дітей", з активом і пасивом їх передати відповідним 
диткомісіям за доданим списком № 1. Двадцять підприємств 
Товариства за доданим списком № 2 ліквідувати.

Решту майна і коштів місцевих організацій Товариства .Друзі 
дітей* передати відповідним комісіям по поліпшенню життя дітей.

Кошти й матеріальні цінності тих районних і міських органі
зацій Товариства „Друзі дітей*, де комісії по поліпшенню життя 
дітей не утворюються, сконцентрувати в обласних диткомісіях.

Вважати Диткомісію при ЦВК УСРР правонаступником 
800.000 крб., вкладених Товариством .Друзі дітей* вбудівницто 
дитсанаторію УЧХ в Лузанівці.

5. Встановити, що основним завданням виробничих підприємств 
диткомісій е залучення до виробничих процесів колишніх без
притульних і бездоглядних дітей, надання їм певної кваліфікації 
й одержання прибутків на матеріальну допомогу дітям і заходи 
охорони дитинства. Відповідно до цього місцеві виконкоми й 
міськради повинні забезпечити максимальне збільшення процента



підлітків з колишніх безпритульних і бездоглядних дітей на під
приємствах диткомісій; цей процент повинен становити не 
нижче 50% до загальної кількості робітників підприємства.

6. Зобов’язати обласні, окружні і районні виконкоми і міські 
ради вжити спішних заходів до поліпшення організації роботи 
підприємств диткомісій і умов праці підлітків, приділивши особ
ливу увагу поліпшенню культурно-побутового їх обслуговування.

7. Встановити, що підприємства диткомісій постачаються сиро
виною і відходами нарівні з підприємствами місцевої промисло
вості. Відповідальність за постачання сировиною підприємств 
диткомісій покласти на відповідні виконкоми й міськради.

8. Доведення виділених централізованих фондів для підпри
ємств місцевих диткомісій покласти на НКМісцевпром.

9. Виділення фондів для підприємств, підлеглих безпосередньо 
Диткомісії при ЦВК УСРР, покласти на Держплан УСРР.

10. Доручити НКЮстиції протягом місяця внести на розгляд 
уряду проект постанови про зміни до чинного законодавства, 
що випливають з цієї постанови.

11. Українське Товариство „Друзі дітей" ліквідувати.
12. Для ліквідації справ товариства „Друзі дітей" організу

вати центральну ліквідаційну комісію в складі т.т. Пілацької (го
лова), Іванова, Рогачової, Дегтяренка 1 Маляра.

Зобов’язати облвиконкоми негайно організувати місцеві лікві
даційні комісії.

Ліквідацію справ Товариства „Друзі дітей* закінчити до 
1 квітня 1936 року.

м. Київ, 20 січня 1930 р.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР — Г. Петровський 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Ю. Войцехівський

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну комісію по поліпшенню життя дітей

при ЦВК УСРР 1 2

1. Для загального керівництва справою ліквідації дитячої без
притульності і бездоглядності, поліпшення роботи дитячих будин
ків та Інших дитячих закладів, а також для надання допомоги 
дітям і для організації участі в цьому радянської громадськості 
при Центральному Виконавчому Комітеті УСРР утворюється 
Центральна комісія по поліпшенню життя дітей (Диткомісія при 
ЦВК УСРР).

2. Диткомісія при ЦВК УСРР організується в складі голови 
іі заступника голови, що їх призначає Президія ЦВК УСРР, і 
членів—представників Народного комісаріату освіти, Народного 
комісаріату соціального забезпечення, Народного комісаріату



юстиції, Ленінського комуністичного союзу молоді України, персо
нально затверджуваних Президією ЦВК УСРР.

3. Диткомісія при ЦВК УСРР своїх дитячих закладів, крій 
дитячих санаторіїв, не організовує і заходи по ліквідації дитячої 
безпритульності й бездоглядності, як і допомогу дітям прова
дять через відповідні народні комісаріати і громадські організації.

4. Для здійснення завдань, зазначених у ст. 1 цього Поло
ження, на Диткомісію при ЦВК УССР покладається:

а) погоджувати, координувати Й наглядати за діяльністю всіх 
центральних і місцевих органів, які провадять роботу по лікві
дації дитячої безпритульності Й бездоглядності, надаючи їУ орга
нізаційну й матеріальну допомогу і організуючи участь в їх 
заходах радянської громадськості;

б) зосереджувати Й розпоряджатися коштами, що надходять 
на проведення заходів по ліквідації дитячої безпритульності й 
бездоглядності; організовувати надходження цих коштів, а також 
давати кошти для допомоги дітям відповідним відомствам, визна
чаючи порядок використання їх, І наглядати за правильністю 
і доцільністю витрачання цих коштів;

в) розробляти й здійснювати через відповідні відомства і орга
нізації заходи по поліпшенню стану дитячих інтернатних закладів 
і справи патронування, по попередженню днтячбї безпритульності 
й бездоглядності, по боротьбі з дитячим хуліганством і розбе
щеністю і по поліпшенню матеріально-побутового обслуговування 
дітей у школах;

г) знайомитися з діяльністю всіх відомств і організацій, що 
працюють над ліквідацією дитячої безпритульності й бездогляд
ності, і, в разі виявлення неправильності в їх роботі, доводити 
про це до відома належного народного комісаріату, а в потрібних 
випадках входити з відповідним поданням до Президії ЦВК 
УСРР;

д) організовувати й експлуатувати учбово-виробничі під
приємства для залучення до виробничих процесів колишніх без
притульних і бездоглядних дітей, надання їм кваліфікації і одер
жання прибутків на матеріальну допомогу дітям та на заходи 
охорони дитинства.

5. Диткомісія при ЦВК УСРР має право звертатися до Пре
зидії ЦВК УСРР з пЬданнями в усіх питаннях, що стосуються 
її діяльності.

6. Відомство, яке не погоджується з постановою Центральної 
диткомісії, може опротестувати П перед Президією ЦВК УССР.

7. Кошти Диткомісії при ЦВК УСРР складаються:
а) з державних асигнувань,
б) з цільових асигнувань Центральної комісії фонду імени 

Леніна при ЦВК УСРР;
в) з прибутків від концертів, вечорів, кіно і т. інш., що їх 

влаштовує Диткомісія, а також з прибутків підприємств, орга
нізованих при Дитком;сії;



г) з Інших прибутків, джерела яких визначаються постановам* 
законодавчих органів.

8. Днткомісія при ЦВК УСРР має права юридичної особи 
і користується печаткою з державним гербом.

9. Для проведення повсякденної роботи Днткомісія має по
стійний апарат—секретаріат.

10. При Центральній дяткомісії е державне об’єднання уч
бово-виробничих підприємств, що- існує на правах госпрозра
хункової одиниці 1 керує підприємствами лише Центральної 
диткомісії при ЦВК УСРР, прибуток від яких у розмірі не 
менш 75°/о витрачається на заходи по поліпшенню життя дітей.

11. Органами Центральної диткомісії, через які вона здійснює 
свої завдання на місцях, є диткомісії, що організуються за по
становою Президії ЦВК УСРР при обласних, окружних і районних 
виконавчих комітетах ! міських радах, підпорядкованих безпо
середньо областям.

12. Права і обов'язки місцевих диткомісій, а також порядок 
їх конструювання визначаються аналогічно до правил, встанов
лених цим Положенням щодо Диткомісії лри ЦВК УСРР.

Матеріальну відповідальність за свою господарську діяльність 
несе кожна днткомісія окремо належним їй майном, на яке 
можна звертати стягнення;

Нові учбово-виробничі підприємства місцеві диткомісії можуть 
організувати лише з дозволу Центральної диткомісії при ЦВК 
УСРР.

и. Київ, 20 січня 1936 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР—Г. Петровський

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР—Ю. Войцехівський

СПИСОК № 1
підприємств, торгодиниць і закладів, належних Т-ву „Друзг 
дітей", які з активом і пасивом, підлітками, що працюють 
на них, І іуртожитками для підлітків, передаються відповідним

диткомісіям:

1. Ц е н т р а л ь н і й  д и т к о м і с і ї  п р и  ЦВК УСРР 
п е р е д а ю т ь с я  —  І .  2  3

І. По Київській області:
1. Поліграфкомбінат ім. Петровського в м. Києві.
2. Трудколонія з деревообробним і металообробним цехами 

в Києві.
3. Дитячий санаторій в Лущі*Водиці.



ЗІ. По Харківській області.
1. Промкомбінат у Харкові з цвяхово-дротовим цехом, лісо

заводом і мебльовою фабрикою.
2. Дитячий санаторій у Вебрівці Богодухівського району.
3. Цвяхово-шайбовий завод у Лозовій.

<Ш. По Одеській області:
1. Текстильно-кравецький комбінат в Одесі.
2. Металокомбінат в Одесі.
3. Дитячий санаторій .Десятиріччя піонерів* у Ближніх Млинах 

<Одеса).
IV. По Дніпропетровській області:

1. Завод-щкола у м. Дніпропетровську.
2. Ливарний завод у м. Запоріжжі.
3. Учкомбінат (ваговий завод) у м. Дніпропетровську.

2. О б л а с н и м  і  о к р у ж н и м  д и т к о м і с і я м  
п е р е д а ю т ь с я :

3. Київській обл. диткомісії:
1. Завод .Запал* у Києві.
2. Скло-дзеркальниЙ комбінат у Києві.
3. Взуттєвий комбінат у Києві.
4. Піонеркрамннця в Києві.

ЯІ, Харківській обл. диткомісії:
1. Кравецько-хутрова фабрика в Харкові.
2. Трикотажна фабрика в Харкові.
3. Кондиторська фабрика в Харкові.

ЛИ. Одеській обл. диткомісії:
Паперово-штампувальний комбінат в Одесі.

IV. Дніпропетровській обл. диткомісії:
1. Взуттєва фабрика в Дніпропетровську.
2. Кравецька фабрика в Дніпропетровську.
3. Піонеркрамннця в Дніпропетровську.

'V. Вінницькій обл. диткомісії:
1. Металічний комбінат у Вінниці.
2. Деревообробна майстерня у Вінниці.

VI. Могилівській окружній диткомісії:
Промкомбінат (розфасувальний, хемічниЙ, кравецький цехи}.

3« М і с ь к и м  д и т к о м і с і я м  п е р е д а ю т ь с я :
І. По Київській області:
а) Житомирській міській диткомісії:
1. Щіткова фабрика з цехами мебльовнм і мундштучним у 

Житомирі.
2. Палітурна майстерня в Житомирі.

.11. По Харківській області:
а) Полтавській диткомісії. — металокомбінат у Полтаві.
б) Кременчуцькій диткомісії—взуттєва майстерня.



НІ. По Одеській області:
а) Херсонській диткомісії—бондарна фабрика в Херсоні.
б) Миколаївській диткомісії —
1. Металокомбінат у Миколаєві.
2. Кравецько-трикотажний комбінат.

IV. По Дніпропетровській області:
а) Запорізькій диткомісії —
1. Хемічна майстерня в Запоріжжі.
2. КрааецЬка майстерні.
б) Новомосковській диткомісії —
1. Слюсарна .майстерня в Новомосковську.
2. Кошикова майстерня в Новомосковську.
в) Мелітопольській диткомісії — слюсарна ліжкова майстерня? 

в Мелітополі.
Бердянській диткомісії — трикотажна майстерня.

V. По Вінницькій області:
а) Бердичівській диткомісії — промкомбінат з взуттєвим і кар

тонажним цехами.

4. Р а й о н н и м  д и т к о м і с і я м  п е р е д а ю т ь с я :

I. По Київській області:
БогуславськіЙ районній диткомісії — богуславська сукняна-1 II. III. IV. 

фабрика.
II. По Чернігівській області:

Прилуцькій районній диткомісії — прилуцький металоком
бінат.

СПИСОК № 2
підприємств Т-ва „Друзі дітей", що підлягають ліквідації

I. Київська область:
1) Кравецький цех лоліграфкомбінату імени Петровського в 

Києві,.
2) Харчокомбінат у Києві.
3) Трикотажна майстерня в Черкасах.
4) Художня майстерня в Житомирі.

II. Чернігівська область:
5) Слюсарно-нікел. майстерня в Чернігові.
6) Шевська майстерня в Чернігові.
7) Пекарня-кондиторська в Конотопі.

III. Вінницька область:
8) Кравецька майстерня у Вінниці.
9) Трикотажна майстерня у Вінниці.

10) Ліжкова майстерня у Бердичеві.
IV. Харківська область:

11) Штампувальний і хемічний цехи промкомбінату в Кременчуці



12) Кондмайстерня в Кременчуці.
13) Кравецька майстерня в Сумах.
14) Пекарня-кондиторська в Сумах.

V. Дніпропетровська область:
15) Пекарня-кондиторська з хлібопекарн. ? кондитерським 

цехами в Павлограді.
16) Взуттєва майстерня в Мелітополі.

47) Слюсарна майстерня в Кам’янському.
18) Взуттєва майстерня в Кам'янському.

VI. Одеська область:
19) Кравецько-шевський комбінат у Херсоні.
20) Промкомбінат у Кірово.

22. Про склад Центрально! комісії по поліпшенню життя дітеЛ
(ДнткомісІІ при ЦВК УСРР).

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 
н о в л я є :

Затвердити такий склад Центральної комісій по поліпшенню 
життя дітей (Диткомісії при ЦВК УСРР):

Голова комісії—тов. Петровський Г. І.
Заступник голови —тов. Сухомлин К. В.
Члени комісії:
1. т. Хаіт
2. т. Кісельов А. Л.
3. т. Пілацька О. В.
4. т. Слинько І. Ф.
5. т. Фурман.
6. т. Рогачова — відповідальний секретар.

■м. Київ, 20 січня 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР—Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР — Ю. ВоЙцехІвськиЙ

Видання офіціальне НКЮ УСРР Відповідальний редактор Брагін
Подано до складання 21/11 — 36. р. Підп. до друку 9/1ІІ—36 р. Формат паперу‘,і« 
4-х поштов. (62X94). Вага и. ст. 38кгр.; папер. Уз арк. На пап. арк. 101.100 знак.

Випусковий М. ПортноА
Видавництво ЦВК УСРР „Радянське будівництво і право*1.

Упоав. Головліту Лі 1037. Зак. >6 499-31.500
Друкарня видавництва .Пролетарська Правда*, вул. Левіва, 19.



(Непе» Улав¥8рн&*зв йзку при РНК 
П’РР з З-VIII 1333 р. Их 2їіі

ЗАКОИШТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РСіНТННЧО-СЕЛЯНСЬХОГО УРЯДУ УКДАІНИ

Кі ГО лютого 1933 року Мі 6

З М І С Т

Постанови Центрального виконавчого Комітету і Ради 
Народних Комісарів УСРР

'3. Про сільських виконавців.
54. Про утворення Українського управління в справах мистецтв 

при Раднаркомі УСРР

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УСРР

25. Про відзначення видатніших працівників Одеського театри 
революції

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР 
25. Про укладання договорів на 1936 р.
57. Про обов’язкове страхування в колгоспах ярих культур осін

нього засіву 1935 року.
25. Про надання арбітражу Укопромлїссоюзу права видавати на

кази про примусове виконання його рішень.
29. Про філіали і представництва господарських організацій і 

підприємств УСРР.



ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

23. Про сільських виконавців
Щоб зміцнити охорону революційного порядку Й громад

ської безпеки і охорону державного Й громадського майна, Цент
ральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів УСРР 
п о с т а  н о в л я  ю т  ь :

1. Розділ 2 поділу VI Адміністративного кодексу УСРР .Про 
сільських виконавців*4 викласти в такій редакції:

„РОЗДІЛ 2
С і л ь с ь к і  в и к о н а в ц і

213. При сільських радах є сільські виконавці за такими нор
мами:

а) в населених пунктах, де е сільські ради, один сільський 
виконавець на 300 чоловік населення;

б) в решті населених пунктів один сільський виконавець на 
населений пункт.

214. Сільський виконавець призначається за постановою сіль
ської ради з постійних жителів населеного пункту порядком чер
говості на 3 місяці.

Сільськими виконавцями призначаються чоловіки віком від 
18 до 50 років, жінки — від 18 до 45 років.

215. Колгоспники призначаються на сільських виконавців з кан
дидатів, що їх висувають правління колгоспів.

Призначаючи на сільських виконавців членів колгоспів, сіль
ські ради зобов'язані врахувати інтереси колгоспів, зокрема не 
покладати цих обов'язків на членів правління колгоспів, завіду
вачів окремих галузей господарства, завідувачів товарних ферм 
і на бригадирів.

216. Покладаючи на сільських виконавців доручення, сільські 
ради й органи міліції повинні виходити з можливості виконання 
їх переважно в неробочий час.

При виконанні обов'язків сільських виконавців протягом ро
бочого дня, час, що його колгоспник витрачає на виконання 
обов'язків сільського виконавця, залічується як звичайна його 
робота в колгоспі з нарахуванням йому трудоднів.

217. Сільськими виконавцями не можуть бути особи, позба
влені виборчих прав, обмежені судом у праві займати посади в 
державних установах, заслані й вислані судом і Особливою на



радою при НКВСправ Союзу РСР, ті, що є під судом і слід
ством, ті, що мають судимість, що її не знято встановленим по
рядком.

Ці особи, замість виконання обов’язків сільських виконавців, 
оподатковуються спеціальним місцевим збором за постановою 
райвиконкому в розмірі від ЗО до 50 крб. на рік з кожної особи, 
до якої дійшла черга виконувати обов’язки сільського вико
навця.

218. На сільських виконавців покладається обов’язок сприяти 
сільський радам 1 міліції:

а) забезпечувати громадський порядок на території населе
ного пункту;

б) вести боротьбу з хуліганством та іншими злочинами, зок
рема повідомляти органи міліції про всі злочини й пригоди;

в) наглядати за охороною державного, колгоспного й коопе
ративного майна;

г) супроводжувати арештованих до найближчого пункту, в 
якому вони можуть бути передані до міліції або до місць поз
бавлення волі;

д) наглядати за протипожарним і санітарним станом населе
ного пункту;

є) вживати заходів проти порушення обов’язкових постанов;
ж) виконувати вироки, постанови й ухвали судів.
219. Покладання на сільських виконавців інших обов’язків, 

крім перелічених у ст. 218, не припускається.
220. На весь час виконання своїх обов’язків сільські виконавці 

звільняються від усіх Інших ловиностей.
2201. Сільські виконавці безпосередньо підпорядковані сіль

ській раді І несуть перед нею відповідальність за свою роботу.
2202. Сільські виконавці, виконуючи роботу по охороні рево

люційного ладу і громадської безпеки, керуються вказівками ор
ганів міліції.

220*. Сільські виконавці, виконуючи покладені на них обов’яз
ки, користуються правами службових осіб і відповідають як служ
бові особи. Вони зобов’язані мати при собі посвідку і нагрудні 
знаки встановленого зразка, що їх видають сільські ради.

220*. За ухилення від виконання обов’язків сільських вико
навців вони притягаються до відповідальності в кримінальному 
порядку за відповідними статтями Крим, кодексу УСРР".

2. Пункт 3 статті 721 Адміністративного кодексу УСРР (в ре
дакції постанови ЦВК І РНК УСРР від 30 серпня 1929 р., опуб
лікованої в 3. 3. УСРР 1929 року № 23, ст. 189) скасувати.

3. Ст. 80 Положення про місцеві фінанси УСРР (3.3. УСРР 
1933 року № 11, ст. 122) викласти в такій редакції:

„80. Спеціальний збір з осіб, яких не можна призначати на 
сільських виконавців (ст. 217 Адмін. кодексу УСРР), береться за 
постановою райвиконкому в розмірі від 30 до 50 крб. на рік



з кожної особи, до якої дійшла черга виконувати обов'язки 
сільського виконавця*.

4. Примітку до ст. 80 Положення про місцеві фінанси УСРГ 
і примітку до ст 29 Положення про місцеві фінанси ЛМСРР 
скасувати.

5. Ст. 29 Положення про місцеві фінанси АМСРР (3. 3. УСРР 
1933 року № 11, ст. \22) викласти в такій редакції:

„29. Спеціальний збір з осіб, яких не можна призначати 
сільських виконавців (ст. 217 Адм. кодексу УСРР) береться 
постановами райвиконкому в розмірі від ЗО до 50 крб. на рік 
з кожної особи, до якої дійшла черга виконувати обов'язки сіль
ського виконавця".

ІІ.

6. Ця постанова видається на скасування постанови ЦЬК і 
РНК УСРР від 4 грудня 1932 року про сільських виконавців 
(3. 3. УСРР 1932 р. № 34—35, ст. 220).
м. Київ, і лютого 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Г. Петровськнн

Заст. голови Ради Народних
Комісарів УСРР— В. Порайко

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Ю. Войцехівський

24. Про утворення Українського управління в справах мистецтв
при РаднаркомІ УСРР У

У зв’язку з зростанням культурного рівня трудящих і необ
хідністю кращого задоволення попиту широких мас у галузі мис
тецтва, а також з метою об'єднання всього керівництва розвит
ком мистецтва на Україні, відповідно до постанови Централь
ного Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу 
РСР від 17 січня 1936 року „Про утворення Всесоюзного комі
тету в справах мистецтв при РНК Союзу РСР" (3. 3. СРСР 
1936 р. № 5, ст. 40), Центральний Виконавчий Комітет і Рада На
родних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Утворити при Раді Народних Комісарів УСРР Українське 
управління в справах мистецтв.

2. Покласти на Управління в справах мистецтв керівництво 
всіма справами мистецтв на Україні з підпорядкуванням йому 
театрів та інших видовищних підприємств, кіноорганізацій, му
зичних, художньо-малярських, скульптурних і інших мистецьких



о\и *« Ь ст. ^4—25

установ, з тому числі учбових Закладів, які готують кадри пра
цівників театрів, кіно, музики і образотворчих мистецтв,.

3. Зобов’язати Народний комісаріат освіти УСРР та інші ор
гани, які мають в своєму виданні питання мистецтв, передати до 
20 лютого у видання Управління в справах мистецтв усі згадані 
ч її. 2 установи з визначеними для цих установ на 1936 рік 
матеріальними й фінансовими фондами.

4. Включити Управління фотокінопромисловості при Раднар- 
чомі УСРР в систему Управління в справах мистецтв.

5. Утворити при Раднаркомі АМСРР і обласних виконавчих 
комітетах управління в справах мистецтв, які безпосередньо під
лягають Управлінню в справах мистецтв при Раднаркомі УСРР.

6. Управління в справах мистецтв при Раднаркомі УСРР без
посередньо здійснює керівництво найбільш видатними худож
німи підприємствами й установами республіканського значення 
за окремим списком, що його затвердите РНК УСРР.

Керівництво підприємствами й установами обласного значення 
управління у справах мистецтв при РНК УСРР здійснює через 
Управління в справах мистецтв при РНК АМСРР І облвиконкомах.

7. Доручити начальнику управління мистецтв при РНК УСРР 
в декадний строк подати на затвердження РНК УСРР проект 
Положення про Українське управління мистецтв.
у. Київ. 8 лютого 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР—Г. ПетровськнА 

Голова Ради Народних
Комісарів УСРР — П. Любчемко 

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Ю. ВойиехівськнА

(ОпуГм. в ічз. .Віст» ПВК УСРР* еід 9 лютого 1936 р. .М 32 (4620)

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УСРР

25. Про відзначення видатніших працівників Одеського театру
революції

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с 
т а н о в л я є :

За видатні заслуги в творенні українського радянського те
атру з нагоди 10‘річного ювілею Одеського театру революції 
вигородити:

Г Артистку Одеського театру революції, заслужену артистку



республіки М а ц і є з с ь к у  Л. В. званням заслуженого діяча ми
стецтв УСРР.

2. Художнього керівника Одеського театру революції тов. 
Ю х и м е н к а  І. Я-—званням заслуженого артиста республіки.

3. Акторів Театру революції т. т. М а я к а  Й .  Ф .  і  М е щ е р 
с ь к у  Г. Ю.— званням заслужених артистів республіки.
м. Київ. 4 лютого 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Г. ПетровськиА

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Ю. Войцехівськнй

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

26. Про укладання договорів на 1936 р.
Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
1. Зобов’язати народних комісарів УСРР, голів облвиконко

мів, Раднарком АМСРР і керівників центральних господарських 
установ взяти до неухильного виконання й керівництва постанову 
Раднаркому СРСР від 15 січня 1936 року «Про укладання дого
ворів на 1936 рік". (З- 3. СРСР 1936 р. № 3, ст. 27)

2. Зобов'язати НКВнуторг УСРР т. Б о г а т и р ь о в а  не піз
ніш 21 січня 1936 р. затвердити питому вагу окремих торговель
них систем щодо реалізації продукції місцевої промисловості, 
промислової та інвалідної кооперації, по яких плани використан
ня затверджуються Раднаркомом УСРР щоквартально.

Облвиконкомам, НКМісцевпрому, промисловій та інвалідній 
кооперації й торговельним організаціям при укладанні договорів 
на 1936 рік керуватися питомою вагою, затвердженою НКВну- 
торгом УСРР.

3. Зобов’язати облвиконкоми, Спілку споживчих товариств 
України, Укопромраду, Укоопліссоюз та Укоопінраду організу
вати належний оперативний догляд та інструктаж низових орга
нізацій.

4. При укладанні договорів особливу увагу звернути на виз
начення якості, асортименту, строків поставки та порядку прий
мання товарів.

5. Зобов’язати всі наркомати й центральні господарські орга
нізації, Раднарком АМСРР і облвиконкоми щодекадно подавати 
до НКВнуторгу УСРР та УНГО УСРР звіти про перебіг укла
дання договорів по підлеглих їм організаціях за формою, що Іі 
встановив Головдержарбітр при РНК СРСР.



Зобов’язати Головдержарбітра при РНК УСРР тов. Р я п п о  
організувати як у центрі, так і в обласних держарбітражах прис
корений розгляд усіх лереддоговірних спорів.

и. Київ, 20 січня 1936 р.

Заст. голови Ради Народних
Комісарів УСРР— 1. Шелехес

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР—А. Кричевцов

27. Про обов’язкове страхування в колгоспах ярих культур
осіннього посіву 1935 року

Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :  
Продовжити на 1936 рік чінність постанови Ради Народних 

Комісарів УСРР від 10 грудня 1934 р. № 1350 „Про обов’язкове 
страхування в колгоспах ярих культур осіннього посіву 1934 р.“ 
(3. 3. УСРР 1934 р. № 38, ст. 301).

ч. Київ, 2 лютого 1930 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УСРР — П. Любченко

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР — А. Кричевцов

28. Про надання арбітражу Укопромліссоюзу права видавати 
накази про примусове виконання його рішень

Щоб зміцнити договорну й планову дисципліну в системі 
Укопромліссоюзу, Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в 
л я є :

Надати арбітражу при Укопромліссоюзі право видавати на
кази на примусове виконання його рішень по претензіях всере
дині системи.
ч. Київ, 3 лютого 1936 р.

Заст. голови Ради Народних
Комісарів УСРР — І. Шелехес

Заст. керівничого- справ Ради Народних
Комісарів УСРР—А. Кричевцов



29. Про філіали і представництва господарських організ*::^
і підприємств УСРР

Відповідно до постанови РНК СРСР від 9 грудня 1935 рз;л 
„Про порядок відкриття і реєстрації філіалів і предсташшцтз 
господарських організацій І підприємств'" (3. 3. СРСР И\ЇГ> р 
№ 64, ст. 518) Рада Народних Комісарів УСРР п ост а н о а л я **.

I.
1. Відкриття в межах УСРР філіалів 1 представництв госпо

дарських організацій і підприємств республіканського і місцевого 
значення УСРР здійснюється лише з дозволу РНК УСРР.

П р и м і т к а .  Відкриття філіалів і представництв коопера-
тивних організацій здійснюється лише за наказом керівників
всесоюзних кооперативних центрів.
2. Зобов'язати народних комісарів УСРР (необ’єднаних нар

коматів) і керівників центральних організацій УСРР (крім ко
оперативних організацій) протягом 20 днів подати на затвор 
дження РНК УСРР списки філіалів і представництв їх господар
ських організацій з висновками на них НКФ УСРР.

3. Зобов’язати голів обласних виконавчих комітетів та Рад- 
нацком АМ.СРР протягом 20 днів подати на затвердження РНК 
УСРР списки представництв і філіалів організацій республікан
ської, АМСРР, обласної і місцевої підпорядкованості.

II.
4. Скасувати § 4 постанови РНК УСРР № 177 від 28 лютого 

1934 року.
м. Київ, 4 лютого 1936 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УСРР — П- Любчемко-

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР — А. Хричевцов

Видання офіціально КДїр УСРР_________ відповідальний редактор БРАПН
Здзно до складання 25.*.-36. Підписано до друку 9/ИГ—36 реформат паперу */і* 
4‘лоштов (62X94). Вага м. ст. 33 кг Пане? 1/з арк. На папер. арк. 101.100 

___________________ ____________ ________ Випусковий М- Портной
______Видавництво ЦВК УСРР «Радянське будівництво і право*

Увовн. Голоадігу М 1033. Друк. вдд. „Пр. Пр.*, Дсніаа, 19. З>м. 549—31.00Н



(Наказ Уповнаркамав'явку ори РНК 
УСРР з 8-УИІ 1933 р. № 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 7 14 лютого 1936 рому № 7

ЗМІСТ

Постанови ПІ Сесії Центрального Виконавчого Комітету УСРР
XIII скликання.

30. На доповіді тов. тов. П. П. Любченка І К. В. Сухомлина про 
народногосподарський план УСРР на 1936 рік.

31. Про державний бюджет УСРР на 1936 рік.
32. Про затвердження звіту Ради Народних Комісарів УСРР 
про виконання державного бюджету УСРР за 1934 рік.

ПОСТАНОВИ III СЕСІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ УСРР ХІП СКЛИКАННЯ.

ЗО. На доповіді тов. тов. П. П. Любченка 1 К. В. Сухомлина 
про народногосподарський план УСРР на 19.6 рік.

СРСР і Його невід’ємна складова частина — УСРР вступають 
в 1936 рік з великими перемогами на всіх ділянках соціалістич
ного будівництва. В третьому році другої п’ятирічки всі галузі 
промисловості Й транспорту, залізничного й водного як Союзу* 
гак і УСРР не тільки виконали, але й перевиконали встановлені 
плани.

Промисловість УСРР — важка, харчова, легка як союзна, так 
і місцева, промисловість кустарно-промислової кооперації пере
вищили виробничі завдання 1935 року на 6,8%, давши приріст 
продукції за рік на 26%.



Зросла продуктивність праці на 18,5%, перевиконано плани 
по зниженню собівартості продукції, зокрема в місцевій про
мисловості знижено собівартість на 4,9% при плані в 2,6%, зросла 
кількість рентабельних підприємств і галузей промисловості.

Радгоспи Й колгоспи України забезпечили в 1935 році даль
ше піднесення сільського господарства, врожайності зернових 
і технічних культур, насамперед найважливішої для України 
культури цукрових буряків: урожай зернових культур в півтора 
раза перевищує врожай 1934 року, урожай цукрових буряків 
е найвищий за всю Історію бурякосіяння на Україні.

Україна в 1935 році виконала встановленій) план розвитку 
тваринництва, забезпечивши протягом року зростання великої 
рогатої худоби на 23,9%, свиней на 59%, в тому числі поголів’я 
свиноматок на 61%, зростання поголів’я коней.

В 1935 році для ліквідації безкорівності передано по всій 
Україні безкорівним колгоспникам 400 тис. телиць.

Цих успіхів соціалістичне сільське господарство України 
дійшло на основі величезного машиноозброєння колгоспів, ма- 
шино-тракторних станцій і радгоспів тракторами, комбайнами, 
тракторними сіялками, культиваторами й Іншим сільгосподар- 
ським інвентарем.

Таке піднесення сільського господарства забезпечило достро
кове виконання радгоспами й колгоспами Радянської Украіни 
хлібоздачі, перевиконання встановленого плану здавання буряків, 
льону, махорки, картоплі та інших сільськогосподарських продук 
тів, забезпечило підвищення прибутковості колгоспів, більшу ви
дачу на трудодень колгоспникам як натурою, так 1 грішми.

Розгортання промисловості й сільського господарства, значне 
збільшення виробництва продукції для обслуговування широких 
потреб населення, відміна карткової системи на хліб, харчові 
продукти і промтовари, розгортання радянської торгівлі, знижен
ня цін і зростання реальної заробітної плати і прибутків кол
госпників з.'беїпечили дальше піднесення матеріального добро
буту й зростання культурного обслуговування трудящих.

1935 рік був роком дальшого розквіту української радянської 
культури, масового навчання робітників і колгоспників, опану
вання ними технічних і агротехнічних знань, вирощування нових 
кадрів з кращих людей робітничого класу Й колгоспного селян
ства Радянської України, роком піднесення роботи школи, роз
витку літератури, мистецтва, художньої самодіяльності мас.

Найважливішим досягненням 1935 року, що є наслідком ство
рення нової техніки, машиноозброєння сільського господарства, 
загального культурного зростання робітників і колгоспників, 
зростання їх технічної грамотності, наслідком того, що „жити 
стало краще, товариші, жити стало веселіше** (Сталін), є розви
ток стахановського руху в промисловості, рух п’ятисотенниць 
у сільському господарстві, висунення в промисловості, радгос
пах і колгоспах цілих загонів талановитих людей, які опанували



нову техніку, розгорнули справжню більшовицьку боротьбу за 
високу продуктивність праці в промисловості й високі врожаї 
в сільському господарстві.

Центральний Виконавчий Комітет УСРР підкреслює, що ста- 
хановський рух у промисловості, рух передових людей — май
стрів високого врожаю в сільському господарстві з усією силою 
показав величезні резерви, що Тх має Кра'на Рад навіть на най
краще організованих фабриках і заводах, в радгоспах і колгоспах,, 
ще з більшою силою викрив відставання й недоліки в роботі 
окремих підприємств 1 організацій.

Неприпустимо відстає робота будівельних організацій, де до 
цього часу панує кустарництво, відсутня робота по підвищенню 
кваліфікації основних кадрів будівельних робітників, не нала
годжено елементарного обліку будівництва, в наслідок чого не 
виконано повнотою план пуску об'єктів будівництва 1935 року.

Не всі трести й підприємства місцевої промисловості вико
нали плани 1935 року, причому в місцевій промисловості від
стає розгортання стахановського руху, відстає технічне керівни
цтво виробництвом, незадовільно поставлена організація заро
бітно! плати, на багатьох підприємствах не створено справжнього 
виробничого порядку.

Найважливішою хибою в керуванні сільським господарством 
є недостатнє оперативне керівництво земельних органів І машин
но-тракторних станцій організацією сільського виробництва в 
колгоспах з врахованням особливостей кожного колгоспу, з знан
ням кадрів І людей.

Виходячи з розвитку народного господарства 1935 року 
І з планів розвитку народного господарства 1936 року, затвер
джених для СРСР Сесією Центрального Виконавчого Комітету 
Союзу, Центральний Виконавчий Комітет УСРР ухвалює — зат
вердити поданий РНК УСРР план народного господарства й со
ціально-культурного будівництва УСРР на 1936 рік. І.

І. ПРОМИСЛОВІСТЬ
1. Гуртову продукцію всієї промисловості УСРР визначити 

на 1936 рік в обсязі 12,7 млрд. крб., що дає зріст проти 1935 
року на 26,4%.

а) Визначити загальний обсяг гуртової продукції місцевої 
промисловості республіканської, обласної й районно! підпоряд
кованості на 1936 рік в 1743,5 млн. крб. (за незмінними цінами 
1926/27 р.) або зріст на 32,2% проти 1935 р.

В т о м у  ч и с л і :
По промисловості республіканської підпоряд

кованості ............................ 440,8 млн. крб.
. • обласної „ 1160,3 „ „
„ . міської 1 районної • 142,5 „ „



б) Визначити загальний обсяг гуртової продукції виробничої 
кооперації УСРР на 1936.рік в 1894,9 мли. крб. (за незмінними 
цінами 1932 р.)> зріст на 24,1% проти 1935 р.

В т о м у  ч и с л і :
По Укопромраді....................................  1648,2 мли. крб.
По УкпромліскооперацІІ.........................113,2 „
По Укоопінраді.........................................133,5 в

в) Визначити загальний обсяг гуртової продукції промисло
вості непромислових наркоматів, відомств І громадських органі
зацій УСРР на 1936 рік в 282,7 млн. крб. (за незмінними цінами 
1926/27 р.) або з приростом до 1935 р. на 31,6%.

2. Встановити такі виробничі завдання по найважливіших ви
робах місцевої промисловості:

По л е г к і й  п р о м и с л о в о с т і
взуття (разом з виробничою ко
операцією) ....................................16,96 млн. пар
швейна промисловість............... 267,9 млн. крб.
панчішних виробів......................  62,0 млн. пар
верхнього трикотажу.................... 1,88 млн. штук
вовняних тканин............................ 4,35 млн. м.
фарфоро-фаянсовнх виробів . . 113,5 млн. штук
сортового скла.............................. 46,6 „ .
піаніно........................................... 2000 штук
щипкових 1 струнних інструментів 296 тис. штук.

По х а р ч о в і й
конд. вироби . . . .

макарони ..................
дріжджі.....................

олія рослинна . . .
риба...........................
сіль.............................

пр о м и с л о в о с т і
. , 47,2 тис. тонн
. - 46,1 . .
- - 4,15 „ .
- - 9,35 . „
. * 39,2 .
. - Н5,0 . .

По в а ж к  і й  п р о м и с л о в о с т і
цегла стінова....................................1041 млн. штук
бут (з промкооперацією) . . . 1243 тис. тонн
металоширвжиток.............................108,6 млн. крб.
ліжка залізні....................................  659,5 тис. штук
радіаторів ........................................ 366,0 т. м3

цвяхів................................................... 35,4 тис. тонн
труб чавунних..................................... 10,1 „ „
По д е р е в о о б р о б н і й  п р о м и с л о в о с т і

стільців...............................................1154,4 т. штук
буфетів..............................................  18,4 „
столів обідніх......................... ...  . . 40,8 * *



По п а п е р о в і й  п р о м и с л о в о с т і
паперу..................................................34,5 т. тонн
картону................................................12,3 . .

3. Визначити зріст продуктивності праці на 1936 рік по міс
цевій промисловості на 20,5%, зниження собівартості продукції 
на 6,5% І по промкооперації на 5,4%, по лісодревкооперації на 
5,5% проти середньорічного рівня 1935 року.

4. Визначити загальний обсяг капітальних робіт по всьому 
господарству УСРР в розмірі 3424,2 млн. крб.

Встановити загальний обсяг капітальних вкладань у госпо
дарство республікансько! і обласної підпорядкованості УСРР на 
1936 р. в розмірі 784,3 млн. крб.

Фінансування капітальних робіт визначити з врахованням зни
ження капітального будівництва на 11% проти кошторисної 
вартості 1935 року в розмірі 698,1 млн. крб.

5. Встановити обсяг капітальних робіт місцевої промисловості 
в 155 млн. крб.

В тому числі:
по промисловості республіканської підпоряд
кованості ......................................................... 61,9 млн. крб.
„ , обласної „ 88.7 „ „
. » районної . 4,4

Зобов'язати РНК УСРР і ОВК поруч з виконанням всіх ка 
літальних робіт місцевої промисловості за планом 1936 року за
безпечити найбільш швидке розгортання Й пуск найважливіших 
об'єктів будівництва.

ІІ. ПО СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ 

1. Зем лер о б с т в о
1. Встановити загальну посівну площу УСРР під урожай 

1936 року по радгоспах всіх систем і колгоспно-селянському 
сектору в 25716,1 тис. га, в тому числі по радгоспах 3546,1 тис. 
га І по колгоспно-селянському сектору 22170,0 тис. га.

План посіву ярих культур в колгоспно-селянському секторі 
разом з багаторічними травами посіву минулого року затвер
дити на площі 13023,6 тис. га, в тому числі:

а) ярих зернових........................................ 7056,7 тис. га
б) технічних........................ ..................... 2017,8 „ ,

в тому числі:
цукрових буряків................................  780,4 тис. га
бавовника............................................. 180,0 „ ,
соняшника ........................................... 619,0 „ .



в) кормових............................................. 2054,3 тис. га
в тому числі: посів трав......................... 1578,3 , *
г) городно-бахчових............................... 1894,8 . .

в тому числі картоплі........................  1009,1 . .
2. Встановити такі завдання по врожайності сільгоспкультур 

в колгоспно-селянському секторі:
а) по всіх зернових..............................................10,7 ц

В тому числі
по озимій пшениці.................................. * . 11,6 е* житу............................................................. 10,2 „
„ ярій пшениці................................................  8,3 *
„ ячменю.........................................................10,5 „
» вівсу............................................................. 10,6 ,

б) по цукрових буряках.....................................  206,3 .
3. План сортових посівів по зернових культурах у колгосп

но-селянському секторі затвердити на 1936 рік на площі 8653 
тис. га, в тому числі ярих зернових на площі 3032 тис. га.

План підняття ранніх чистих парів на 1936 рік по колгоспах 
затвердити на площі 3027 тис. га. Встановити кінцевий строк під
няття чистих парів 10—15 травня, а в Поліссі до 20—25 травня.

4. Організувати в 1936 р. нових 50 МТС, з них 45 МТС на весну, 
і довести кількість машинно-тракторних станцій на кінець 1936 
року до 923.

Обсяг тракторних робіт по УСРР затвердити в розмірі 37135,4 
тис. га в переводі на оранку з таким розподілом по областях:

Київська область . . . . . 5287,8 тис. га
Чернігівська „ . . . . . 1546,9 . N

Вінницька „ . . . . . 4372,7 . щ
Харківська „ . * . . . 5740,5 . »
Дніпропетровська область . . 7473,5 . Я

Одеська „ . 7159,5 „ Я

Донецька * . 4755,0 . Я

АМСРР................................... . 799,5 . я

Затвердити збирання врожаю комбайнами по УСРР 4390 тис. га, 
в т. ч. зернових — 3875 тис. га й соняшника — 515 тис. газ таким 
розподілом 'ПО областях (в тис. га):

О Б Л А С Т І  Зернових Соняшника
Київська........................., . . 144,0 —
Чернігівська.................. —
Вінницька ..................... . . . 126,0 —
Харківська...................... . . 430,0 85,0
Дніпропетровська . . . . . . 1385,0 155,0
Одеська....................... 130,0
Донецька.................... .... . . 520,0 120,0
АМСРР....................... .... . . 60,0 25,0



В 1936 році знизити собівартість тракторних робіт не менше, 
ніж на 12,5% проти плану 1935 року, як за рахунок підвищення 
продуктивності праці й скорочення накладних витрат, так і за 
рахунок скорочення витрат пального не менш, ніж на 9,2%.

5. Затвердити завіз тракторів для МТС УСРР на 1936 р. 
в кількості 12975 штук потужністю в 276,2 тис. НР, з них ЧТЗ— 
3.500 штук, ХТЗ—2700 штук І „Універсал"—6775 штук.

Затвердити план завозу комбайнів до МТС на 1936 р. 12.900 
штук, з них 4300 штук 20-футових.

6. Затвердити завіз в 1936 р. до МТС основних сільгоспма
шин в кількості:

тракторних плугів............................................... 10100 штук
тракторних культиваторів ПК 17 ......................  3300 .

. . УТК....................... 7500 „
лущильників тракторних.....................................  5000 „
сіялок зернових .................................................. 12000 „
сіялок буряків 6*рядн..........................................  1380 „

. „ 12-рядн..........................................  3255 „
тракторних бурякопідіймачів.............................. 5150 „
молотарок МК 1100 .............................................  830

„ БДС 34 .........................................................  225 „

7. Затвердити такий розподіл основних с.-г. машин по об 
ластях:

Трактори

5 X X та
ОБЛАСТІ

гон гоь-

ио.
а
«

А*кс
пз■о%
о

■<9
Я 5
2І* 5

сь
2 ях и
я *•»а. в

о.
н<« 5 о. «X 3* >> * < 3 Н = Н о

Київська •........................ 400 440 1500 750 380 1360 1«00
Чернігівська.................... 475 170 370 300 200 920 1800
Вінницька........................ 400 420 1550 750 410 1220 18С0
Харківська....................... $40 500 1340 2000 300 1340 1000
Дніпропетровська . . . . 8 7 5 7 7 0 7 6 0 4000 250 2070 2100
Одеська............................ 350 700 1130 3000 250 1700 1300
Донецька......................... 300 450 55 1800 160 1315 1800
АМСРР.....................• . 60 50 70 ЗСО 50 175 200

8. Доручити РНК УСРР сприяти розвитку дрібних с.г. гідро
електростанцій, забезпечивши допомогу кредитом районам і кол
госпам, де мобілізовані місцеві кошти, а також організувати 
допомогу технічним Чнструктажем.

2. Т в а р и н н и ц т в о

1. Затвердити такий план вирощування молодняка з приплоду 
доточного року на 1936 рік по колгоспно-селянському сектору:



ст. би Та і
лошат ..................................... 367,0 тне. голів
телят........................................ 1704,0 „
свиней.....................................  5022,0 „
ягнят і козлят............................ 707,2 *

2. Довести загальне поголів’я худоби до кінця 1936 року п«> 
колгоспно-селянському сектору:

коней .................................... 2367,1 тис. голів
великої рогатої худоби • . 5934,0 „
9 т. ч. корів.............................. 2322,0 „
свиней.....................................  5770,0 , (и
овець І кіз................................  2078,6 „ $ „

3. Довести на кінець року поголів’я коней в колгоспах до 2314,0 
тис. голів, поголів’я великої рогатої худоби в колгоспно-товар
них фермах І волів у колгоспах до 1884 тис. голів, в тому числі 
корів 368,0 тис. голів, поголів’я свиней в колгоспно-товарних 
фермах—1970 тис. голів і овець кіз в колгоспно-товарних фер
мах до 1525,0 тис. голів.

Доручити РаднаркомовІ при затвердженні плану розвитку 
тваринництва по областях передбачити завдання по вирощуванню 
племінного тваринництва.

4. Для дальшого зміцнення кормової бази затвердити план 
посіву в колгоспно-селянському секторі однорічних трав у роз
мірі 1048,3 тис. га 1 багаторічних трав 530,0 тис. га, кормових 
коренеплодів 336,0 тис. га і силосних культур 140,0 тис. га.

Встановити в колгоспно-селянському секторі план залишення 
лід насінники багаторічних трав в кількості 255,6 тис. га і план 
поліпшення лук і пасовищ на площі 630,0 тис.га.

5. Для дальшого поліпшення зоотехнічного й ветеринарного 
обслуговування тваринництва довести в 1936 р. кількість зоо
технічних дільниць до 1560, кількість ветеринарно-лікарських 
пунктів до 1219, кількість ветфельдшерських пунктів до 1231. III.

III. КОМУНАЛЬНЕ Й ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

1. Затвердити загальний обсяг капітальних робіт на житлове 
й комунальне будівництво в 249,98 мли. крб. 1 зверх того асиг
нувати на ремонт житлового фонду виконкомів, житлової коо
перації 81,75 млн. крб.

2. Устаткувати заново каналізацію 7 міст, трамваями — 2, 
пустити 14 нових бань, пралень —12.

3. Доручити РНК і Донецькому облвиконкомові забезпечити 
виконання ухвали ІІ сесії ЦВК СРСР про здійснення будівни
цтва районних каналізацій в 15 містах і робочих селищах 
Донбаса.



IV. ТОВАРООБОРОТ І ВИРОБНИЦТВО РЕЧЕЙ 
ДЛЯ ШИРОКОГО РИНКУ

1. Встановити розмір продукції промислових товарів для 
широкого ринку на 1936 рік по місцевій промисловості УСРР 
(за цінами 1926—27 р.р.) 1132,2 млн. крб., по виробничій коо
перації в розмірі 1381,0 млн. кр/>. 1 по виробництву непромис- 
лових наркоматів і організацій—116,2 млн. крб. за відпускними; 
цінами 1935 року.

2. Визначити розмір дрібного товарообороту державної й коо
перативної торгівлі разом з громадським харчуванням в роздріб
них цінах 1936 року в 16,9 млд. крб.

Зобов’язати міськради, райвиконкоми, селищні ради вжити 
заходів до дальшого поширення колгоспної торгівлі.

V. ПО ПРАЦІ, КАДРАХ І КУЛЬТУРІ

1. Визначити загальну численність працюючих по всьому 
господарству УСРР в кількості 4781,7 тис. чол.

Встановити по господарству республіканської і місцевої під
порядкованості господарських наркоматів кількість робітників^ 
І службовців в 420 тис. чол., в тому числі по Наркоммісцев- 
прому 213,9 тис., з них робітників 165,5 тис. чол., по комуналь
ному господарству 77 тис. чол.

2. Встановити фонд зарплати по господарству республікан
ської 1 місцевої підпорядкованості господарських наркоматів 
у розмірі 882,5 млн. крб., в тому числі по місцевій промисло
вості 450,2 млн. крб., з них по робітниках 328,2 млн. крб; по- 
комунальному господарству 148,6 млн. крб., по НКЗему — 
59,3 млн. крб.

3. Встановити загальний розмір витрат на громадсько-куль
турні потреби населення по республіканському і місцевому бю
джетах в 2826,0 млн. крб., що становитиме зріст проти 1935’ 
року на 36%.

Встановити обсяг капітальних робіт на культурне будівни
цтво # охорону здоров’я в розмірі 295,4 млн. крб. проти 117,9- 
млн. крб. 1935 року, в тому числі по шкільному будівництву 
143,5 млн. крб. проти 40,9 млн. крб. 1935 року. Зобов’язати РНК, 
ОВК і міськради забезпечити закінчення будівництва в містах. 
УСРР 283 шкіл, з них 6 перехідних з 1935 р., до початку 
1936/37 учбового року.

4. Встановити випуск контингентів, що закінчать учбові за
клади республіканської підпорядкованості, з вишів і втишів — 
7620 чол., технікумів —19430 чол., робітфаків — 10870 чол.

іФЗУ (НКМП і НККГ) —7555 чол.



• •*
Народногосподарський план УСРР на 1936 рік — четвертий 

рік другої п’ятирічки — забезпечує значне зростання всього па- 
родного господарства УСРР, піднесення матеріального й куль
турного добробуту трудящих мас Радянської України, дальший 
розвиток національно-культурного будівництва, зміцнення бра
терського зв’язку трудящих УСРР з Іншими народами великого 
•СРСР.

Здійснення плану 1936 року визначатиме перевиконання зав
дань другої п’ятирічки, зокрема по видобутку вугілля, залізної 
руди, машинобудуванню, виробництву цукру, будівельних мате
ріалів та інших галузях народного господарства УСРР.

Центральний Виконавчий Комітет УСРР вважає, що основою 
виконання плану 1936 року повинні стати розгортання стаханов- 
-ського руху в усіх галузях народного господарства, підготовка 
й організація стахановських змін, п’ятиденок, декад і закріплення 
їх досвіду з тим, щоб стахановські методи роботи стали постій
ними методами роботи наших промислових, транспортних 1 сіль
сько-господарських підприємств.

Найважливішим завданням радянський органів, обласних, 
районних виконавчих комітетів, міських рад, сільських рад 
і земельних органів е очолити й організувати величезний рух 
кращих передових людей радгоспів і колгоспів за високий вро
жай зернових і технічних культур.

Виконання величезних завдань 1936 року вимагає значного 
поліпшення роботи всіх радянських органів, поліпшення керів
ництва з боку районних виконавчих комітетів сільрадами, нала
годження роботи сільрад, піднесення на основі створення сіль
ських бюджетів відповідальності й авторитету сільських рад.

Виконання величезних завдань 1936 року вимагає дальшого 
зміцнення державної і фінансової дисципліни, організації фінан
сового контролю, ревізії, організації перевірки виконання, даль
шого піднесення класової пильності, мобілізованості й боєздат
ності лав робітничих і колгоспних мас, боротьби з бюрократиз
мом, канцелярщиною, рутиною, з тими елементами, які пере
шкоджають розгортанню стахановського руху в промисловості 
й сільському господарстві.

Піклування про живу людину, про потреби робітників 1 кол
госпників, забезпечення рбслуговування їх вимог торговельними, 
культурними організаціями, організаціями охорони здоров’я,— 
Центральний Виконавчий Комітет УСРР ставить перед всіма 
радянськими органами, як першочергове завдання 1936 року.

Успішне розгортання соціалістичного будівництва в нашій 
країні, дострокове виконання планів другої п’ятирічки — п’яти
річки побудови безкласового соціалістичного суспільства, вима
гають дальшого, зміцнення обороноспроможності Радянського 
Союзу, зміцнення Робітничо-Селянської Червоної армії, яка стоїть



на сторожі кордонів великої Країни Рад, на сторожі загаль
ного миру.

Сесія Центрального Виконавчого Комітету УСРР з великим 
задоволенням схвалює постанову Сесії Центрального Виконавчого 
Комітету Союзу про збільшення асигнувань на оборону країни, 
про зміцнення Червоної армії.

Цілковито приєднуючись де постанов пленуму ЦК КП(б)У 
про місцеву промисловість 1 завдання сільського господарства. 
Центральний Виконавчий Комітет УСРР закликає робітників, 
службовців, колгоспників і колгоспниць, трудящих міста й села 
до їх виконання, закликає ще тісніше згуртуватися навколо кому
ністичної партії більшовиків і вождя народів товариша Сталіна, 
ще вище піднести рівень соціалістичного будівництва квітучої 
Індустріально-колгоспної Радянської України, невід’ємної частини 
могутнього Союзу РСР, І тим забезпечити не тільки виконання, 
але й перевиконання величезних планів четвертого року другої 
п’ятирічки.

и. Київ, 10 лютого 1936 р.
Голова Центрального

Виконавчого Комітету УСРР — Г.Петровський 
Секретар Центрального

Виконавчого Комітету УСРР — Ю. ВоЙцехівськнй
(Опубл. в газ. .Вісті ЦВК УСРР" від П лютого 1936 р. № 34/4622).

31. Про державний бюджет УСРР на 1936 рік
Розглянувши поданий Радою Народних Комісарів УСРР проект 

державного бюджету Української Соціалістичної Радянської Рес
публіки на 1936 рік, Центральний Виконавчий Комітет УСРР 
п о с т а н о в л я є :

1. Зведення прибутків і видатків державного бюджету УСРР 
на 1935 рік затвердити в сумі 3.228.964 тис. крб. з таким роз
поділом по основних розділах (в тис. крб.):

ПРИБУТКИ
А. П р и б у т к и  у с у с п і л ь н е н о г о  г о с п о д а р с т в а

1. Податок з обороту................................2.017.343
В т о м у  ч и с л і :

Спеціальні відрахування по тютюну . 340
Спеціальні відрахування по бавовні * 500
2. Відрахування від зисків:

а) промисловість Наркоммісцевпрому 35.900
б) державні сільськогосподарські під

приємства ................................................. 541
в) Інші платники......................................... 4.800

Р а з о м  відрахувань 
від зисків . . . .  41.241



3. Прибутковий податок і інші податки 
з підприємств І організацій:

а) прибутковий податок з кооператив
них організацій..............................  350

б) податок з нетоварних операцій . . 38.000
в) сільськогосподарський податок з кол

госпів ...................................................  58.500
г) податок з радгоспів..................■ . ._______ 7&00

Р а з о м  податків з 
підприємств і ор
ганізацій . * . . 104.450

4. Надходження коштів державного со
ціального страхування на соціально- 
культурні заходи.........................  531.700

Р а з о м  по усус
пільненому госпо
дарству • . . . . 2.694.734

Б. П р и б у т к и  в і д  п о з и к »  п о д а т к і в  1  з б о р і в

1. Від розміщення держпозик серед на
селення ..................................................  213.600

2. Податки і збори:.
а) сільськогосподарський податок з

колгоспників І одноосібних селян
ських господарств.............................  106.280

б) збір на потреби житлового Й куль
турно-побутового будівництва в
містах.......................... '........................ 91.000

в) збір на потреби житлового й куль
турно-побутового будівництва в 
сільських місцевостях......................  100.000

Р а з о м  цо подат
ках і зборах . . 297.280

Р а з о м  по позиках»
податках, зборах 510.880

В. І н ш і  п р и б у т к и ...................... ..........7.000
Р а з о м .3.212.614

Решта бюджетних коштів на 1 січня 
1936 р.» що повертається на покрит
тя видатків 1936 року . . . . . .  16.350

В с ь о г о  прибутків 3.228.964



ВИДАТКИ

А. Н а р о д н е  г о с п о д а р с т в о
1. Промисловість Наркоммісцевпрому • 51.959
2. Кінофотопромисловість.......................... 29.267

Р а з о м  на промис
ловість ..................... 81.236

3. Сільське господарство, підпорядко
ване Наркомзему...................................... 36.607

4. Комунальне господарство......................  14.615
5. Інші видатки на народне господарство__7.872

Р а з о м  на народне
господарство . . 140.320

Б. С о ц і а л ь н о - к у л ь т у р н і  з а х о д и
1. Освіта.................................... 490.572
2. Охорона здоров’я................  174.290
3. Фізкультура ...............................................  3.290
4. Соціальне забезпечення і охорона

праці.........................................................   13.660
Р а з о м  на соціаль

но-культурні за
ходи ......................  681.802

В. В и д а т к и  н а  у п р а в л і н н я .  . . 56.344
Г. В и д а т к и  п о  п о з и к а х  . . . . 7.560
Д. Р е з е р в н и й  ф о н д  Р Н К  . . . .  12.000
Є. І н ш і  в и д а т к и ................  10.860

Р а з о м  без коштів, 
передаваних у міс
цеві бюджети . . 908.886

Ж. К о ш т и ,  п е р е д а в а н і  в  м і с ц е в і  б ю д ж е т и
1. Відрахування від держприбутків і до

тації ...................................................... 1.869.578
2. Кошти державного соціального стра

хування на соціально-культурні за
ходи .......................................... . 450.500

Р а з о м  по коштах, 
передаваних у міс
цеві бюджети . 2.320.078

В с ь о г о  видатків • 3.228.964



2. Державний бюджет АМСРР, як складову частину держав
ного бюджету УСРР, затвердити по прибутках і видатках сумою 
22.417.000 крб. (без коштів, передаваних до місцевих бюджетів).

3. Відповідно до наведеного затвердити розпис видатків за 
державним бюджетом УСРР на 1936 рік (без коштів, передава
них до місцевих бюджетів) сумою 908.886 тис. крб.

4. Схвалити зведення контрольних цифр місцевих бюджетів 
областей в таких балансових підсумках (в тис. крб.):

Київська область (без м. Києва) . . . 380.879
м. Київ........................................................  230.222

Р а з о м  по Київ
ській області . . 611.101

Чернігівська область .................................  192.231
Вінницька „ .............................  323.892
Харківська „ .............................. 528.688
Дніпропетровська область......................  410.041
Одеська „    345.788
Донецька „   530.469
АМСРР.............................................................  56.260

Р а з о м ................... 2.998.470
5. Сесія Центрального Виконавчого Комітету УСРР, відзна

чаючи вирішальну роль нагромаджень усуспільненого господар
ства в прибутках державного й місцевих бюджетів УСРР І на
явність, в умовах широкого розгортання стахановського руху, 
всіх можливостей значного підвищення рентабельності всіх під
приємств усуспільненого господарства, зобов'язує наркомати, 
облвиконкоми, міськради й райвиконкоми:

1) Забезпечити зиконання планів нагромаджень і встановле
них відрахувань від зисків підприємств до бюджету по всіх під
леглих організаціях, встановивши постійний І систематичний дог
ляд за виконанням зобов'язань господарськими організаціями 
перед бюджетом.

2) Забезпечити встановлене зниження собівартості по під
леглих організаціях, зниження собівартості будівництва на 11%, 
зниження витрат обертання в системі місцевих торгів І кооперації.

6. Беручи до уваги велике зростання витрат на соціально- 
культурні заходи-й недостатню впорядкованість у використанні 
цих асигнувань, Центральний Виконаачий Комітет УСРР зобо
в'язує всі наркомати, облвиконкоми, міськради й райвиконкоми:

1) До 15 березня 1936 року остаточно встановити для кож
ного соціально-культурного закладу індивідуальні кошториси 
г точним визначенням штатного розкладу, ставок 1 фондів зар
плати 1 інших витрат.

2) Забезпечити за всіма керівниками соціально-культурних, 
установ, що утримуються з місцевих бюджетів (директори шкіл



завідувачі лікарень, дитбудинків тощо) повні права розпоряд
ників кредитів і відкривати в повній мірі кредити соціально- 
культурним установам 1 —15 кожного місяця.

3) III сесія ЦВК УСРР категорично пропонує облвиконкомам,, 
міськрадам і райвиконкомам ні в якому разі не скорочувати; 
норми витрат на соціально-культурні установи (норми витрат 
по школі, лікарні, дитячих будинках тощо).

4) Зобов'язати всі наркомати через апарат внутрівідомчого 
контролю забезпечити проведення документальних ревізій під» 
леглих їм соціально-культурних закладів не менш, ніж двічі на рік.

7. Центральний Виконавчий Комітет УСРР зобов’язує всі: 
наркомати, облвиконкоми, міськради й райвиконкоми забезпе- 
чити найсуворіше додержання фінансової дисципліни і пропо
нує поширити й розгорнути роботу фінансово-бюджетної інспек
ції і внутрівідомчого контролю таким чином, щоб забезпечити 
проведення не менш двох разів на рік повної документальної 
ревізії всіх установ і підприємств.

Зобов'язати Наркомфін УСРР протягом року провадити доку
ментальні ревізії бюджетів облвиконкомів і великих міськрад.

8. Враховуючи значне зростання обсягу сільських бюджетів* 
а також особливе значення постанови Раднаркому СРСР відІ 
З серпня 1935 року „Про заходи поліпшення фінансової роботи?, 
сільрад- (3. 3. СРСР 1935 р. №42, ст. 358) і постанови ЦВК І 
РИК СРСР від 4 січня 1936 р. „Про поширення прибуткових 
джерел сільських бюджетів" (3. 3. СРСР 1936 р., № 3, ст. 23) 
для зміцнення сільського бюджету і дальшого піднесення ролі 
Й значення сільських рад. Центральний Виконавчий Комітет 
УСРР пропонує облвиконкомам, райвиконкомам та НКФ УСРР1 
забезпечити:

1) Повну передачу сільським бюджетам встановлених за поста
новою ЦВК і РНК СРСР від 4 січня нових прибуткових джерел.

2) Забезпечити здійснення по всіх сільрадах постанови РНІС 
СРСР від 3 серпня 1935 р. про складання і затвердження сіль
ських бюджетів, порядок ведіння рахівництва, прийому й схо
ронення грошей тощо.

9. Наркомфінові УСРР І облвиконкомам встановити система
тичний нагляд за неприпущенним будьяких порушень бюджет
них справ сільрад (списання з поточних рахунків, вилучення при
бутків тощо), а також за залишенням сільрадам не менш 50%. 
суми перевиконання прибуткової частини.

м. Київ, 11 лютого 1936 р.
Голова Центрального

Виконавчого Комітету УСРР—Г. ПетровськнЗ 
Секретар Центрального

Виконавчого Комітету УСРР —Ю. ВойцехІвськид 
(Опубл. в газ. „Вісті ЦВК УСРР“ від 13 лютого 1936 р. №36/4624).



32. Про затвердження звіту Ради Народних Комісарів УСРР 
про виконання державного бюджету УСРР за 1934 рік

Центральний Виконавчий Комітет УСРР п о с т а н о в л я є :
1. Звіт про виконання державного бюджету УСРР за 1934 рік 

затвердити:
а) по прибутках сумою 1.608.820.094 крб. (в тому числі 

лишок за виконанням держбюджету 1933 року 11.924.117 крб.);
б) по видатках—сумою 1.586.251.518 крб. І
в) перевищення прибутків над видатками сумою в 

22.568.576 крб.
2. В складі вищенаведених сум виконання державного бюд

жету УСРР затвердити звіт про виконання державного бюджету 
АМСРР у сумах:

а) по прибутках — 36.859.467 крб.
б) по видатках — 35.357.462 крб.

з перевищенням прибутків над видатками в сумі 1.502.005 крб.
3. Зобов’язати Наркомфін УСРР подати до Бюджетної комісії 

і РНК УСРР повний звіт про виконання державного бюджету 
за 1935 рік не пізніш 15 травня 1936 року.

м. Київ, И лютого 1936 р.

Голова Центрального
Виконавчого Комітету УСРР — Г. ПетровськиА 

Секретар Центрального
Виконавчого Комітету УСРР — Ю. ВойцехівськиА 

(Опубл. в газ. .Вісті ЦВК УСРР* від 13 лютого 1936 р. №36/4621).

Видання офіціальне НКЮ УСРР Відповідальний редактор Брагін.
Здано до складання 25/11 — 36. Підписано до друку 9/111—36 р. Формат паперу 7і* 
4-псштов. (62X94). Вага м. ст. 88 клгр. Папер. 1 арк. На лапер арк. 101.100 зн.

Випусковий М. Портной
Видавництво едЦВК .Радянське будівництво І право*4

Уповн. Головліту № 1459 Зам. № 55І—31.500
Друкарня видавництва .Пролетарська Правда*, вуя. Леніна, 19



(Наказ Уловнаркоиза'яак/ при РНК 
УСРР 8 8-УіИ 1333 р. К» 242;

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ -

Мі 8 19 лютого 1936 року № 8

ЗМІСТ

Постанови III сесії Центрального Виконавчого Комітету УСРР
XIII скликання

33. Про затвердження постанов, ухвалених Президією ЦВК УСРР 
у період між VI Сесією ЦВК XII скликання і III Сесією ЦВК 
XIII скликання.

34. Про зміни в складі Президії ЦВК УСРР.
35. Про зміни в складі Бюджетної комісії ЦВК УСРР * III

ПОСТАНОВИ НІ СЕСІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ УСРР XIII СКЛИКАННЯ

33. Про затвердження постанов, ухвалених Президією 
ЦВК УСРР у період між VI сесією ЦВК XII скликання і

III сесією ЦВК XIII скликання
Центральний Виконавчий Комітет УСРР, вислухавши допо

відь про постанови, ухвалені між VI сесією ЦВК XII скликання 
і III сесією ЦВК ХНІ скликання, що їх на підставі ст. 35 Кон
ституції УСРР має затвердити Центральний Виконавчий Комітет, 
постановив:



А. ЗАТВЕРДИТИ ТАКІ ЗМІНИ Й ДОПОВНЕННЯ КОДЕКСІВ
УСРР

І. К о д е к с  з а к о н і в  п р о  п р а ц ю

1. Про доповнення кодексу законів про працю ст. 83і* , змі
ну ст. 833 Кодексу законів про працю Й примітки до ст. 347 
Цив. проц. кодексу УСРР (3. 3., 1934 р., № 4, ст. 20).

2. Про обчислення заробітку працівників за кількістю І якістю 
виробленої ними продукції (3. 3., 1934 р., № 18 ст. 148).

ІІ. К о д е к с  з а к о н і в  п р о  н а р о д н у  о с в і т у

3. Про підготовку наукових 1 науково-педагогічних праців
ників і про вчені ступені 1 звання (3. 3., 1934 р., № 14, ст. 115).

III. К р и мі на л ь н ий к о д е к с

4. Про кримінальну відповідальність за мужеложство (3. 3.,
1934 р., ^ 5, ст. 38).

5. Про зміну ст. ст. 56і9, 5629, 1353 і 206! Кримінального ко
дексу УСРР (3. 3., 1934 р., № 19, ст. 158).

6. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР ст. 135< про 
відповідальність за обкрадання споживача й обман радянської 
держави (3. 3., 1934 р., № 25, ст. 215).

7. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР статтями 
про зраду батьківщини (3. 3., 1934 р., К* 28, ст. 239).

8- Про зміну примітки 1 і примітки 2 до ст. 27 Криміналь
ного кодексу УСРР і про скасування п. „в** ст. 387 Криміналь
но-процесуального кодексу УСРР (3. 3., 1934 р., № 29, ст. 248).

9. Про зміну ст. ст. 2062 і 20612 Кримінального кодексу УСРР 
(3. 3., 1934 р., № 33, ст. 266).

10. Про відповідальність за руйнування бібліотек і розкра
дання і псування книг (3. 3., 1934 р., № 33, ст. 269).

11. Про майно одноосібників, на яке звертається стягнення 
обов'язкових натуральних поставок, грошових платежів І кон
фіскацію за вироками суду (3. 3., 1934 р., № 36 ст., 286).

12. Про доповнення Кримінального кодексу ст. 134і (3. 3.,
1935 р., Ке 4, ст. 17).

13. Про заходи боротьби з злочинністю серед неповнолітніх 
(3. 3., 1935 р., № 11—12, ст. 49).

14. Про заходи боротьби з хуліганством (3. 3., 1935 р., 
№ 13, ст. 57).

15. Про кримінальну відповідальність за незаконний випуск 
цінних падерів і грошових сурогатів (3. 3., 1935 р., Кг 16, ст. 78).



16. Про відновлення в Кримінальному кодексі УСРР ст. 61 
(3. 3. 1935 р., № 16, ст. 79).

17. Про доповнення ст. 28 Кримінального кодексу УСРР 
(3. 3., 1935 р., № 17., ст. 86).

18. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з заходами 
до ліквідації дитячої безпритульності й бездоглядності (3. 3., 
1935 р., № 22, ст. 126).

19. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР ст. ст. 121а 
і 1213 (3. 3., 1935 р., Хе 26 ст. 148).

20. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР ст. 198 
(3. 3., 1936 р., Хе 2, ст. П).

IV. К р и м і н а л ь н о - п р о ц е с у а л ь н и й  к о д е к с
21. Про підготовні засідання суду в кримінальних справах 

(3. 3., 1934 р„ Хе 33, ст. 267).
22. Про внесення змін до Кримінально-процесуального ко

дексу УСРР (3. 3., 1934 р., Хе 36, ст. 288).
23. Про зміну ст. 94 КПК УСРР (3. 3., 1935 р., Хе 17, ст. 87)
24 Про зміну ст. ст. 387, 389, 391 КПК УСРР (3. 3., 1935 р/

Хе 34, ст. 168).
V. А д м і н і с т р а т и в н и й  к о д е к с

25. Про зміну Адміністративного кодексу УСРР (3. 3., 1934 р., 
Хе ІІ, ст. 91).

26. Про зміну розділу 1 поділу XIII і пункту ПД“ розділу 
:ї поділу XIV Адміністративного кодексу УСРР (3. 3., 1934 р., 
Хе 11, ст. 92).

27. Про зміну ст. ст. 385, 387, 390, 393 І скасування ст. 388 
Адміністративного кодексу УСРР та про доповнення його ст. 
391і (3. 3. 1934 р., Хе 12, ст. 101).

28. Про порядок стягнення недоплат за газ (3. 3., 1934 р.„ 
Хе 31, ст. 257).

29. Про скасування грошового преміювання працівників мілі
ції за викриття злочинів і правопорушень з штрафних сум (3.3.,. 
і 934 р., Хе 38, ст., 298).

30. Про відповідальність за втрату паспорта по недбалості 
(3. 3., 1935 р., Хе 3, ст. 11).

31. Про зміну ст. ст. 372 і 373 Адміністративного кодексу 
УСРР (3. 3., 1935 р., Хе 41, ст. 188).

32. Про зміну Адміністративного кодексу УСРР в частині 
виготовлення печаток та штампів і користування ними (3. 3.„ 
1935 р., Хе 43, ст. 208).

33. Про зміну Адміністративного кодексу УСРР щодо порядку 
проведення добровільних зборів (3. 3., 1935 р., Хе 43, ст. 209).



VI. П о п р а в н о - т р у д о в и й  к о д е к с  У С Р Р

34. Про зміну примітки до ст. 190 Поправно-трудового ко
дексу УСРР (3. 3., 1934 р., № 18, ст. 150).

VII. Ц и в і л ь н и й к о д е к с

35. Про строки позовної давності (3. 3., 1934 р., № 33, 
ст. 268).

VIII. Ц и в і л ь н о - п р о ц е с у а л ь н и й  к о д е к с

36. Про заборону звертати стягнення по виконавчих доку
ментах на суму не більш 500 крб. на банківські рахунки орга
нізацій усуспільненого сектору (3. 3., 1935 р., № 17, ст. 85).

37. Про зміну порядків розв’язання спорів між установами 
та організаціями усуспільненого сектору (3. 3., 1935 р., № 34, 
ст. 167).

IX. П о л о ж е н н я  п р о  с у д о  у с т р  і й

38. Про організацію районних прокуратур УСРР (3. 3., 1934 р., 
№ 14, ст. 113).

39. Про житлові товариські суди при житлових кооперативах 
(3. 3., 1934 р., № 15, ст. 122).

40. Про органи юстиції Старобільського округу (3. 3., 1934 р.,
№ 22, ст. 186).

41. Про розширення прав Найвищого суду УСРР, Головного 
суду АМСРР І обласних судів щодо керівництва судовими ор
ганами на місцях (3. 3., 1934 р., № 26, ст. 223).

42. Про поширення повноважень президії Найвищого суду 
УСРР (3. 3., 1935 р., № 17, ст. 84).

Б. ЗАТВЕРДИТИ ТАКІ ОКРЕМІ ПОСТАНОВИ

1. По о р г а н і з а ц і й н и х  п и т а н н я х  р а д я н с ь к о г о
б у д і в н и ц т в а

43. Про ліквідацію Комісії виконання при РНК УСРР (3. 3., 
1934 р., № 7, ст. 57).

44. Положення про обласні комісііорганізації й розпорядження 
фондом ім. В. І. Леніна допомоги безпритульним дітям 1 про 
фонд ім. В. І. Леніна для боротьби з дитячою безпритульністю 
при обласних виконавчих комітетах (3. 3., 1934 р., № 12,ст. 98).

45. Про утворення міських районних рад у м. Одесі (3. 3., 
1934 р., № 12, ст. 102).



46. Про реорганізацію народних комісаріатів і центральних 
установ УСРР (3. 3., 1934 р., № 16, ст. 128).

47. Про державну санітарну інспекцію УСРР (3. 3., 1934 р.,
№ 17, ст. 139).

48. Про утворення Центрально-нагірної міської районної ради 
в місті Дніпропетровську (3. 3., 1934 р., № 22, ст. 191).

49. Про організаційну роботу рад І виконкомів УСРР (3. 3., 
1934 р., № 26, ст. 224).

50. Про реорганізацію Народного комісаріату охорони здо
ров’я УСРР та його місцевих органів (3. 3., 1934 р., № 28, 
ст. 240).

51. Про додаткові заходи до забезпечення вчасного і уваж
ного розгляду та розв’язання скарг трудящих (3. 3., 1934 р., 
№ 28, ст. 243).

52. Про державний контроль над будівництвом (3. 3., 1934 р., 
№31, ст. 259).

53. Про Народний комісаріат місцевої промисловості УСРР 
(3. 3., 1934 р., № 34, ст. 276).

54. Про реорганізацію Народного комісаріату соціального 
забезпечення УСРР, місцевих органів і організацій його системи 
(3. 3. 1934 р., № 35, ст. 280).

55. Про організацію рад по великих робітничих селищах рад
госпів УСРР (3. 3., 1934 р., № 35, ст. 283).

56. Про затвердження Положення про земельні комісії (3. 3., 
1934 р., № 37, ст. 291).

57. Про розукрупнення районів УСРР (3. 3., 1935 р.. № З, 
ст. 11).

58. Про склад нових адміністративних районів Донецької 
області (3. 3., 1935 р., № 4, ст. 18.

59. Про склад нових адміністративних районів Вінницької об
ласті (3. 3., 1935 р., № 4, ст. 19).

60. Про склад нових адміністративних районів Київської об
ласті (3. 3., 1935 р., № 4, ст. 20).

61. Про склад нових адміністративних районів Харківської 
області (3. 3.; 1935 р;, № 4, ст. 21).

62. Про склад нових адміністративних районів Дніпропетров
ської області (3. 3., 1935 р., № 5, ст. 23).

63. Про склад нових адміністративних районів Одеської об
ласті (3. 3., 1935 р., № 5, ст. 24).

64. Про склад нових адміністративних районів Чернігівської 
області (3. 3., 1935 р., № 5, ст. 25).

65. Про утворення Дарницької районної ради і поширення 
міської смуги м. Києва (3. 3., 1935 р., № 11 —12, ст. 54).

66. Про утворення округів на території Київської і Вінницької 
областей (3. 3., 1935 р., № 13, ст. 58).



67. Про зміни обласних меж Харківської області (3. 3., 1935 
р., № 15, ст. 72).

68. Про порядок організації органів радянської влади в ново
утворених округах (3. 3., 1935 р., № 15, ст. 74).

69. Положення про депутатські групи сільських рад (3. 3., 
1935 р., Ке 16, ст. 81).

70. Про зміну обласних меж Харківської й Київської областей 
(3. 3., 1935 р., Ке 16, ст 82).

71. Положення про секції сільських рад (3. 3., 1935 р., Ке 16,
ст. 83).

72. Про забезпечення своєчасного й уважного розв’язання 
скарг трудящих (протокол засідання Президії ЦВК УСРР 1935 р^ 
№ 10).

73. Про проведення конкурсів-змагань рад у 1935 р. (3. 3.,
1935 р., Ке 17, ст. 89).

74. Про реорганізацію органів влади Запорізької міськради 
(3. 3.. 1935 р., Ке 17, ст. 90).

75. Про депутатські групи міських і районних рад на вироб
ництві і в інших організаціях (3. 3.,. 1935 р.. Ке 21, ст. 116).

76. Про територіальні — підрайонні участкові і квартальні — 
депутатські групи міських і районних рад УСРР (3. 3., 1935 р., 
Ке 21, ст. 117).

77. Про передачу Головного управління шосейних І грунто
вих шляхів і автомобільного транспорту при РНК УСРР до 
Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР(3.3., 1935 р., Ке 40, 
ст. 184).

78. Про зміну обласних меж Харківської й Дніпропетровської 
областей (3. 3., 1935 р., Ке 42, ст. 198).

ІІ. По п и т а н н я х  г о с п о д а р с ь к о г о  б у д і в н и ц т в а
79. Про ліквідацію мисливської кооперації і реорганізацію 

мисливського господарства (3. 3., 1934 р., Ке 9, ст. 78).
80. Про зміну ст. ст 2 і 3 постанови ЦВК і РНК УСРР „Про 

ліквідацію мисливської кооперації та реорганізацію мисливського 
господарства" (3. 3., 3934 р., Ке 13, ст. 111).

81. Про зміну ст. З постанови ЦВК і РНК УСРР „Про орендну 
плату за будинки, що ними відають міські й селищні ради- 
(3. 3., 1934 р., Ке 12, ст. 99).

82. Про встановлення плати за спускання відхідних спадних 
вод (3. 3., 1934 р., Ке 14, ст. 116).

83. Про ліси колгоспні та місцевого значення (3. 3., 1934 р., 
Ке 25, ст. 209).

84. Про зміну ставок квартирної плати для низькооплачува- 
них категорій робітників і службовців (3. 3., 1934 р., Ке 25, ст. 214).

85. Про обов’язкову трудову участь у будівництві автогужо- 
вих шляхів (3. 3., 1935 р., Ке 14, ст. 63).



86. Про народногосподарський план УСРР на 1935 р. (3. 3.» 
19ЗЬ р., № 15. ст. 71).

87. Про звільнення від сторонніх осіб, установ та організацій 
приміщень медично-санітарних закладів, а також медичних вишів 
і технікумів (3. 3., 1935 р., № 17, ст. 88).

88. Про стан житлової кооперації України (3. 3., 1935 р., № 21, 
ст. 115).

89. Про зміну постанови ЦВК і РНК УСРР від 31 травня 
1935 р. „Про обов’язкову трудову участь у будівництві авто- 
гужових шляхів* (3. 3., 1935 р., № 22, ст. 127).

90. Про заборону вилучати майно в усіх видів кооперативних 
організацій (3. 3., 1935 р., № 23, ст. 132і.

91. Про хід реєстрації й запровадження в життя нового ста
туту с.г. артілі в Харківській і Чернігівській областях (протокол 
засідання Президії ЦВК УСРР 1936 р. № 20).

III. По ф і н а н с о в и х  п и т а н н я х
92. Про обласні спеціальні капітали для кредитування робіт

ничого житлового будівництва (3. 3., 1934 р., № 4, ст. 24).
93. Про скасування відрахувань кооперативних організацій, 

державного і місцевого бюджета до фонду сприяння будівництву 
й устаткуванню культурно-побутових і політосвітніх установ 
в колгоспах (3. 3., 1934 р., № 4, ст. 25).

94. Про зміну і скасування законодавства УСРР у зв’язку з 
пізніш виданими законами СРСР у галузі кредитування (3. 3., 
1934 р., № 18, ст. 152).

95. Про самооподаткування сільського населення (3. 3., 1934 р.
№ 23 — 24, ст. 201).

96. Про звільнення від податку з будівель курортів і сана
торій системи НКОЗ (3. 3., 1934 р., № 25, ст. 212).

97. Про скасування законів УСРР про виплату грошових 
допомог родинам призваних до Робітничо-селянської червоної 
армії (3. 3., 1935 р., № 6, ст. 28).

98. Про оподаткування кінотеатрів (3. 3., 1935 р., Ке 11—12, 
ст. 48).

99. Про самооподаткування на 1935 р. (3. 3., 1935 р., № 16,
ст. 77).

100. Про зміну Положення про місцеві фінанси УСРР і По
ложення про місцеві фінанси АМСРР (3< 3., 1935 р., Ке 43, ст. 206).

101. Про зміни законодавства УСРР щодо внесків на дитячі 
ясла й дитячі садки (3. 3., 1935 р., Ке 34, ст. 169).

102. Про скасування місцевого збору з готелів і підприємств 
громадського харчування (3. 3., 1936 р., Ке 4, ст. 17).
IV. По п и т а н н я х  к а д р і в  і  с о ц і а л ь н о - к у л ь т у р н и х

103. Про почесні звання для працівників науки, техніки й ми
стецтва (3. 3., 1934 р., Ке 4, ст. 23).



104. Про реорганізацію інститутів червоної професури УСРР 
(3. 3., 1934 р., № 4, ст. ЗО).

105. Про встановлення безплатного навчання у вишах, втиішх 
і технікумах (3. 3., 1934 р., Ке 6, ст. 49).

106. Про утворення Українських курсів марксизму-ленінізму 
(3. 3., 1934 р., № 8, ст. 74).

107. Про періодичні надвишки для працівників комунально» 
ложарної охорони (ДержпожардоГляду) УСРР (3. 3., 1934 р., 
№ із, ст. ПО).

108. Про пенсійне забезпечення наукових працівників та вик
ладачів вищих шкільних закладів і робітничих факультетів (3. 3., 
1934 р., № 14, ст. 114).

109. Про передання Української академії наук до відання Ради 
Народних Комісарів УСРР (3. 3., 1934 р., № 14, ст. 117).

110. Про періодичні надвишки до заробітної плати працівників 
районних фінансових відділів і ощадних кас, розташованих у 
сільських місцевостях і робітничих селищах (3. 3., 1934 р., Ке 15, 
ст. 123).

111. Про поширення чинності постанови ЦВК і РНК СРСР 
від 3 липня 1929 р. „Про пенсійне забезпечення працівників 
освіти за вислугу років" на штатних викладачів та інструкторів 
фізкультури (3. 3., 1934 р., Ке 18, ст. 151).

112. Про додаткові пільги вчителям загальноосвітної школи 
(3. 3., 1934 р., Ке 25, ст. 210).

113. Про роботу масових бібліотек (3. 3., 1934 р., Ке 25, ст. 211).
114. Про зміну постанови ЦВК і РНК УСРР „Про пенсійне 

забезпечення наукових працівників та викладачів вищих шкіль
них закладів і робітничих факультетів" (3.3-, 1934р., Ке 28, ст.241).

115. Про зміну порядку надання почесного звання працівникам 
науки, техніки й мистецтва (3. 3., 1935 р., Ке 20, ст. 107).

116. Про затвердження Положення про персональні пенсії 
(3. 3., 1935 р. Ке 20, ст. 108).

117. Про скасування законів УСРР щодо пільг колишнім чер- 
воногвардійцям і червоним партизанам (3. 3., 1935 р., Ке43, ст. 207).

118. Про зміни ст. 2 постанови ЦВК і РНК УСРР від 20 червня 
1932 р. .Про заходи до поліпшення матеріально-побутового стану 
медперсоналу" та ст. 4 постанови Президії ЦВК УСРР від 
1 грудня 1933 р. „Про стан справи охорони здоров’я в УСРР" 
(3. 3., 1936 р„ Ке 2, ст. 10).

V. По п и т а н н я х  в і й с ь к о в и х

119. Про заборону виселяти родини трудящих, призваних до 
лав РСЧА (3. 3., 1934 р., Ке 25, ст. 213).

120. Про організацію Українського військово-історичного архіву 
(3. 3., 1934 р., Ке 31, ст. 258).



121. Про затвердження „Положення про державне забезпечення 
інвалідів війни і військової служби, осіб, до них дорівненмх, а 
також членів родини цих осіб" (3. 3., 1935 р., № 22, ст. 125).

VI. Н а с т а н о в л е н н я

122. Про настановлення тов. Сухомлина К. В. на голову Держ- 
тілану УСРР (3. 3., 1935 р., № 20, ст. 111).

123. Про настановлення тов. Алексеєва М. О. на народного комі
сара місцевої промисловості УСРР (3. 3., 1935 р., № 21, ст. 122).

124. Про обрання тов Кузоятова Ф. П. на заступника секре
таря ЦВК УСРР (протокол засідання Президії ЦВК УСРР 1936 р., 
№ 22).

125. Про настановлення тов. Межуєва М. Д. на народного 
комісара комунального господарства УСРР (3. 3., 1935 р., № 21, 
ст. 119).

126. Про настановлення тов. Железногорського Г. А. на голову 
Найвищого суду УСРР (З.З., 1934 р. X? 23 — 24, ст. 205).

127. Про настановлення тов. Богатирьова Г. О. на народного 
комісара внутрішньої торгівлі УСРР (3. 3., 1935 р., № 21, ст. 121).

128. Про настановлення тов. Симоненка О. Л. на Упов. НКЗв’яз- 
ку Союзу РСР при уряді УСРР (3. 3., 1935 р., Хе 47, ст. 223).

VII. В и к л ю ч е н н я  з  с к л а д у  ч л е н і в  ЦВК УСРР
129. Про Левковнч М. (3. 3., 1935 р., X? 22, ст. 128).
130. Про виключення Берсстенка М. з складу членів ЦВК

УСРР (протокол засідання Президії ЦВК УСРР 1935 р., 18),
м. Київ, 12 лютого 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Г. Петровський.

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Ю. Войцехівський.

(Оііубл. в газ. „Вісті ЦВК УСРР* від 17 лютого 1936 р. № 40 (4628).

34. Про зміни в складі Президії ЦВК УСРР

Центральний Виконавчий Комітет УСРР п о с т а н о в л я є :
1. В зв’язку з переходом на іншу роботу звільнити від обо 

в’іиків членів Президії ЦВК УСРР т.т. Чувиріна М. Є. і Федяе 
ва 1. Ф.



2. Обрати т.т. Гаврилова Івана Андрійовича,і Іванова Миколу 
Генадійовича на членів Президії ЦВК УСРР, т. Кузоятова Федора 
Петровича — кандидатом у члени Президії.

м. Київ, 12 лютого 1935 року.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР — Г. Петровський.
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР—Ю. Войцехівський.

35. Про зміни в складі Бюджетно! комісії ЦВК УСРР
Центральний Виконавчий Комітет УСРР п о с т а н о в л я є :
1. В зв’язку з переходом на іншу роботу звільнити від обо

в’язків членів Бюджетної комісії ЦВК УСРР т.т. Чувиріна М. €.„ 
Голуба Ф. Я-» Федяєва І. Ф. І Саратікова С. Б.

2. Ввести до складу Бюджетної комісії ЦВК УСРР т.т. Асат- 
кіна О. М., Бойка П. Д., Богуцького В. Н., Кузоятова Ф. П. і 
Прядченка Г. К.

и. Київ, 12 лютого 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР—Г. Петровський.
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР — Ю. Войцехївський.

4
\

г- и.
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ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 9 | 25 лютого 1930 року | № 9

ЗМІСТ
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету

КП(б)У

Зь. Про відзначення 15-річчя прикордонної охороно ПКВС
Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

37. Про нагородження о зв'язку з 15-річчям прикордонної охорони ПКВС.
33. Про зміну меж Олсвського і Лугппського районів Київської області.
39. Про перенесення районного пентру Хильчнцького району Чернігів

ськії області.
40. Про часткові зміна райоппих меж Донецької області.
41. Ипо перечпслепня залізничної станції Купівки Долпнського району. 

Дніпропетровської області, до складу Повгородківського району тієї ж 
області.

4*2. Про перечпслепня хутора Гисенпів Драбівського району Харківської 
області до складу Грсбшківського району тієї ж області.



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР І ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМІТЕТУ КП(б)У

36. Про відзначення 15-річчя прикордонної охорони НКВС

Рада Народнох Комісарів УСРР і Нейтральний Комітет КП(б)У 
п о с т а н о в л я ю т ь :

На відзнаку 15-річчя прикордонної охорони ПКІЇС
1. Встановити 10 стипендій імени 15-річчя прикордонної охорони 

у різних вищих учбових закладах УСРР для заслужених бійців прикор
донної охорони і дружна пачскладу.

2. Асигнувати прикордонній охороні України на культури! потреби 
300 тис. крб. з резервного фонду РНК УСІ’І*.

3. Запропонувати Одеському обласному виконавчому комітету б об
кому КЩбіУ виділяти в н. Одесі будинок під інтернат для дітей началь
ницького складу прикордонної охорони НКВС УСРР на 300 чол., рахуючи 
в тому числі вже існуючий інтернат в Одесі на 150 чол.

Паркомосові УСРР взяти* інтернат па 150 чол. на своє цілковито 
утримання.

и. Київ, 14 лютого 1936 р.
Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко.

Секретар Центрального Комітету КП(б)У С. Косіор.

(Опубл. в газ. „Вісті ЦВК УСРР- вія 15 лютого 1936 року М» 38/4626)

ПОСТАНОВИ

ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ УСРР

37. Про нагородження в зв'язку з 15-річчям прикордонної охорони НКВС 

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР о о с т а а о з л я е :

За активну й самовіддану охорону Й захист кордонів Радянського Со
юзу нагородити таких командирів, осіб начальницького складу і червово- 
армійців прикордонної охорони НКВС УСРР:



і\г 9 — 3 — Ст- 37

І. Б о й о в о ю  з б р о є ю  з  н а п и с о м :  « В  і  з  Д В К  У С Р Р » .

1. Баландіна Федора Марковими,
2 Шддубиого Костявтіїва Юр'євпча,
3 Мойссспка Харіїтона Матвійовича,
4. Захаревпча Динтра Федоровича,
5. Лячука Івана Олександровича,
(і Чубарова Михайла Петровича,
7. Розсн Юлія Зельмановича,
8. Кожановського Олександра Івановича,
9. Угарова Олександра Гавриловича,

Ні. Селенова Михайла Петровича,
11. Рудоміна Петра Івановича,
1? Колосова Георгія Олексійовича.
13. Коленова Григорія Фроловича,
14. Піскулева Миколу Григоровича,
15. Шварцмаиа Олександра Лазарошг.
1С. Свистунова Олександра Михайловича,
17. Нортянка Якова Артемовича,
18. Шокова Прохора Васильовича,
19. Балакіна Леоніда Васильовича,
20. Головкова Миколу Павловича,
21. Любого Івана Семеновича,
22. Смельянова Владислава Григоровича,
23. Кривицького ЛСозефа Яковлевоча,
24. Терсщенка Дмитра Вікторовича,
25. Словинського Леоніда Гепадійопича.

2. Г р а м о т а м и  Ц В К  У С Р Р  і  ц і н н и м и  п о д а р у н к а м и

1. Григор'євського Михайла Дмитровича,
2. ІСоличсва Олександра Васильовича,
3. Щеглова Миколу Федоровича,
4. Болотіпа Тимофія Мойсейовича,
5. Слободспюпа Леоніда Яковлевича,
В. Кузнецова Михайла Івановича,
7. Андреєва Всеволода Андрійовича,
8. Артсмеака. Михайла Кузьмнча,
9. Шандріна Олександра Максимовича,

10. Коржснка Павла Юхимовича,
11. Мальянова Олексія Івановича,
12. Веселова Сергія Аніфатійовпча,
13. Пакеитрігера Соломона Мойсейовича,
14. Сачкова Бориса АрсентіЙовпча,
15 Мнропопа Павла бвдокпмовича,
•16. Халаджава Геворка Геворковича,



17. Ліокина Абрама Семеновича,
18. ОбштеЙна Ісака Михайловича,
19. Файиберга Юхима Григоровича,
20. Насоиова Віанора Івановича,
-21. Дубровпна Басили Ілліча,
22. Васердієра Абрама Мойсейовича,
23. Ярошевського Михайла Олександровича.
24. Небраса Олександра Васильовича,
25. Воробйова Віталія Івановича,
26. Кородьова Івана Семеновича,
27. Гаврилова Гаврила Івановича,
28. Страшних Ншшфора Васильовича,
29. Сукачова Миколу Степановича,
30. Юркова Миколу Федоровича,
31. Платонова Івана Павловича,
32. Бардіпа Івана Юхимовича,
33. Агеева Віктора Андрійовича,
34. Потриваєва Павла Васильовича,
35. Самошкина Миколу Ілліча,
36. Абозова Василя Олексійовича,
37. Брючкова Василя Івановича.

3. Г р а м о т а м и  Ц В К  У С Р Р

1. Дячкова Івана Васильовича,
2. Семашка Олександра Васильовича,
3. Бепасика Михайла Степановича,
4. Гашенка Дмитра Івановича,
5. Сорокипа Павла Миколайовича,
6. Авер'янова Олексія Єгоровича,
7. Крамарева Івагіа Сергійовича,
8. Червочкпна Миколу Андрійовича,
9. Віксмана Бориса Федоровича,

10. Горбатюка Івана Марковича,
11. Я блокова Павлина Олександровича,
12. Соколова Михайла Юхимовича,
73. Поляніна Семена Яковлевпча,
14. Щербину Мптрофапа Федоровича,
15. Степанова Іллю Степановича,
16. Боскїса Семена СамоЙловича,
17. Астагаева Василя Васильовича,
18. Чайковського Ісака Марковича,
19. Ковалевського Миколу їгиатовича,
20. Зіменісова Миколу Йосиповича,
21. Леонова Тимофія Герасимовича,
22. Чульського Наума Ілліча.



ІІ
За активну допомогу прикордонвіЗ охороні ЇЇККС в боротьбі з поруш; 

виками кордову Радянського Союзу нагородите грамотами ЦВК УСРР і 
ікнвпмп лодаруокамв таких колгоспників і колгосиввнь нрикораонвоі 
смуги УСИ1:

1. Женева Сергія Сафроноввча,
2. Апанаг&ка Лавревтіа Григоровича,
3. Панчука Дмитра Павловича,
4. Оксенчука Дмитра,
5. Пнкптюк Ганну Гордіївну,
6. Ііасечшжа Трохима Івановича,
7. Воскобойвікова Андрія Петровича,
8. Грабовську АнастасІю Івавовву,
9. Ііетрашова Андрія Твмофійовича,

10- Олейвика Дмитра Васильовича,
11. Ь'опзаря Олексія Івановича,
22. Китайка Хому Олексійовича,
13. Увтура Степана Михайловича,
14. Козунити Івава Савовпча,
15. Галай Павла Івановича,
16. Говставовського Порфвра Панфиловнчз. 

м. Киїо, Н лютого 1930 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету УСГР —

Г. Петровський.
Секретар Центрального Виконавчого Комітету Н'РР — 

__ Ю. Войцехівський.

38 Про зміну меж Олевського і Лугинсьного районів Київсько? області

Зважаючи па природні умова розташування населених пунктів Озсряп- 
ської сільради Олевського району, Президія Центрального Виконавчого Ко
мітету УСРР п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити постанову президії Київського облвиконкому про розу
крупнення Озеряпської сільради Олевського району, утворивши на її те
риторії иову — Тоипльняпську сільраду в складі села Топпльпа та За- 
озір’л.

2. Перочпслпти знов утворену Топильеянську сільраду Олевського 
району до складу Луганського району.

ЗдіЙспепяя піеї постаново покласти на Київський обласний виконав
чий комітет

м. Киї*. лютого 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР

Г. Петровський.
Секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР

Ю. Войцехівський.



39. Про перенесення районного центру Хильчицьного району Чернігівської
області

Вважаюча на неможливість забезпечити відповідним приміщешіич 
районні установо і працівників райорганізацій і установ у селі Хильчичі. 

.а також беручи на увагу економічне тяжінля більшості сільрад району :іо 
села Зноб-Новгородської і розміщення останнього па залізниці. Президій 

Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а н о в л я є :
Перенести районний пентр Хнльчпцького району, Чернігівської області, 

з села Хильчичі до села Зноб-Новгородської.
Здійснення цієї постанови покласти на Чернігівський обласний вико

навчий комітет, 
м. Київ, 17 лютого 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР
Г. Пстровський.

Секретар Центрального Викопавчого Комітету УСІМ* 
__ Ю. ВойцехІвський.

40. Про часткові зміни районних меж Донецької області

Щоб поліпшити адміністративно-територіальну побудову районів і на
близити сільради іі колгоспи до районних центрів. Президія Центрального 
Виконавчого Комітету УСРР п о с т а н о в л я є :

Перечнсляти:
а) Гречпшкннськт сільраду приміської смуги Коліївської міськради ло 

складу Пово-Лйдарського району. Старобільського округу;
б) Возднижепську сільраду приміської смуги Горліпської міськрадп — 

до складу Постпшевського району.
Здійснення цієї постанови покласти на Донецький обласний виконав

чий комітет, 
м. Київ, 17 лютого 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР
Г. Петровський.

Секретар Центрального Виконавчого Коиітпп УСРР 
____  Ю. ВойцехІвський.

41. Про перечислення залізничної станції Куцівки Долинсьного району 
Дніпропетровської області до складу Новгородківського району тієї ж

області

Вважаючи на те. що яалізничпа станція Куціока екопомічио зв’язана 
з селом Повгородкою, Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР 
постановляє:

Задовольнити клопотання Дніпропетровського облвиконкому і перечп* 
«лити залізничну станцію і виселок Куцівку Долпнського району до 
«кладу Новгородківського району.



Здібепешія цієї постанови покласти на Дніпропетровський обласний 
виконавчий комітет, 

м. Київ, 17 лютого 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР

Г. Петровсьний.

Секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР
Ю. Войцехівський.

42. Про перечислення хутора Сисснків Драбівського району Хаоківськог 
області до складу Гребінківського району тієї ж області

Вважаючи на терпторіально-скономіявс тяжіння хутора СисеакІв 
(колгосп «2 п’ятирічка») до Гребінківського району і щоб поліпшити адмі
ністративно-територіальну побудову Драбівського й Гребінківського рай
онів. Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 
н о в л я є :

Задовольнити клопотання Харківського облвиконкому і перетліли 
тір Сисенків (колгосп «2 п'ятирічка») Пере.рвппської сільради Драбів- 
сі.кого райопу по складу ГригорІвськоТ сільради. Грсбіаківського району,

Здійгліенпя аіеї постанови покласти на Харківський обласний виконав- 
чий комітет.

м. Київ, 17 лютого 1636 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР

Г. Петровсьний

Секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР
Ю. Войцехівський.

Ниднннм офіціальне НКЮ УСРР Відлов. редактор Брагін

Здано до складання £\ціІ—о$. і написано до друку 21411—36 р. Формат паперу’/м 
4-иоінтов. (6?ХЇИ) Вага м ст. ЗР кг. Папер. Н арк. На пяпер. арк. 101.100 я».
Іі-я о Вик &СРР иР*-лннгкке Лу*Рн»іітРО право" і ипусновий М. Портиой

Умови. І оловліту Л» ПОЗ. Зам. Лт 64У—ХІ500
Друкарні! видавництва .Пролетарська Правда", вул. Леніна» 19





(Нека* Уповкалкомза'яак/ ари РНК 
УСРР з 8-VIII 1833 р. № 242)

НИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 10 28 лютого 1028 року Мі 60

ЗМІСТ

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального
Комітету КП(6)У

43. Про агротехнавчання директорів МТС і зав. райземвідділів.

Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету
УСРР

44. Про затвердження Положення про видавництво ЦВК УСРР 
„Радянське будівництво і право-.

45. Про відзначення 15-річчя розгрому Врангеля.
46. Про утворення Петриківеького району, Дніпропетровської 

області.
47. Про перейменування Миролюбівської сільради Хмільовського 

району, Одеської області.
48. Про призначення тов. Хвилі А. А. начальником Управління 

мистецтва при РНК УСРР.
49. Про призначення тов. Дитюка С_Ю. першим заступником 

народного комісара освіти УСРР. * 1

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
1 ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У

43. Про агротехнавчання директорів МТС 1 зав. райземвідділів
З метою підвищення знань директорів МТС і зав. РЗВ 

з механізації і агротехніки Раднарком УСРР І ЦК КП(б)У 
п о с т а н о в л я ю т ь :

І. Встановити, що кожний директор МТС і зав. РЗВ на 
протязі з 1 березня 1936 року до 1 березня 1937 року повинні



опрацювати й скласти обов’язково іспити з питань механізації, 
агротехніки І зоотехніки в обсязі програм, розроблених Нар- 
комземом УСРР.

2. Затвердити такий учбовий план на 585 годин, з них на 
самостійне навчання — 400 годин:

Для директорів МТС Для зав. РЗВ
Дисципліни Всього го

дин
3 них на 

сесії
Всього го

дин
3 них на 

сесії

1. Основи математики . . 60 20 60 20
2. Основи природознавства
3. Комбайни та Інші с. г.

55 20 55 20

машини........................... 85 .40 65 25
4. Трактори 1 автомобілі . .
5. Агротехніка польових

100 40 65 25

культур ........................... 165 45 165 45
6. Основи тваринництва . 60 15 115 35
7. Облік і рахівництво . . 60 15 60 15

3. Встановити, що в основному проробку і засвоєння мате
ріалу кожен директор МТС І зав. РЗВ повинен опанувати шля
хом самостійної роботи над підручниками.

4. Для допомоги в навчанні директорів МТС і зав. РЗВ 
організувати в учбових закладах, які будуть провадити сесії, 
постійне консультаційне бюро з професорсько - лекторського 
складу цих учбових закладів.

5. Щоб систематизувати пророблений самостійно директором 
МТС і зав. РЗВ матеріал і перевірити Його засвоєння, для прове
дення Іспитів по пройдених і закінчених дисциплінах та подачі 
настановних лекцій, встановити проведення сесій в такі періоди:

I сесія з 15 до 25 травня
II я . 1 „ 10 листопада для зернових районів
II „ , 20 „ ЗО „ „ бурякових

III . „ 15 „ 25 лютого 1937 року
Організація сесій повинна бути проведена при вищих сіль

ськогосподарських учбових закладах з метою використання ви
сококваліфікованих спеціалістів.

6. По закінченні кожної сесії в комісіях під головуванням 
нач. облЗУ або його заступника та членів—спеціалістів учбових 
закладів відповідної галузі, провадяться іспити по пройдених 
дисциплінах в обсязі програм. По здачі іспитів по всіх дисци
плінах кожному директорові МТС І зав. РЗВ видається облЗУ 
спеціальна посвідка про здачу іспитів.

7. Дозволити кожному директорові МТС 1 зав. РЗВ з кош
тів МТС та РЗВ витратити протягом року по 400 крб. на оплату 
праці спеціалістів-консультантів і по 150 крб. на придбання 
підручників І на час сесій—добові й квартирні для оплати 
вартості житла Й харчування.



Зобов'язати Наркомзем УСРР забезпечити фінансування на 
оплату лектури за час сесій.

8. Зобов'язати Наркомзем УСРР і Сільгоспвидав не пізніш 
20 лютого надрукувати й надіслати учбові плани та програми 
до всіх директорів МТС І зав. РЗВ.

9. Керівництво навчанням директорів МТС і зав. РЗВ, орга
нізація систематичного контролю за навчанням, як самостійним, 
так 1 під час сесій, забезпечення підручниками, організація кон
сультацій, організація учбового процесу під час сесій і забез
печення цілковитої і вчасної явки на сесії покладається на Нар
комзем УСРР І начальників облЗУ з залученням до організації 
учбового процесу інституту заочної освіти Наркомзему 1 його 
філіалів.

10. Раднарком УСРР І ЦК КП(б)У зобов'язують обкоми, обл
виконкоми, райпарткоми і райвиконкоми забезпечити виконання 
цієї постанови й допомогти директорам МТС та зав. РЗВ в на
вчанні.

м. Київ, 10 лютого, 1936 р.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УСРР

44. Про затвердження Положення про видавництво ЦВК УСРР 
„Радянське будівництво і право"

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 
в о  в  л я є :

Затвердити нижчекаведене Положення про видавництво ЦВК 
УСРР „Радянське будівництво і право".

ПОЛОЖЕННЯ
про видавництво ЦВК УСРР „Радянське будівництво і право"

1. Для виданпя Збірника законів І розпоряджень робітничо- 
селянського уряду Української Соціалістичної Радянської Рес
публіки і інших періодичних і неперіодичних видань у галузі 
радянського будівництва, права і фізкультури, при Центральному 
Виконавчому Комітеті УСРР існує видавництво під назвою 
„Видавництво ЦВК УСРР—Радянське будівництво і право*.

2. Видавництво ЦВК УСРР „Радянське будівництво і право* 
є державна організація, що діє на засадах господарського роз

Голова Ради Народних 
Комісарів УСРР — 

П. Любченко

Секретар Центрального 
Комітету КП(б)У —

П. Постишев

І .  З а с а д и



рахунку відповідно до планових завдань, затверджуваних Пре
зидією ЦВК УСРР.

3. Видавництво користується всіма правами юридично! особи, 
і на нього поширюються всі права, переваги й пільги, встанов
лені загальносоюзним і республіканським законодавством для 
центральних і місцевих органів друку та їх допоміжних під
приємств.

Видавництво звільняється від усіх місцевих податків і зборів.
4. Видавництво має право в межах чинного законодавства 

набувати і вивласнюватн майно, вступати в договірні відносини, 
відкривати в банках рахунки і провадити всі інші дозволені 
законом операції, потрібні для досягнення цілей, що стоять пе
ред видавництвом.

5. За всі свої зобов'язання видавництво відповідає всім на
лежним йому майном, на яке за чинним законодавством можна 
звертати стягнення.

6. Для досягнення мети, вказаної в ст. 1 цього Положення, 
видавництво має право з додержанням чинних законів:

а) видавати спеціальні книги, учбові посібники, підручники 
і масову популярну літературу з питань радянського будівни
цтва, права і фізкультури, а також періодичні видання з тих же 
питань;

б) розповсюджувати свої видання як безпосередньо, так і че
рез органи „Союзпечать" і книготорговельні організації;

в) відкривати встановленим порядком свої філії й агентства, 
які діють на правах представництва, і мати своїх представни
ків— окремих осіб;

г) здійснювати Інші дозволені законом операції, зв'язані 
з діяльністю видавництва.

7. Видавництво має печатку з написом своєї назви.
8. Видавництво має перебування в м. Києві.

ІІ. К о ш т и  в и д а в н и ц т в а
9. Статутний капітал видавництва за балансом на 1 січня 

1936 р. становить 173.287 крб. 56 коп.
10. Дальше збільшення статутного капіталу провадиться за 

рішенням Президії ЦВК УСРР на клопотання видавництва 1 за
значається по балансу видавництва по статті .Статутний капітал".

11. Крім статутного капіталу, видавництво має: а) амортиза
ційний капітал, б) фонд поліпшення побуту робітників і служ
бовців, в) фонд преміювання працівників, г) Інші фонди на 
підставах, встановлених законом.

Утворення, зберігання 1 витрачання капіталів і фондів прова
диться згідно з чинним законодавством.

12. Щороку у видавництві провадиться амортизація майна, 
що складається з устатковання, інструментів, Інвентаря, авто
транспорту та інш., через певне процентне відрахування з йоі о 
вартості (за оцінкою на момент включення в інвентар) до амор



тизаційного капіталу згідно з чинними щодо цього правилами. 
Амортизація майна виробничого значення включається в собі
вартість продукції.

13. При затвердженні щороку річного звіту і балансу видав
ництва визначається розмір прибутків і збитків за минулий опе
раційний рік.

Чистий зиск (за покриттям збитків минулих років, що зали
шилися на балансі) розподіляється за постановою Президії ЦВК 
УСРР.

НІ. К е р у в а н н я  в и д а в н и ц т в о м

14. На чолі видавництва стоїть директор, який відповідає за 
діяльність видавництва в цілому.

15. Директор призначається і звільняється Президією Цент
рального Виконавчого Комітету УСРР.

16. Директор керує й несе відповідальність як за Ідейний 
напрям, так і за господарсько-фінансову та адміністративну 
діяльність видавництва.

17. Директор видавництва має заступника, який призначається: 
і звільняється Президією ЦВК УСРР.

Головний бухгалтер видавництва призначається і звільняється 
Секретаріатом ЦВК УСРР на подання директора.

18. Розподіл обов'язків між директором і його заступником 
провадиться директором через особливі інструкції та накази,, 
ним же видавані.

19. На час тривалої відсутності директора (хворість, відря- 
ження, відпустка) його права 1 обов’язки привласнюються заступ
никові директора.

IV. П о р я д о к  д і я л ь н о с т і  і  з в і т н о с т і  в и д а в н и ц т в а

20. Оперативний рік видавництва встановлюється від 1 січня 
по 31 грудня.

21. Виробничо-фінансовий план (включаючи і кошторис) ви
давництва затверджується Президією Центрального Виконавчого 
Комітету УСРР.

22. Річний звіт про діяльність видавництва з доданням за
ключного балансу на останнє число звітного року разом з про
ектом розподілу прибутків і покриття збитків вноситься не 
пізніше 15 березня наступного року на затвердження Президії 
ЦВК УСРР.

П р и м і т к а. Видавництво звільняється від встановленої 
за правилами публічної звітності обов’язкової публікації ба
лансу і рахунку прибутків та збитків.

23. Перевірка періодичних звітів і балансів, а також обслі
дування загального стану та окремих частин діяльності видав-



яицтва провадяться Секретаріатом Центрального Виконавчого 
Комітету УСРР.

У. П о р я д о к  з м і н и  ц ь о г о  П о л о ж е н н я  і  л і к в і д а ц і я
в и д а в н и ц т в а

24. Вносити зміни чи доповнення до цього Положення можна 
не інакше, як з затвердження Президії Центрального Виконав
чого Комітету УСРР.

25. Ліквідація видавництва та порядок П встановлюється Пре
зидією Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

м. Київ, 4 лютого 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР — Г. Петровськнй
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР — Ю. ВойцехІвськиА

45. Про відзначення 15-річчя розгрому Врангедя
Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 

н о в л я є ;
Задовольнити клопотання дніпропетровських організацій і на 

відзначення 15-річчя розгрому Врангеля перейменувати:
1. Риковську МТС Генічеського району — на МТС ін. тов. 

Сталіна.
2. Село Жеребець Оріхівського району—на село їм. тов. Гаври- 

лова, Жеребецьку сільраду — на сільраду ім. тов. Гаврилова.
3. Село Ново-Павлівку Бердянського району — на село Пар

тизани, Ново-Павлівську сільраду —на сільраду їм. Партизан.
4. Село Агайман Іванівського району — на село ім. Фрунзе, 

Агайманську сільраду — на сільраду їм. Фрунзе.
5. СелоВоскресенку Чубарівського району—на село ім. Чапа- 

■єва, Воскресенську сільраду — на сільраду їм. Чапаєва.
6. Село Кам'янку В. БІлозерського району—на село ім. ІЦорса, 

а Кам'янську сільраду — на сільраду ім. Щорса.
и. Київ, 19 лютого 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Г. Петровськнй

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Ю. Войцехівський



46. Про утворення Петриківського району Дніпропетровсько?
області

Вважаючи на велику територію приміської смуги, м. Дніпро
петровська, велику кількість сільрад у ній (42) і з метою на
ближення сільрад І колгоспів до районних центрів, Президія 
Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а н о в л я є :

1. Розукрупнити територію приміської смуги Дніпропетров
ської міськради, утворивши новий Петриківський район в складі 
14 сільських рад з центром в селі Петриківці.

2. До складу Петриківського району включити Чаплинську, 
Хутірську, ЛобоЙкІвську, ЛисаветІвську, Попово-Балівську, Ми
колаївську, Курилівську, Паньківську, Петриківську, Колгоспів
ську, Гречанівську й Червоно-Партизанську сільські ради при
міської смуги Дніпропетровської міськради і Сорочинську й 
Шульгівську сільські ради Царичанського району, вилучивши їх 
з складу приміської смуги Дніпропетровської міськради й Цари
чанського району.

Здійснення цієї постанови покласти на Дніпропетровський 
обласний виконавчий комітет.

м. Київ, 19 лютого 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Г. Петровський

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР — Ю. Войцехівський

47. Про перейменування МиролюбІвської сільради Хмільовського
району, Одеської області

Зважаючи на те, що Миролюбівська сільрада є однією з пе
редових в області, Президія Центрального Виконавчого Комітету 
УСРР п о с т а н о в л я є :

Задовольнити клопотання пленуму сільради, підтримане Хмі- 
льовським РВК І Одеським облвиконкомом, і перейменувати 
Миролюбівську сільраду Хмільовського району на сільраду іме- 
ни С. М. Кірова, а центр її, село Миролюбівку, — на село Кі- 
ропо.

м. Київ, 19 лютого 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР —Г. Петровський

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР —Ю. Войцехівський.



43. Про призначення тов. Хвилі А. А. начальником Управління
мистецтв при РИК УСРР

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 
н о в л я є :

Призначити тов. Хвилю Андрія Ананьєвича начальником 
Управління мистецтв при Раді Народних Комісарів УСРР, звіль
нивши його від обов’язків першого заступника народного комі
сара освіти УСРР.

м. Київ. 23 лютого 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР — Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР — Ю. Войцехівський

49. Про призначення тов. Дитюка С. Ю. першим заступником 
народного комісара освіти УСРР

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 
н о в л я є :

Призначити тов. Дитюка Степана Юхимовича першим заступ
ником народного комісара освіти УСРР.

м. Київ, 23 лютого 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР —Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР —Ю. Войцехівський

Видання офіціальне НКЮ УСРР Відповідальний редактор Брагін
Подано до складання 7/Ш-Зб. Підпис, до друку 2>/Ш—Зі р. Формат паперу */іс 
4-поштоо. ($2Х<*4)- Вага и. ст. $8 кгр. па їер. */« арк- На лап. арк. 10М0; зв.

Випусковий М. ПортноЙ
Видавництво ЦВК УСРР „Радянське будівництво і право*

Умова. Годовліту № 1759. Зак. № -Л5—31.500
Друкарня видавництва „Пролетарська Правда*, вуа. Левіяа, 19



(Наказ Упоокоркомзо'язк/ при РИК 
УСРР а 9*VII! 1933 р. № 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

Л* ІІ З березня 1986 року Пі І!

ЗМІСТ

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
50. Про медогляд робітників підприємств і організацій НКХарчо

прому, НКТоргу 1 кооперативної системи.
51. Про план контрактації махорки та тютюнів 1 заходи до 

зміцнення махорко-тютюнової сировинної бази в 1936 р.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

50. Про медогляд робітників підприємств І організацій 
НКХарчопрому, НКТоргу і кооперативної системи

Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
Вважати за потрібне, щоб медогляд робітників підприємств 

і організацій НКХарчопрому, Наркомвнуторгу 1 кооперативної 
системи провадився за обов’язковими постановами облвиконкомів.

Порядок проведення такого огляду має встановлюватись за 
інструкцією НКОЗ УСРР у погодженні з відповідними органі
заціями.

Система оплати медогляду обумовлюється договорами між 
органами охорони здоров’я і відповідними підприємствами.

м. Київ, 15 лютого 1936 р.
Заст. голови Ради Народних Комісарів

УСРР I. Шеяехєс
Заст. керівннчого справ Ради Народних

Комісарів УСРР Аг Крвчевцов



51. Про план контрактації махорки та тютюнів і заходи до 
зміцнення махоркотютюнової сировинної бази в 1936 р.
Відповідно до постанови Раднаркому СРСР від 3 лютого 

1936 року Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
1. Встановити план обов’язкової державної контрактації ма

хорки та тютюнів урожаю 1936 року в колгоспах, у колгоспників 
(по неусуспільнених посадках махорки) та в одноосібних госпо
дарствах у таких розмірах:

махорки ................................ 45.360 тонн
жовтих тютюнів......................  5.056 а
сигарних тютюнів...................  1.575 „
бакуну......................................  3.500 „

з розподілом по областях згідно з додаваною таблицею К® 1.
2. Грошовий аванс по контрактації махорки і тютюнів уста

новити на одну тонну законтрактованої продукції в таких
сумах:

по махорці....................................125 крб.
я жовтих тютюнах...................  500 „
я сигарних я ......................... 320 в
й бакуну ..................................  200 ,

Загальну суму фінансування контрактації встановити в 9402,0 
тис. крб. з розподілом по областях згідно з таблицею № 1.

3. Встановити такі строки видачі контрактантам грошових 
авансів:

а) по махорці—40% суми авансу при підписанні договору 
й 60% у травні—червні 1936 року на посадку та підготування до 
збирання;

б) по жовтих і сигарних тютюнах та бакуну — 20% суми 
авансу при підписанні договору, 40% у квітні—червні 1936 року 
на посадку Й 40% у липні—серпні 1936 року на збирання та 
обробку.

4. Облвиконкомам і райвиконкомам пояснити всім колгоспам, 
колгоспникам (по неусуспільнених посадках махорки) і одно
осібним господарствам, що, при перевиконанні планів здачі 
державі (по контрактації) махорки й тютюнів урожаю 1936 року 
по кількості й асортименту або вартості законтрактованих ма
хорки і тютюнів, вони одержать за здані зверх плану махорку 
і тютюни премію-надбавку до заготівельної ціни в розмірі, іцо 
Його встановлено за постановою РНК СРСР І ЦК ВКП(б) від 
23 квітня 1935 року.

5. Проведення обов’язкової державної контрактації махорки 
і тютюнів, а також видачу контрактантам грошових авансів 
і агровиробничий контроль покласти на укрфілію Союзтютюн- 
сировини.

6. Зобов'язати укрфілію Союзтютюнсировини закінчити конт
рактацію махорки і тютюнів не пізніш 1 квітня 1936 року.



7. Доручити УповКомЗагРНК відповідно до асортименту 
махорки і тютюнів, що буде встановлений на 1936 рік КомЗагРИК 
ОРСР, затвердити асортимент махорки і тютюнів по окремих 
областях України.

8. Агровиробниче обслуговування по махорці і тютюнах у 
колгоспах та одноосібних господарствах, а також усю відпо
відальність за виконання планів посадки, посіву, агротехніки, 
збирання, обробки й підготування сировини до здачі покласти 
на Наркомзем Украіни та його місцеві органи.

Про а г р о в и р о  б н и ч і  з а х о д и
1. Рада Народних Комісарів УСРР зобов’язує усі облвикон

коми, райвиконкоми, директорів МТС і голів колгоспів махорко
вих і тютюносіючих районів забезпечити вчасне й доброякісне 
виконання всіх агроправил щодо сівби й обробки махорки і тю
тюнів, зокрема:

а) Махорку, бакун і сигарні тютюни розмістити переважно 
на гороДніх і присадибних землях усуспільненого користування 
колгоспів, а також на кращих, найродючіших польових ділянках, 
що угноювались в останні роки.

На полях сівозміни махорку й тютюни розмістити по попе
редниках, що забезпечують підвищення врожайності цих культур.

б) Площі махорки і бакуну забезпечити гноєм у кількості 
ЗО — 40 тонн на гектар або мінеральним добривом за нормами, 
установленими НКЗемсправ відповідно до родючості грунту і 
попереднього вдобрення.

Весняне угноєння під махорку-сіянку не допускати. Площі під 
сигарні тютюни забезпечити гноєм у кількості 25 — ЗО тонн на гек
тар або мінеральним добривом за нормами, установленими НКЗем
справ відповідно до родючості грунту і попереднього вдобрення.

Площі під жовтий тютюн, які мають попередником тютюни 
чи садяться на пісках або розораних, виснажених грунтах, за
безпечити гноєм у кількості 18—20 тонн на гектар або міне
ральним добривом за нормами, установленими НКЗемсправ.

в) Посів махорки-сіянки провести водночас з посівом ранніх 
ярих культур у 4—5 днів від початку сіву, не припускаючи 
розриву між передпосівною обробкою грунту та посівом.

Посадку махорки провести по Київській та Харківській обла
стях за 20 днів, а по Чернігівській—за 25 днів з початку посадки, 
закінчивши її по Україні не пізніш 25 травня.

Посадку бакуну, сигарного і жовтого тютюну провести в ЗО 
днів, закінчивши її не пізніш 5 червня.

До початку посадки провести ретельну апробацію всієї роз
сади, забезпечивши висадку виключно доброякісної розсади.

г) Встановити гущину насаджень:
махорки в середньому не менш 60 тле. рослин на гектар, 

бід 50 до 80 тис. рослин, залежно від родючості грунту, вдо
брення його та сорту махорки;



бнкуну—50 тис. рослин на гектар, сигарного—32 тис. рослин 
на гектар І жовтих тютюнів—83—85 тис. рослин на гектар, залеж
но від сорту тютюну.

Зазначена гущина насаджень установлюється для махорки- 
сіянки — на час остаточної проривки П, для махоркн-сажанки 
Я для Інших тютюнів—на час першого прополювання.

Підсадка загиблих рослин має бути проведена для махорки- 
сіянкн не пізніш остаточної проривки П, для махорки-сажанки 
й Інших тютюнів — не пізніш, як через 5 днів після закінчення 
основної посадки.

д) Провести прополювання тютюнів 1 махорки—сажанки не 
менш 3 раз і махорки-сіяяки не менш 4 раз, не рахуючи шаро- 
вок сіянки й тримаючи грунт плантацій тютюнів 1 махорки 
весь час у пухкому стані.

Провести обов'язкове вершкування та не менш 3 пасинкувань 
махорки і тютюнів.

е) До часу посадки махорки і тютюнів організувати водо
постачання посадки тютюнових культур шляхом збудування 
простіших гребель, колодязів і шляхом організації механічного 
водопостачання.

ж) Будівництво й остаточне обладнання плантаційно-техніч
них споруд (сушарень та пристосувань), які залишилися незакінчені 
від 1935 року, закінчити до 1 травня 1936 р.

з) Забезпечити збудування в 1936 році в колгоспах України 
146 тис. нових парникових рам 1 застеклення старих у кількості 
73 тис. штук, а також збудування 14 вогневих і 364 повітряно- 
сонцевих сушарок, з яких для махорки—248 і для тютюнів —130 
об'єктів, з розподілом по областях згідно з таблицею Ке 2.

Будівництво споруд, потрібних за планом 1936 року для 
сушіння та післяврожайного обробітку тютюнів і махорки, закін
чити до 15 серпня 1936 р.

2. Зобов'язати НКЗемсправ УСРР, обласні виконавчі комітети 
і РНК АМСРР організувати технічну допомогу і спеціальний 
контроль за виконанням цього будівництва у визначені строки.

3. Запропонувати облвиконкомам і Наркомзему УСРР:
а) організувати в колгоспах не пізніш 1 березня закладку 

парників під склом у кількості: для махорки — 262,0 тис. кв. м, 
для бакуну—42,0 тис. кв. м, для сигарних тютюнів—25,5 тис. кв. м 
і для жовтих тютюнів—268,0 тис. кв. м з тим, щоб забезпечити 
ранню посадку махорки з парників під склом не менш, як на 
25% загальної площі посіву-посадки, для бакунів не менш, як 
на 80% площі посадки, І для сигарних 1 жовтих тютюнів на 
100% площі посадки.

б) встановити суворий контроль за використанням по при
значенню міндобрива і будівельних матеріалів, які виділяються 
на тютюнництво.

4. Зобов'язати НКЗемсправ і Укрсельбанк передбачити в плані 
виробничого кредитування колгоспів на 1936 рік довгострокове



№ п 5 Ст. 51
Додаток № /

План контрактації махорки і тютюнів урожаю 1936 року

М а х о р к а

О б л а с т і
План

засіву
(га)

Норма 
здачі з 
1 га(ц)

План
контрак

тації
(тонн)

Середній 
аванс на 
1 тонну 
(крб.)

Загаль
на сума 
авансу 

(тис.кро.)

Київська—махорка............... 3100 11,3 3500 — —

маюрка-вергун . . . 900 10,0 900 — —

Разом по Київській 
області............... 4000 11,0 4400 125 550,0

Чернігівська........................... 21500 12.8 27520 125 3440,0
Харківська.............................. 10500 12,8 13440 125 1680,0

У к р а ї н а  . . . . 36000 12,6 45360 125 5670,0

Ж о в т и й т ю т ю н

Вінимпьха.............................. 4800 6.5 3122 500 1561,0
Одеська . •.............................. 900 5,6 504 500 252,0
А М С Р Р ......................... 2200 6.5 1430 500 715,0

У к р а ї н а .  .  .  . 7900 6,4 5056 500 2528,0

Б а к у я

Чернігівська........................... 2500 14.0 3500 200 700,0

С и г ар в и Й т ю т ю н

Київська................................. 650 10,5 682 320 218,2
Чернігівська.................• . . . 850 10,5 893 320 285,'З

У к р а ї н а  .  .  .  . 1500 10,5 1575 320 504,0

Здсг. керівіячого справ РНК УСРР А. Кричеецов.



додаток Л ?  2

План закладки парників під склом і будівництва сушарень 
і парникових рам для махорки і тютюнів по УСРР

на 1936 р.

і
о.*

Будівництво сушарень та ларнмкоамх рам (штук) <чнСІ

О б л а с т і Назва тютюнів
<в 2

с 5 я « и .* - * ц ч ж
5 е о £ » =со

ї|

03 и

1 П
ов

іт
ря

ні
 

1 
та

 с
он

це
ві

 
і с

уш
ар

ки

сь 
с _
в " г
Х т о .

*к
| з
С  км  з :  СП Єи

Київська
Махорка . . . . 26.5 — 55 13000 1900
Сигарні . . . . 11.0 1 35 500 800

Р а з о м  .  . 37.5 1 90 13500 2700
Махорка . . . . 176.8 — 93 70000 10700

Чернігівська Бакун ................ 42.0 1 13 10000 2900
Сигарні . . . . 14.5 2 8 4500 2С0

Р а з о м  .  . 233.3 3 114 84500 13800

Вінницька Жовті тютюни 163.2 6 40 — 45000

Харківська Махорка ... 58.8 — 100 21000 5300

Одеська Жовті тютюни . . 80.6 — 14 15С00 700

А М С Р Р Жовті тютюни 748 4 б 12000 5500

По У С Р Р .  .  . Махорка ... * 262-1 — 243 104000 17900

Бакуни . . . . • 42.0 1 13 10000 2900

Сигарні тютюни . 25.5 3 48 50С0 1000

Жовті тютюни . . 268.6 10 60 27000 51200

В с ь о г о  . 5982 14 364
1
, ноооо 
1

73000

Заст. керіоннчого справ РНК УСРР А. Кричевцов.



Додаток Лі V?

Кредитування плантаційно-технічних споруд для махоркових і тютюнових колгоспів
на 1936 р. по УСРР (тис. крб.)

О б л а с т і

М а х о р к а Б а  к  у  н Сигарні тютюни Жовті тютюни Р а з о м

Будівницт
во суша- 

ревь
Пар
ники-

Будівницт
во суша

рень
Пар
ники

Будівницт
во суша

рень
Пар
ники

Будівницт
во суша

рень
Пар
ники

Будівницт
во суша

рень
Пар
ники

Київська ....................... 143.0 66.2 — — 90.4 4.0 — — 233,4 70.2

Чернігівська................. ш.в 357-4 37.6 53.8 32.0 22.0 — — 181.2 433.2

Вінницька ..................... — — — — — — 150.4 90.0 150.4 90.0

Харківська.................... 120.0 111.4 — — — — — — 120.0 111.4

Одеська......................... — — — — — — 38.6 73.4 38.6 73-4

А М С Р Р  .................... — — — — — — 42.6 68-6 42.6 еае

По У С Р Р  .  . 374,6 585,0 37,6 53,8 122,4 26,0 226,6 232,0 761,2 846,8

Заст. керівнияого справ РНК УСРР >4. Кричевцов.
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Додаток М 4
Готування масових колгоспних кадрів по махорці й тютюнах

на 1936 рік

О б л а с т і

К і л ь к і с т ь  д о  п і д г о т у в а н н я

Р а  а  о  мПо ма
хорці

По баку- 
нех

По сигар* 
вих тютю

нах
По жовтні 
тютюнах

Київська................... 200 _ 110 310
Чернігівська . . . . 6 6 0 7 0 4 0 — 7 7 0
Вінницька . . . . . — — —- 2 1 0 2 1 0
Харківська............... зко — — — зао
Одеська.................... — — — 60 60
А М С Р Р ................ — — — 4 0 4 0

П о  У С Р Р  .  . 1240 70 1 '/• 310 1770
Заст. керівничого справ РНК УСРР А. Кричевцош.

кредитування колгоспів на тютюнове і махоркове будівництво 
в сумі 1.608 тис. крб. з розподілом по областях, згідно з та
блицею № 3.

5. Зобов’язати НКЗемсправ та його місцеві органи провести 
підготування колгоспних кадрів (бригадирів) по махорці І тютю
нах на 1936 рік у кількості 1770 осіб з розподілом по областях 
згідно з таблицею № 4, звернувши особливу увагу на якісне 
готування кадрів для машинної посадки махорки і тютюнів, яка 
застосовується на Україні вперше.

Рада Народних Комісарів ' УСРР зобов’язує НК*ЗС УСРР, 
обласні виконавчі комітети і РНК АМСРР приділити особливу 
увагу справі посіву-посадки, обробки й збирання махорки і 
тютюнів з тим, щоб уже в 1936 році забезпечено було значне 
підвищення врожайності махорки І тютюнів та збільшення не 
менш, як удвічі, кількості перших і других сортів тютюнів.

и. Київ, 15 лютого 1936 р.
Голова Ради Народних Комісарів

УСРР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних

Комісарів УСРР А. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УСРР Відповідальний редактор Брагіи
Подано до складання 7/111—36. Підпис, до друку 25/Ш—3<> р. Формат паперу 
4-х пошто». (62ХИ4). Вага н. ст. 38 хгр. аапер. ари На пап, ари 101.100 за.

Випусковий М Портной
________ Видавництво ЦВК УСРР „Радянське будівництво і ораво*1________________
Уповн. Головліту М 1760.____________________________ Зак. М 677—31.500

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



(Наказ Уловввркомзв'язку при РНК 
УСРР а 8 VIII 1833 р. № 242)
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ЗМІСТ

Постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів
УСРР

52. Про зміпу і доновпспия Кримінального кодскса УСРР.
53. Про адмішетратетше виселення з приміщень, розташованих па території 

виробничих підприємств органів Паркомзв’язку.

Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР

54. Про розформування Іїокровської сільради приміської смуга Криворізь
кої міськради, Дніпропетровської області.

55. Про привласнення київському трамвайному заводу імеїш тов. Ф. В. 
Дзержалського.

50. Про відзначення 2о-річного ювілею проф. Снтенка М. І.

Положення Народного комісаріату освіти УСРР

57. Про дитячий будшюк для нормальних дітей шкільного віку.



ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 8ИНСНАВЧ0Г0 КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ
КОМІСАРІВ УСРР

52. Про зміну і доповнення Кримінального коденсу УСРР

Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів УСРР. 
п о с т а н о в л я ю т ь :

і.

1. Доповнити Кримінальний кодекс УСРР ст. ст. 56*4 БО”, 9-Г в такій 
редакції:

«563\ За порушення працівниками цивільної авіації Н цивільного 
повітроплавства службових обов’язків (порушення начальником авраакргу 
нравпл про випуск повітряних суден у політ, виліт з аеропорту без роз
порядження начальника аеропорту, пирушенпя правил про польоти й ішп.), 
якщо це порушення призвело або могло призвести до пошкоджено» або 
знищення повітряного судна чн земного устаткованпя для польотів або до 
пощаспого випадку з людьми,—

позбавлення волі па строк до десяті: років, а при особливо обтяжли- 
впх обставинах — найвищу міру покарання».

«5б3\. Порушення правил про міжнародні польотн (вліт у Союз іт.р 
і виліт з Союзу РСР без дозволу, педодержаппя зазначених у дозіюа: 
маршрутів, місць посадки, новітряпих воріт, височини польотів і інш.» 
при відсутності ознак зради батьківщиш або інших контрреволюційних 
злочнліе —

позбавлення волі на строк не нижче одного року або штраф у роз
мірі до 10.000 крб. з конфіскацією або без конфіскації повітря
ного судна».

«94*. За порушення иравпл, установлених Позітряпнм кодексам 
Союзу РСР і правпл, шо її видав Головне управління ііплільпого повітря
ного флоту, про охорону порядку Й безпеки повітряних неретпиь тя 
про охорону майпа ппвільного повітряного флоту, а також санітарних 
і протшюжарнпх правил цивільного повітряного флоту, якщо порушення



призвело або могло призвести до тяжких наслідків і не є для порушника 
службовим злочином, —

позбавлення волі ва строк до трьох років. або штраф до 3.000 
карбованців».

2. Сг. 206і Кримінального кодексу (3. 3. УСРР 1934 р. Х« 19,
ст. 158) змінити Й викласти в такій редакції:
«206'. Військовими злочинами визнаються скеровані проти встановле

ного порядку несення військової служби злочини, вчинені військовослужбов
цями й військовозобов'язаними запасу Робітвечо-селявської червової армії 
шд час перебування в лавах Робітничо-селянської червоної армії».

3. Примітку 1 до сТ. 206і Кримінального кодексу зробити приміткою 
другою, залишивши її в чинній редакції, і додати примітку 1 до ст. 200і 
Кримінального кодексу в такій редакції:
^ П р и м і т к а  1. За відповідними статтями цього розділу несуть відпові

дальність за злочини, скеровані проти встаповлепого для них по
рядку несення служби, також особи строєвого й адміпістратпвпо- 
господарського складу воєнізованої охорони і воєнізованої пожарпої 
охорони підприємств і споруд, які мають особливе державно 
зпачепня, особи оперативпо-строєвого й адмшістратпвно-господар- 
ського складу Робітничо-селянської міліції, особи оперативного Й 
адміністративно-господарського складу поправно-трудових* установ, 
прапіішики експедицій підводних робіт («ЕПР011»), особо 'началь
ницького складу цивільного повітряного флоту Й учпі льотних 
шкіл цивільного повітряного флоту, а також особи начальницького 
іі рядового складу частин тилового ополчеппя й трудових частіш 
з осіб, звільнених від військової служби з релігійних переконань».

11.
4. Іїя постанова видається па пикопаопя. постанови ЦВК і РПК СРСР 

від 7 серпня 1935 рок? «Про затвердження Повітряного кодекса Союзу 
ГСР» (3. 3. СРСР 1935 р. № 43, ст. 359- а).

я. Київ, 23 лютого 1930 року.

Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР Г. Пєтрзвсьний.
Заст. голови Ради Иароцппх Комісарів УСРР 3. Пораймо.

Секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР
Еойцехівсьішй.



53. Про адміністративне виселення з приміщень, розташованих на тери
торії виробничих підприємств органів Нарномзв’язку

Центральний Виконавчий Комітет і Рада Пародппх Комісарів УСРР 
П о с т а н о в л я ю т ь :

І.
1. Доповнити ст. 1 постапови ЦВК і РИК УСРР віз 31 серпня 1027 

року «Про адміністративне виселення громадян із житлових примішені.» 
(3. 3. УСРР 1927 р. Лі 43, ст. 196) приміткою 6 в такій редакції: 
« П р и м і т к а  6. Порядок виселення з приміщень, розташованих па тери

торії виробничих підприємств Паркомзв’язку (телеграф, поштамт, 
телефонні станції Й радіостанції), що мають особливо паюй:;.', 
й оборонне значення, осіб, які но працюють в оргапах Наркоязв'л.)- 
ку або втратили з ними зв'язок, разом з членами їх родіш і утри
манцями, регулює иостанова ЦВК і РИК СРСР від 20 листопада 
1935 р. «Про виселення з території штробялчпх підприємств Парод- 
ного комісаріату зв'язку осіб, що не працюють о органах Парком- 
зв'язку» (3. 3. СРСР 1935 р. Лі 59, ст. 483)».

Список підприємств органів Нарномзв'язку, на які поширюється чнипісгь 
вгаданої постапови ЦВК і РНК СРСР від 20 листопада 1935 року, за
тверджує Рада Пзродплх Комісарів СРСР.

2. Точний перелік категорій трудящих, якпм треба надавати шту 
житлову площу в зв’язку з виселенням їх з приміщень, розташованих на 
території виробничих підприємств органів Паркомзв'язку, передбачається 
в постаповї НКЮ УСРР і Наркомкомгоспу УСРР від 27 вересня 1931 р. 
«Про коло осіб, що їх не можна внселятп адміністративно без фактичного 
падання житлової площі». (3. 3. УСГР 1931 р. № ЗО, ст. 236).

ІІ.
3. Цю постанову видано на виконання ст. 11 постанови ЦВК і РПК 

СРСР від 20 листопада 1935 року «Про виселення в території виробничих 
підприємств Паркомзв’язку осіб, що не орацюють в органах Паркомзв'язку» 
(3. 3. СРСР 1935 р. Лі 59, ст. 483).

м. Київ, 23 лютого 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР Г. Петровський.

Заст. голови Ради Народних Комісарів УСРР В. Пораймо.
Секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР

Ю. Войцехівський.



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ УСРР

54. Про розформування Покровської сільради приміської смуги Криворізької 
міськради, Дніпропетровське? області

Вважаюча на те, що населені пункти Покровсьісої сільради за останні 
роки втратили своє сільськогосподарське значення, що переважну кількість 
населення цих пунктів становлять робітника сусідніх рудників, Президія 
Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а н о в л я в ;

Покровську сільраду приміської смуги Криворізької міськради розфор
мувати, приєднавши

а) села ІІокровку 3 Катерияівку — до складу селпщаої (рудничної) 
ради ім. Карла Лібкнехта;

б) оиселок Сажапово (колгосп «Владлен») — до складу Жовтневої си» 
лнщцої (рудничної) ради.

Здійснення діві постанови покласти на Дніпропетровський обласний 
виконавчий комітет.

іі. Київ, 20 січня 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР Г. Пзтровсьний.

Секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР
Ю. Войцехівськкй.

65. Про привласнення київському трамвайному заводу імени тов.
Ф. Е. Дзержинсьного

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а н о в л я є :  
Задовольнити клопотання робітників, ІТП і службовців київського 

тромвайпого заводу, шдтримаие Київською міськрадою і Київським облвно 
копкомом, і привласнити цьому заводу ім'я тов. Ф. Б. Дзсржлпського, іме- 
пую'ш його надалі «Київський трамвайний зазод імевп тов. Ф. Е. Дзержпл- 
ського».

н Київ, 26 січня 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР Г. Петровсьний.

Секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР
Ю. Вокцехівський.



56. Про відзначення 25-річкого ювілею прсф. Сигекяа М. І.
Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а н о в л я є ;  
Зважаючи па виключні заедугп професора Ситевка Михайла Івановичі 

в галузі ортопедії і травматології, падати йому звання заслуженого діяча 
науки.

м. Київ, 27 січня 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР Г. Петровський.

Секретар Центрального Виконавчого Комітету
ІЗ. Войцсхі&ськнй.

ПОЛОЖЕННЯ народного КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УСРР
57. Про дитячий будинок для нормальних дітей шкільного діну

(Затверджено заступником народного комісара освіти УСРР т. Зюльвовіш
4 грудня 1935 р.).

З а г а л і. п а ч а с т и н а
1. Дитячий будинок в установа комуністичного виховання, яка утримує, 

ї виховує дітей в умовах інтернату і готує вихованців до активної упи-ті 
в соціалістичному будівництві, даючи їм певпу професію на базі загальної 
освіти.

2. Кожний дитбудинок для нормальних дітей шкільного віку мас невккіі 
ЕрофесїопальинЙ профіль, тобто певні, встановлені ЦКО для даного будин
ку, вади труда і професій, до яких він готує своїх вихованців.

Профіль дитбудинку встановлюється на підставі врахування господар
ських умов району, в якому знаходиться дитячий будинок, Його нириГши- 
чого оточення (заводи, МТС, радгосни тощо) та його матеріально-виробни
чої бази.

3. Всі дитячі будинки, особливо в сільських місцевостях і в псі:елш:х 
містах, забезпечуються земельними ділянками для оброблення їх самими 
вихованцями (розведення городів, садів, ягідників, посіви продовольчих 
культур), і для розвитку тваринництва. Сільськогосподарські заклади ди
тячих будинків забезпечують зразковою організацією роботи базу для 
агротехнічного навчання дітей.

і ї о м п л е к т у в а н в я
4. В дитячпй будинок для нормальних дітей шкільного віку прийма

ються дітп-евротн віком від 8 до ІЗУг років, яві залишаються без по
стійного догляду дорослих.

П р и м і т к а .  За дозволом органів паросвітп і при наявності 
вільних місць, можливий прийом в дитячі будинки і дітеії-яапів- 
сирот, коли останні не можуть бутп забезпечені нормальними у*?;-



нами виховання в сім'ї. В таких вишках мати або батько сала- 
чують иевпу частішу свого заробітку за утримання дитаїш. згідно 
з місцевий положенлян про де міськрад.

В окремих випадках з розпорядження відділу народно? освіти, 
припускається прийом до дитбудинку дітей від батьків (акшо 
батьки йе забезпечують нормальних умов впховапня дітей) з тим, 
що батьки сплачують вартість утримання дитини.

5. До дитбудинку можна приймати лише дітей фізично здорових з нор
мальним інтелектом.

іі дитбудинках для нормальних дітей шкільного віку діти виховуються 
до 14 років вкліочпо, після чого, в залежності від підготовки й нахилу, 
переходять на виробництво до сільського господарства, до різппх учбових 
закладе. Йе менш ніж за півроку до випуску вихованців дитбудинок орга
нізує закріплення їх за певними підприємствами, шоб забезпечити органі
зований вихід випускників з дитячого будинку.

Органи народної освіта забезпечують випускників одягом, постільною 
білизною і вихідною допомогою.

Пе менш ніж протягом року з дня випуску вихованців, дїггбудпні'-; 
підтримує зв’язок з останніми, забезпечує їм необхідну допомогу в' орга
нізації їх додаткового навчання, в позашкільній роботі.

Дитячий будинок тримає зв’язок з підприємствами, де працюють Його 
шіускпшот, протягом року (не менше). Дитячий будинок організує всю 
виховну роботу так, щоб діти любили свою установу, щоб зовсім запобігти 
втечі дітей з дптбудпяку. Для цього забезпечуються любовне і чуйне 
ставлення педагогів і техперсоналу до дітей,' індивідуальний підхід до 
кожного окремого вихованця, своєчасне реагування па потреби і запити 
дітей. Педагогічний склад дитячого будинку веде поясвловальпу роботу 
серед вихованців щодо напрямку і змісту роботи дитячого будинку.

Зав. дитбудинку і педперсонал особливу увагу приділяють дітям-нова- 
и.іх, увалено вивчаючи їх нахили і здібності і втягуючи їх до виробничого 
й громадського життя.

Колотий дитбудинок веде точну документацію обліку руху дітей. Ял 
мишок втечі дитини дитбудинок складає акт, що його передається д<* 
відділу наросвіти.

За втечі дітей з будинку і несвоєчасний розшук їх відповідають перед 
відділом наросвіта завдптбудшшу і педагог, якому доручено догляд за 
лапою дитиною.

У т р и м а н н я  д п т б у я и в к а .
Дитячі будіївкп утримуються па кошти, асигновані з міспсвого бюджету. 

Котрати на утримання дитбудинку провадяться за рішим кошторисом, за
твердження міським або раболвпм відділом наросвіти. Кошторис, відповідає 
бюджети асигнуванням.



Крій коштів, асигнованих місцевим бюджетом, дитбудинки мают:* і спе
ціальні кошти, які складаються з надходжень від допоміжного сільського 
господарства, майстерень і допомога громадських оргаиізацій *). Ці над
ходженая плануються за окремим ирпбутково-впдатконям кошторисом, ш« 
його затверджує відділ народної освіти.

З м і с т  р о б о т и

Зміст роботи дитбудинку визначається загальними завдаппямп кому
ністичного виховання дітей.

Ці завдання здійснюються через:
а) надання вихованцям загальноосвітніх знань;
б) прищеплення дітям свідомої трудової дисципліни шляхом організації 

відповідного трудового режиму, впховашіл любові до соціалістичної праці 
іі забезпечення сталої виробничої кваліфікації;

в) виховання в дітях політичної свідомості, любові, відданості соціа
лістичній батьківщині:

г) виховання дітей в інтернаціональному й антирелігійному дусі;
д) виховалпя в дітях соціалістичного ставлепня до суспільної власності;
є) вміння підтримувати культуру, порядок в своєму і в громадському

яобуті;
ж) правильну організацію фізичного виховання дитини, забезпеченая 

нормальної^) режиму, санітарно-гігієнічного етапу установи, ирпщеилсиоя 
дітям культу рно-гігієнічшіх цавичок;

з) організацію здорового, весслоіч» дозвілля дітей і позашкільної ро
боти з нпмп, що сирпяє правильному формувапшо і задоволенню ілтсросів, 
нахилів і здібності дітей до різних галузей науки, мистецтва і техніки.

А. Н а в ч а н н я  в и х о в а н ц і в

Вихованці дитбудинків нормального типу навчаються в загальних для 
дітей дааої місцевості початкових, неповних середніх або середніх школах.

Дри м і т к а :  Внутрішні школи в дитбудинках організуються 
лгше з дозволу Даркомосу за мотивованим клопотанням облВІЮ в 
разі великої віддаленості дптбудинку від школи.

Дитячий будинок забезпечує вихованцям всі потрібні умови для закін
чення неповної середньої школи до моменту виходу їх з дитбудиику, для 
чого дитячий будинок тримає щільний зв’язок з школою, забезпечує дітей 
шкільним приладдям, організує допомогу вихованцям у викопати шкідь- 
ьих завдань, стежать за успішністю кожного вихованця в навчагші і ор
ганізує спеціальну допомогу відстаючим дітям.

*) Всі ці надхождення звільняються (за ностановою РНК СРСР І ЦК 
ВКП(б) від ІУУ1 1935 р.) від' обкладання Оудьякимя вкддма оодаткіо.



1>. Б и р о б н п ч о - у ч б о в а  р о б о т а
Одночасно з навчанням у школі вихованці дитбудинків проходять вн- 

робиаче павчанля, що нив озброїти їх певного професією до моменту ви
воду з дитбудинку.

Ннробшгіе навчання організується тав:
Діти від $ до 11 років включно працюють щодня в робочій кімнаті. 

Завданням робочої кімнати е озброїти дітей найелементарнішими трудо
вими знаїшши, сприяти формуванню і розвитку технічних інтересів і кон
структивних здібностей, виховати елементарні навички трудової дисципліни.

иочипаючи з 12 років, діти працюють щодня в майстернях дитбу
динку.

Завдання майстерень— озброїти вихованців певного професією. Тни 
майстерні й разом з тим і попередній вибір професії для вихованця вста
новлюється на підставі даних про його нахил, здібності, іптероси, інте
лектуальний розвиток і стан здоров'я. Розподіл дітей по майстернях про
вадить комісія в складі директора або його заступника, лікаря і педагога- 
вихователя, в групі якого знаходиться даний вихованець.

П р и м і т к а .  Для дітей, за станом здоров’я непридатних для 
фізичної праці, керівництво дитбудинку добирає інші види роботи.

Діти, які мають нахил до роботи в с. г., працюють при допоміжному 
господарстві дитбудинку за таким же порядком, календарем, як в май
стернях. Крім роботи в майстернях або в сільському господарстві протя
гом учбового року всі впховаиці дитбудинку викопують під час шкільних 
канікул певну практику роботу в допоміжному сільському господарстві 
свого дитбудинку. Ца додаток до виробничо-професіонального навчання в 
дитбудипку вихованці проходять внробпичу практику па підприємствах.

Для заохочування дітей до виробничого навчаїшя і кращого оцапу- 
ваивя професії дітьми в будинках запроваджується відзначення кращих 
ко роботі вихованців шляхом певних грошових відрахувань на особовий 
рахунок вихованця, які видаються вихованцеві при виході з дптбудплісу 
і частково витрачаються на нього під час перебування в дитбудинку.

П р и м і т к а .  Гроші, які лічаться на особовому рахунку ви
хованця, но можпа витрачати па загальні потребо дитбудинку, 
а також па ті особисті потреби вихованця, які повспол забезпе
чити дитбудинок.

Б. П о з а ш к і л ь н а  р о б о т а  і  д о з в і л л я  в и х о в а н ц і в
Позашкільна робота є складова частина всього учбово-виховного про

несу в дитячому будпвку.
Дитбудинок забезпечує умови для цікавого, розумного дозвілля дітей, 

провадить вочорц самодіяльності, організує роботу технічних, художніх, 
агротехнічних, літературних, спортивних і іяшпх гуртків, організує від
відування вихованцями театрів, кіно, концертів, виставок, слухання



радіо. Кількість і тсіш гуртків у кожному дптбуїнкку визначаються ште- 
росами дітей і наявними сплями для керівництва гуртками. Обиил'жош.чі! 
для всіх дитбудинків є такі гуріки: хоровий, фізкультурний, технічнім 
і малювапвя.

Дптбудппок забезпечує позашкільне яптаппя дітей і .'истеиатпчио кл- 
руб лив. В дитбудинку иовннна бути дитяча бібліотека з читальнею прі 
ній.

Дитбудинок дбає за всебічний розвиток здібпостей дітей, забезпечує 
окрему увагу і потрібну індивідуальну допомогу обдарованим ішхоиаициу. 
Дотлчий будинок запроваджує фізкультміеімум, обов’яакошііі для всіх ви 
хованшв, фізкультзарядку, спортивні гро, зимові й літні гічиастпчш 
заняття тощо. При дитбудинку і взпмку, і влітку працює фі.шульч\ил»>- 
данчпв.

Дптбудппок всю иозашкільпу роботу пов'язує з нол.ішшьшімі уста- 
новами даного міста або району (з дитячою техшчаою стаицією, з біблі
отекою і палапом піонерів та іяш.).

Вихідппй день у дитбудинку організується тав, щоб забезпечити дітпч 
відпочинок і культурне дозвілля. Для цього у впхідилй день глід широко 
розгорнути масову роботу, поширити роботу читальні, організувати, відпг- 
дуванвя театру, цирку, кіпо, виставок.

Гуртка у впхідопїї день йе працюють.
Г. С а н і т а р а о - о з д о р о в п а  р о б о т а

ДитлчгО будинок забезпечує дітям снстемлтпчпе лікарське обслугову
вання через спеціально прикріпленого лікаря, Медпчнпй огляд дітсіі про
вадиться ве менше віж двічі на місяць. Купаная дітей та зміпа (іі.шпи 
провадяться раз на шостидевву. Зміна постільної білизни провадиться тричі 
па місяць.

Кожен дитбудинок має свій ізолятор.
Дитбудинок підтримує зв'язок з хворими вихованцями, які перебу

вають в лікарні, стежить за станом їх здоров'я і подає залрцшу від дит
будинку допомогу. Кволі і хворі діти забезпечуються дієтичним і підгп- 
лешім харчуванням відповідно до вказівок лікаря. Дптячлй будинок птлроко 
використовує літній час для вивозу дітей у табори, літні санаторії і для 
організації екскурсій.

Д. Д и т я ч і  о р г а н і з а п і ї
Н інтересах сіірпянвя роботі дитбудинку но підвищенню якості кому- 

йістичпого виховання дітей, для кращої організації вихованців дитбудин
ку, зміцнення свідомої лпешшліпн, розвитку в учпів ініціативи, самодіяль
ності, свідомого ставлення до громадської роботи, бережного, ставлення з-> 
суспільного майна в дитбудинках утворюють дитячі організації, яі;і пра
цюють за окремий положенням.

Н дитбудинках для нормалмптх дітей пікільпого віку, де діти відвід?- 
ють загальну школу, єдиною формою піонерської організації є піонерський



и п Ст. О.

фсрцогг В дитбудинках з внутрішньою школою иіоисрп об*єдпугстьси- 
,і шоиврзагоїш, які працюють за загальшш для загонів шкіл положенням.

Дитячий будинок бере активну участь у громадсько політичному ікптгі 
сиого міста, села, району, притягує з допомогою дитячих організація 
старших дітей иа посильну допомогу в політично-господарських кампа
ніях, підпорядковуючи всю громадську роботу дітей учбово-внховпи'* 
завданням дитбудинку іі школо і враховуючи вікові особливості впховаипів

ІІ л а п у в а п п я іі о б л і к  р о б о т п
Пси робота дитячого будинку проходить за чітким плані»:.
Для цього дитбудинок розробляє:
1) Річний план роботи.
2) Квартальні алаїш роботи педагогів-вихователів.
3) Квартальні плани гурткової роботи.
4) ІДоаешіі плани роботи педагогїв-впхпвятолів.
іі планувати робото дитбудинок керується положенням ііародіосвітіГ' 

,ю планування роботи школи.
Для обл ку виховної робстл в дитбудипку ведеться:
а) Кипга обліку руху дітей.
іі) Особова справа вихованця (з включенням медлчпо-педагогічпої 

характеристики).
в) Щоденний вихователю.
г) Журнали обліку роботи майстерень (для кожної майстерні окремо)..
д) ЗКурпал керівипка гуртка.
Дитбудинок веде облік всієї господарської частили, для чого ведуться:
а) Книга обліку руху й впкорпстліган кредитів.
б) ЗІаторілльпо-кродуктова книга.
в) Інвентарна книга.
г) Справа про постанови й ]юзпоряджеіінл керівпах організан^.
д) Книга обліку харчування дітей.
в) Касова книга.

У п р а в л і н н я  і  к е р і в н л п т в о  з  п  т  я  ч  »  »  б у д и н к а м
Штати дитбудинків затверджує В00 па осаові типових штатів ІЖО. 

Умови ираці регулюються спеціальними постановами органів праці й уряду 
про права і ш.іьгя працівників дитбудинків.

Обо в'я зкп з а в і д у в а ч а  д и т б у д и н к у
Ксрівшштво всією педагогітюю, господарською і адміністративною- 

рооотою дитбудинку покладається порядком єдігаопачальяості па зав. ппт- 
Иудппку. Призначений і звільнення зав. дитбудинку провадяться ІІКО на 
ппдапвн облКІЮ. Завідувачем дитбудинку може бутп лише особа, що має 
тдгтаж* ое лепта як 3 роки і освіту, не нижчу педтехнікуму.

Завідувач дитячого буднику відповідав за етап иоаітятао-вахонзої 
роботи дитбудинку і учбової та виробничої праці дітей.



Завідувач складає річішіі план роботи дитбудинку, затверджує квар
тальні платі роботи вихователів і систематично контролює їх виконати!.

Завідувач дитячого будинку забезпечує зразковий порядок і трудову 
.дисципліну в своїй установі і потрібні умови для додержання встановленого 
режиму для.

Зав. дитячого будинку відповідає за обов'язкове шкільне навчання ви
хованців, за набуття ними виробничих знань і кваліфікації.

Зав. дитячого будинку організує матеріально-господарське жаття дит
будинку (одяг, харчування дітей, паливо, ремонт та допоміжно госпо
дарство).

Зав. дитячого буднику відповідав за саштарпо-гігієпічипй стан дитбу
динку, за частоту і порядок в приміщеннях і в садибі дитбудинку, за 
додержання дітьми і вихователями сангігіевічпах правил, за вроведенпя 
необхідних профілактичних заходів, щоб запобігти захворювапиям і ін
фекції. В разі захворювань дітей зал. днтбудвцку оовппов своєчасно ізо
лювати їх і забезпечити своєчасною медичною допомогою.

Зав. дитячого будинку встановлює зв’язок з радянськими, професіональ
ними, громадськими організаціями, залучає па допомогу дитячому будин
кові шефські організації, організує роботу наглядальноі ради при дитбу
динку.

Завідувач дитячого будинку забезпечує нормальну методичну роботу 
.дитбудинку.

Завідувач дитбудинку дбав про гщгппщеїшя кваліфікації педпрацівликів.
Зав. дитбудинку веде постійну роботу серед техперсоналу для озброед- 

іяя їх основними знаннями по обслуговуванню дітей.
Зав. дитячого буднику відповідає за майно дитячого буднику. Пропажа 

•або розтягання майна дитбудинку розглядається тс розкрадання соціалі
стичної власності. Зав. дитбудинку відповідає за правильне Й своєчасно 
витрачання затверджених асигнувань і правильну поставу фідапсовоію 
-обліку й звітності.

О б о в ’ я з к и  в и х о в а т е л я  д и т б у д и н к у
Педагоги дптячого будинку призначаються місцевим відділом наросвіта 

з осіб, які мають середню освіту і закінчили педтехнікум або коротко
строкові педагогічні курси на базі середньої освіти.

Недагог-впховатедь дягбуднпяу відповідає за якість виховної роботи 
і систематично стежить за навчанням і вихованням кожного вихованця. 
Кожний педагог-вихователь відповідає за певну групу дітей, до якої 
вів прикріплений.

П р и м і т к а :  Черговий педагог-вихователь відповідає за 
всіх дітей і за весь будинок під час свого чергування.

Педагог-вихователь виховує у дітей політично-свідомо соціалістична 
ставлення до праці, бережне ставлення до соціалістичної власності, допо- 
хіагає дітям у вивчанні, прищеплює їм культурні навичко, дбає про р<#- 
зптов культурної мови дітей.



Педагог-виховагель стежить за додержанням встановленого типового- 
розпорядку дая дитбудинку. Педагог організує дитяче самообслуговування,, 
яе припускаючи перевантаження дітей.

Недагог-виховатсль бере активну участь у проведенні громадсько-по
літичної роботи будинку і допомагає піонерватажкові в організації піонер
ської роботи.

Недагог-внхователь допомагає дітям у виконанні шкільних завдань,, 
попереджує відставання своїх учнів. Вихователь тримає щільний заявок 
з класним» керівниками тих класів, де вчаться йоіч> вихованці.

Иедагог-вихователь бере активну участь в організації дитячого доз
вілля, проведенні вільних годин і вихідних днів, одночасно керуючи однією 
з галузей позашкільної роботи.

Ледагог-ви?ователь тримає зв’язок з тими позашкільними установами,, 
де працюють або провадять дозвілля його вихованці.

ііедагог-вихователь керує позаклашш читанням дітей, дає їм поради- 
в доборі книжок.

Ііедагог-впхователь повинен глибоко вивчати і знати кожного вихо
ванця, знати етап його здоров’я, інтереси і нахили, знати поведінку ви- 
ховапця в дитбудинку і лоза ним.

вихователь веде щоденник педагогічної роботи й особові справи вихо
ванців. Исдагог-вихователь систематично інформує зав. дитбудинку про- 
поведінку вихованців.

Педагог-пихователь повинен подавати особистий приклад культурної" 
поведінки, культурної мови, чемного товариського ставлення до дітей і по
винен вимагати від вихованців чемного, культурного ставлення до себе.

Ііедагог-вихователь вимагає від дітей точного виконання своїх завдань 
і інструкцій.

Педагог-вихователь повинен систематично працювати над ггідвищен- 
чрм свого політичного рівня і педагогічної кваліфікації.

Педагог-вихователь має квартальний і щоденний план своєї роботи.

О б о в ' я з к и  л і к а р я

Лікарів дитбудинку призначає і звільняє здороввідділ в погодженні' 
з зав. дитбудинку.

Лікар систематично контролює додержання режиму дитбудинку.
Лікар веде профілактичну роботу по попередженню захворювань і ін

фекцій і провадить амбулаторне лікування.
Лікар відповідає за санітарногігієшчпий стан дптбудпнку і веде сані

тарно-освітню роботу серед вихованців і педперсоналу; лікар систематичне, 
інструктує педагогічний і технічний персонал з питань медогляду, езн- 
ппепяіюмуиу і фізпнхованвя.

Лікар провадить регулярний медичний огляд всіх дітей, антропомет
ричні виміри, виділяє групу кволих дітей, які потребують додаткових йе- 
донних заходів і підсиленого харчування.



Лікар стежать за дозуванням виробничого навчання і за т.аіоеідпісті» 
роботи вікові дитини.

Лікар стелить за правильною поставою фізичного виховання і фм- 
кудьтзанять у дитбудинку за раціональним використанням вільних го ти 
і впхідппх дит.

Лікар бере участь у всіх педагогічппх нарадах.

О б о в ’ я з к и  т е х п е р с о н а л у

Технічний персонал призначався та звідьшісться пав. дитбудинку на 
основі існуючих правил найму і звільнення службовців.

Техперсонал відповідає за викопашія всіх рознорядлсень завідувача дит
будинку або завгоспу, які стосуються прибирання приміщення/опалити, 
варіння їжі, самообслуговування вихованців. Технічні праціїшики підкопі- 
дають за забозпечсппя режимних моментів, зв’язаних з роботою техпер
соналу.

І! а г л я д а л ь и а р а д а

о кетою зміїшеппя зв'язку з громадськістю і забезпечення громадсько. 
;*» контролю пр» дитбудинках утворюється паглядальва рада.

До паглядальпої радл обов'язково входять завідувач дитбудинку або 
Гіого заступник но виховній роботі.

Забезпечуючи всім порядком роботи в дитбудинку виховання свідит 
дясшшіпеваппх і оргапізоваппх дітей, дитбудинок у той жо час 
■рипучу боротьбу з антигромадськими вчинками дітей і з антисоціальними 
проявами, які порушують лад у лптячому будинку, і застосовує ао поруш
ників кппшгшш відповідні засоби шжарапия за заподіяні погані вчиш;1*.

Дітей, трудних для ипгогпнпя, які снстематичпо порушують їгпєпшід • 
ті у і пе піддаються звичайним для дитбудинку засобам педагогічного впливу, 
направляють через органи наросвіти в дитячі будипки для дітей трудшіх 
.для впхепашія або по іпшнх виховних закладів.



* до складання 1-І/НІ — Зо. Підписано до Друку 2/Ш—Зіі р. Формат паперу 1/!$ 
іиштоіі. (02>чУ4). Вага м. ст. 28 клгр. Гіапер. 1/а аРк* Из папер арк. 101.100 зв.

Випусковий М. ПортноЯ
Ві'ядпкпитг.о Ш5К УСРР .Радянське будівництво 1 право**

і.пін. Голоьлігу .V 10&7 Зан. Л4 73.»—л 1.50С

Др\ к'нм'н иплішітигьа „Пролетарська Правда*, пул. Ленша, 12
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КИЇВ, ПЛОЩА ЦВК, 

В И Д А В Н И Ц Т В У  
„РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО І ПРАВО*

ЛІТЕРАТУРУ ПО ПРАВУ 
МОЖНА ТАКОЖ ПРИ
ДБАТИ БЕЗПОСЕРЕД
НЬО В КРАМНИЦЯХ 
С И С Т Е М И  КНИГО- 
КУЛЬТТОРГУ.
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ЗБІР
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ ІЗ 14 березня 1936 р. Мі ІЗ

ЗМІСТ
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР І Центрального

Комітету КП(б)У
58. Про першу украінську виставку народного мистецтва І за

ходи до розвитку народного мистецтва і художньої про
мисловості УСРР.

Постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради 
Народних Комісарів УСРР

59. Про зміну ст. 21 постанови ЦВК і РНК УСРР від 21 березня 
1934 р. „Про пенсійне забезпечення наукових працівників 
І викладачів вищих шкільних закладів і робітничих факуль
тетів".

60. Про зміни в постанові ЦВК і РНК УСРР від 8 липня 1935 
„Положення про персональні пенсії".

61. Про зміну положення про Народний комісаріат місцевої про
мисловості УСРР.

Положення Народного комісаріату освіти УСРР
62. Про дитячий будинок для нормальних дітей дошкільного віку. * І

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У

58. Про першу українську виставку народного мистецтва і за
ходи до розвитку народного мистецтва і художньої промисло

вості УСРР
РНК УСРР і ЦК КП(б)У відзначають, що перша українська 

ьистпБка народного мистецтва, в якій взяли участь кращі кустар
но-промислові артілі, демонструє значні досягнення і високу 
художню якість виробів народних мас України.



РНК УСРР і ЦК КП(б)У п о с т а н о в л я ю т ь :
1. Доручити Управлінню в справах мистецтв при РНК УСРР 

визначити кращих майстрів — учасників виставки і подати на 
затвердження РНК УСРР для надання звання майстрів народного 
мистецтва.

2. Асигнувати з резервного фонду РНК УСРР 75.000 крб. для 
преміювання учасників виставки, для чого визначити:

1- х премій . . . .  15 по 1.000 крб.
2- х........................ 25 „ 700 „
3- х „ . . . .  25 я 500 „

Решту грошей використати на влаштування курсів майстрів, 
виставок і з’їздів.

Учасникам виставки, які будуть премійовані, видати диплом 
1, 2 і 3 ступеня.

Для визначення премій затвердити комісію в складі тт. Хвилі 
(голова), Червоного, Рудякова, Гулого, Клінкова, Кричевського.

3. Для популяризації кращих зразків, представлених на пер
шій українській виставці, запропонувати Управлінню в справах 
мистецтв при РНК УСРР видати альбом кольорових репродукцій 
з перших українських радянських гобеленів, видати Ілюстрований 
альманах, присвячений виставці, видати 50 назв кольорових лист
ків з вишивання тканини, кераміки, різьби по дереву, забезпе
чивши всі ці видання високою якістю з поліграфічного боку.

4. Для готування кваліфікованих кадрів доручити Управлінню 
в справах мистецтв при РНК УСРР разом з Укопромрадою орга
нізувати майстерні-школи в:

а) Діхтрях, Чернігівської області — килимову й ткацьку.
б) Решетилівці, Харківської області — килимову й вишивальну.
в) Опішні, Харківської області — керамічну.
г) Петриківці, Дніпропетровської області — декоративного 

малювання.
д) Клембівці, Вінницької області — вишивальну й килимову.
е) Скобцях, Київської області —вишивальну й килимову.
Для роботи інструкторами в цих майстернях залучити кращих

майстрів народної творчості.
5. Організувати в Києві при Державному українському музеї 

центральні експериментальні майстерні з відділами килимово- 
гобеленним, ткацьким, керамічним, декоративного малювання, 
деревообробним.

6. Запропонувати Наркомвнуторгові забезпечити учбово- 
виробничі потреби всіх згаданих майстерень потрібною сиро
виною.

7. Асигнувати в 1936 році на організацію й обладнання май
стерень і забезпечення сировинрю 250.000 крб.

8. Видати протягом 1936 року ряд брошур з питань техно
логії окремих художніх виробництв, фарбування вовни-гіряжі і 
виготовлення сЬарб для керамічного виробництва.



9. Зобов’язати Укомпромраду організувати зразкові крамниці: 
в Києві, Харкові, Дніпропетровську і Сталіно для торгівлі висо
коякісними виробами, зокрема за Індивідуальними замовленнями.

м. Київ, 7 березня 1936 р.

Голова Ради Народних Секретар Центрального
Комісарів УСРР П. Любченко. Комітету КП(б)У П. Постишев.

(Опубл. в газ. .Вісті ЦВК УСРР“ від 9 березня 1936 р. № 57/4615).

ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

59, Про зміну ст. 21 постанови ЦВК І РНК УСРР від 21 бе
резня 1934 р. „Про пенсійне забезпечення наукових працівників. 
І викладачів вищих шкільних закладів І робітничих факультетів1*

Центральний Виконавчий Комітет І Рада Народних Комісарі» 
УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

Ст. 21 постанови ЦВК 1 РНК УСРР від 21 березня 1934 р. 
„Про пенсійне забезпечення наукових працівників І викладачів- 
вищих шкільних закладів і робітничих факультетів** (3.3. УСРР 
1934 р. Кг 14, ст. 114) викласти в такій редакції:

•21. Пенсії, передбачені цією постановою, призначає Народ
ний комісаріат соціального забезпечення УСРР на подання вищих 
шкіл, наукових закладів І центральних органів УСРР І АМСРР".

м. Київ, 23 лютого 1936 р,

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Г. Пстровський.

Заст. голови Ради Народних Комісарів
УСРР І. Шелехес.

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР 10. Войцехівський.

60. Про зміни в. постанові ЦВК і РНК УСРР від 8 липня 1935 р„ 
„Положення про персональні пенсії"

Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів- 
УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

Внести зміни до розділу IV „Положення про персональні 
пенсії", затвердженого постановою ЦВК і РНК УСРР від 8 липня 
1935 року (3.3. УСРР 1935 р. № 20, ст. 108), виклавши ст. 20 
цього розділу в такій редакції:

„20. Персональні пенсії виплачуються щомісяця в місці про
живання персонального пенсіонера, при чому пенсії республікан
ського значення — через державні трудові ощадні каси, а місце
вого значення — через поштові органи.



Пенсія виплачується не пізніше першого числа наступного 
місяця1'.

и. Київ, 23 лютого 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Г. Петровськнй. 
Заст. голови Ради Народних Комісарів

УСРР І. Шелехес.
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Ю. ВоЙцехІвськиА.

61. Про зміну Положення про Народний комісаріат місцевої
промисловості УСРР

Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів 
УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Ліквідувати в складі Народного комісаріату місцевої про
мисловості УСРР управління робітничого постачання.

2. П. 2 літ. „В* поділу IV, літ. „Б* поділу V постанови ЦВК 
і РНК УСРР від 23 листопада 1934 року „Затвердження Поло
ження про Народний комісаріат місцевої промисловості УСРР* 
<3. 3. УСРР 1934 р. № 34, ст. 276) — скасувати.

м. Київ, 23 лютого 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Г. ПетровськиЙ.
Заст. голови Ради Народних Комісарів

УСРР 1. Шелехес,
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Ю. ВоЙцехІвськиЙ.

ПОЛОЖЕННЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УСРР
^Затверджено заступником наркома освіти т. Зюлькооим 4 грудня 1935 року)
62. Про дитячий будинок для нормальних дітей дошкільного

віку
З а г а л ь н а  ч а с т и н а

1) Дитячий будинок для дітей дошкільного віку є установа 
комуністичного виховання, в якій живуть 1 виховуються діти 
віком від 4 до 8 років.

2) В дитбудинок для дошкільнят приймаються діти від 4 до 
до 742 років, фізично здорові, з нормальним інтелектом, сироти, 
які не мають засобів Існування і залишаються без постійного 
догляду дорослих.

П р и м і т к а .  Припускається, за дозволом органів наросвіти 
і при наявності вільних місць, прийом у дитячі будинки ді
тей, які мають батьків, у випадку, коли останні не можуть 
забезпечити нормальних умов виховання дитини у родині,



з оплатою іх утримання за рахунок батьків. Умови оплати 
встановлюються ВНО згідно з вказівками НаркомосвІти.
3) Дитбудинки для дошкільнят утримуються на кошти, аси

гновані з місцевого бюджету. Кожний дитбудинок має свій бюд
жет, яким розпоряджається зав. дитбудинку.

4) Надходження від допоміжних підприємств дитбудинка 
(сільське господарство, майстерні) і домомога державних та гро
мадських організацій складають спеціальні кошти дитбудинку, 
які витрачаються за планом, затвердженим ВНО.

5) Дитбудинки для дошкільнят комплектуються дітьми з дит
будинків системи НКЗдоров’я з приймачів, з родини по путьов- 
ках відділу наросвіти.

6) На дітей, які поступають у дитбудинки для дошкільнят, 
потрібно подати путьовку ВНО, довідку лікаря про стан здо
ров'я 1 прищеплення віспи. Для дітей, які мають батьків, крім 
того потрібна ще довідка про заробітну плату батьків.

7) В дитбудинках для дошкільнят діти живуть до 8 років, 
після чого їх переводять в дитбудинки для дітей шкільного 
віку, до батьків, на патронат. Перевод дошкільнят у дитячі 
будинки для нормальних дітей шкільного віку провадиться орга
нізовано, цілими групами, не пізніше, ніж за місяць до початку 
учбового року.

П р и м і т к а .  Дитбудинок для дошкільнят повинен пов'я
зувати свою роботу як з дитбудинками для дітей шкільного 
віку, так і з дитбудинками системи НКОЗ шляхом об'єдна
них педнарад і спільного розв'язання практичних і організа
ційних педагогічних питань.
8) В дитбудинках для дошкільнят діти розподіляються на 

групи за віковими ознаками. У молодшій групі виховуються 
діти від 4 до 5 років, в середній — від 5 до 6 років, в старшій 
від 6 до 7 років. Діти 7 років виділяються в окрему групу і пра
цюють за спеціальною програмою.

9) Дитбудинок для дошкільнят повинен мати для кожної ві
кової групи окрему відповідно обладнану кімнату для ігор і занять.

10) Дитбудинок для дошкільнят повинен мати ізолятор.
П) Дитбудинок для дошкільнят повинен мати при садибі 

зелену площу, площадку для Ігор, відповідно обладнану до
статньою кількістю іграшок.

З м і с т  р о б о т и

12) Мета, та завдання, а також і зміст роботи з дітьми дошкіль
ного віку визначаються загальними завданнями комуністичного 
виховання.

13) Для здійснення завдань комуністичного виховання дитбуди
нок для дошкільнят організує таку роботу:

а) Виховання у дітей на яскравому художньому матеріалі, 
любові та відданості до всього того, що характеризує наше со
ціалістичне будівництво, нашу батьківщину.



б) Виховання у дітей навичок громадської поведінки, необ
хідних для колективного життя, вміння встановлювати правильні 
взаємини один з одним і з дорослими, поводитися з усіма ре
чами їх вжитку.

в) Правильну організацію фізичного виховання дитини; орга
нізацію всієї обстанови і побуту дитини згідно з загальними 
вимогами гігієни і здоров’я дитини-дошкільника; всебічне й пра
вильне використання в Інтересах фізичного виховання дитини по
вітря, води, сонця; проведення систематичної роботи по вихованню 
у дітей культурно-гігієнічних навичок, організацію спортроз- 
ваг, творчих і рухливих ігор.

г) Виховання у дітей любові до чистоти, порядку, красивого 
зовнішнього вигляду (приміщень, одягу, речей).

д) Підготовку дітей до наступної трудової діяльності шля
хом організації занять з різними матеріалами (малювання, вирі
зування з паперу, ліплення з глини та інш.) з метою розвинення 
художнього сприймання і творчості дітей одночасно з набуттям 
найпростіших знань в користуванні інструментами і матеріалами.

е) Заняття на городі і в допоміжному господарстві, приступні 
для дошкільнят (догляд курей, кролів тощо).

ж) Підготовку до поступового оволодіння процесом читання 
та письма і до розвитку початкових математичних уявлень і на
вичок згідно з обсягом, встановленим програмою НКО.

14) В своїй роботі дитячий будинок для дошкільнят керуєть
ся режимом (розпорядком часу) і програмами, встановленими 
НКОсвіти.

15) Вся робота в дитбудинках для дошкільнят провадиться 
рідною мовою дітей.

16) Для правильного проведення роботи в дитбудинках для 
дошкільнят, всі педпрацівники цих установ повинні обов’язково 
брати участь у масовій методичній роботі (семінари, конферен
ції тощо).

У п р а в л і н н я
17) Керівництво всією педагогічною, господарською й адмі

ністративною роботою дитбудинка для дошкільнят покладається 
порядком єдиноначальності на зав. дитбудинку. Зав. дитбудинку 
несе повну відповідальність за стан дитбудинку.

18) Зав. дитбудинку для дошкільнят повинен мати освіту, 
не нижчу ніж за неповну середню школу і спеціальну — 6-міся- 
чні курси дошкільних працівників і стаж педроботи, не менший 
ніж два роки.

19) Зав. дитбудинку відповідає за забезпечення своєї уста
нови матеріальними засобами, за наявність відповідного госпо
дарського, ігрового обладнання, за стан приміщень та своєчасне 
проведення ремонту, за додержання правильного режиму, за орга
нізацію 1 проведення виховної роботи з дітьми, за правильне 
використання коштів, за охорону всього майна дитбудинку, за
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організацію обліку і звітності, за забезпечення дитбудинку засо
бами протипожарної охорони, за забезпечення дітей достатнім 
і якісним харчуванням.

20) Зав. дитбудинку відповідає за виконання всіх директив 
партії, уряду та Наркомосу в питаннях дошкільного виховання 
в своїй установі.

21) Педагоги й адміністративно-господарський персонал дит
будинку відповідають за охорону майна дитбудинку на своїй 
ділянці роботи.

22) Педагог дитбудинку для дошкільнят повинен мати загаль
ну освіту, не меншу ніж за неповну середню школу, і спеці
альну в обсязі 6-місячних курсів для дошкільних працівників.

Педагогів дитбудинків призначає і звільняє ВНО і затвер
джує ОблВНО.

П р и м і т к а .  В окремих випадках вимоги до підготовки
педагогів можуть бути зменшені за умовою систематичного
підвищення їх кваліфікації (заочна освіта, курси підготовки
і перепідготовки тощо).
23) Зав. дитбудинка призначає та звільняє обласний відділ 

наросвіти і затверджує Наркомос.
24) Педагоги відповідають за якість виховання дітей на осно

ві програми відповідної групи і систематично стежать за роз
витком кожної дитини, проводять встановлений програмою Нар
комосу розпорядок дня, відповідають за санітарно-гігієнічний 
стан своєї групи, за збереження іграшок, учбових приладь і 
всього майна групи.

25) Зав. дитбудинку для дошкільнят повинен організувати 
роботу персоналу в такий спосіб, щоб забезпечити дітей постій
ним доглядом дорослих як під час перебування на дворі, на 
вулиці, під час купання влітку, так і під час перебування в са
мому будинку. Зав. дитбудинку повинен забезпечити нічні чер
гування нянь, які стежать за сном дітей. Зав. дитбудинку пови
нен періодично перевіряти нічний режим в дитбудинку.

26) Розподіл праці між працівниками дитбудинку треба так 
організувати, щоб кожний педагог-вихователь відповідав за певну 
групу дітей, до якої він прикріплюється. Вихователь мусить 
ретельно стежити за розвитком кожної окремої дитини своєї 
групи, любовно і чуйно ставитися до дітей, мати індивідуальний 
підхід до кохсного з них, своєчасно реагувати на їх потреби І 
запити.

27) Зав. дитбудинку, медперсонал і педперсонал повинні про
вадити всі необхідні профілактичні заходи для запобігання за
хворюванням. Коли дитина захворіла, вони мусять негайно ізо
лювати її від інших дітей і своєчасно забезпечити медичною 
допомогою.

28) Штати в дитбудинках для дошкільнят затверджуються 
ВНО на основі типових штатів НКО.



Оплата й умови праці персоналу регулюються спеціальними 
постановами органів праці й уряду про права і пільги працівни
ків дитбудинків.

29) В кожному дитбудинку обов’язково провадити облік дітей, 
роботи і матеріальних цінностей дитбудинку, для чого потрібно 
завести такі книги й документи обліку:

1. Книгу руху дітей.
2. Облікову картку вихованця.
3. Виробничий план дитбудинку.
4. Журнали обліку клубної роботи.
5. Документи про фізичний стан дітей.
6. Книгу обліку руху і використання кредитів.
7. Матеріально-продуктову книгу.
8. Книгу обліку харчування дітей.
9. Книгу розпоряджень зав. дитбудинку.

10. Постанови і розпорядження керівних організацій.
11. Річні звіти.
30) Кожний дитбудинок має свою печатку згідно з існуючими 

нравилами.
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(Нахаа Уікьвнар*«**в'яму при РНК
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ЗБІР
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

63. Про затвердження статуту Академії наук УСРР.
64. Про інвентаризацію майна місцевих громадських, професіо

нальних і кооперативних організацій. * 1 2

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

63. Про затвердження статуту Академії наук УСРР
Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
1. Поданий Академією наук проект статуту затвердити (до

дається).
2. Українську Академію наук перейменувати на Академію 

наук Української Соціалістичної Радянської Республіки.
м. Київ, 21 лютого 1936 р.

Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко,
Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів УСРР

А. Кричевцов.

№ 14 19 березня 1936 року № 14

ЗМІСТ
Постанови Ради Народних Комісарів УСРР



СТАТУТ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ
РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

І. З а г а л ь н і  п о л о ж е н н я
1. Академія наук Української Соціалістичної Радянської Рес

публіки е вища наукова установа УСРР, яка об'єднує найвидат- 
ніших учених країни. Академія наук підпорядкована безпосередньо 
Раді Народних Комісарів Української СРР, якій вона щороку 
подає звіт про свою діяльність.

2. Основним завданням Академії наук УСРР е всебічне спри
яння загальному піднесенню теоретичних, а також прикладних 
наук в СРСР, вивчення і розвиток досягнень союзної й світової 
наукової думки, сприяння використанню їх на практиці й активна 
участь у будівництві української соціалістичної культури.

В основу своєї роботи Академія наук кладе планомірне вико
ристання наукових досягнень для сприяння будівництву нового 
соціалістичного безкласового суспільства.

3. З метою виконання цього основного завдання Академія 
наук:

а) зосереджує свою роботу на найбільших, провідних про
блемах науки в усіх її галузях;

б) вивчає природні багатства Й продуктивні сили країни, а та
кож культурні й економічні досягнення людства Й сприяє їх 
вчасному та раціональному використанню;

в) сприяє підвищенню кваліфікації наукових працівників УСРР;
г) обслуговує вищі урядові органи УСРР організацією науко

вої експертизи.
4. Академія наук УСРР поділяється на три відділи: відділ 

суспільних наук, відділ математичних і природничих наук 1 від
діл технічних наук.

Кожен з цих відділів поділяється на групи відповідно до 
наукових спеціальностей.

5. Академія наук УСРР організує в своєму складі дослідні 
інститути, лабораторії, кабінети, музеї, бібліотеки й комісії, 
а також філіали 1 бази на місцях і вживає всіх заходів до того, 
щоб ці установи Академії забезпечені були висококваліфікова
ним складом і відповідним устаткованням.

6. З метою забезпечення загального напряму всієї наукової 
роботи, досягнення можливої повноти дослідної роботи своїх 
співробітників І координації цієї роботи з роботою найважливі
ших науково-дослідних установ Союзу РСР І УСРР Академія 
наук скликає сесії Академії для обговорення наукових питань, 
скликає наукові з'їзди і наради й тримає наукові зв'язки з ака
деміями, науковими установами та науковими товариствами Союзу 
РСР і УСРР, а також і інших країн.



Поряд з цим Академія наук організовує науково-дослідні 
експедиції й видає в своїх періодичних виданнях, збірниках і 
книгах ухвалені нею праці своїх членів і інших учених, які по
дають їй свої дослідження.

7. Для систематичної підготовки наукових кадрів при Академії 
наук є спеціальна аспірантура, до складу якої приймаються особи, 
що зарекомендували себе успішною науковою роботою І мають 
ступінь кандидата наук.

Одночасно Академія наук провадить систематичну роботу по 
підвищенню кваліфікації наукових кадрів УСРР шляхом органі
зації відповідних циклів лекцій та доповідей і надання молодим 
ученим місць у своїх установах для практичних занять і удоско
налення знань.

8. Академія наук надає за наукові роботи по дисциплінах, у 
ній представлених, учені ступені доктора і кандидата наук.

9. Академія наук Українсько! Соціалістичної Радянської Рес
публіки користується правами юридичної особи.

Кошторис Академії наук включається до державного бюджету 
УСРР.

ІІ. С к л а д  А к а д е м і ї  н а у к  УСРР
10. Академія наук складається з дійсних членів (академіків), 

почесних членів, членів-кореспондентів і основного штату нау
кових співробітників, які працюють в установах Академії наук.

11. До дійсних членів Академії наук можуть бути обрані учені, 
які збагатили науку працями першорядного наукового значення 
й які сприяють соціалістичному будівництву Союзу РСР.

12. Академія наук може обирати почесних членів з числа 
вчених, які збагатили науку працями світового значення.

13. Спрямовуючи свою роботу відповідно до загальної про
грами робіт Академії наук, дійсні члени Академії щороку подають 
звіт про свою діяльність Академії наук, беруть участь у роботах 
загальних зборів Академії наук, відповідних відділів 1 груп, ви
конують доручення Академії наук і несуть навантаження в ро
боті Академії по підготовці кадрів.

14. Дійсні члени Академії наук можуть увіходити одночасно 
до складу різних відділів і груп Академії.

ПІ. П о р я д о к  о б р а н н я  д і й с н и х  ч л е н і в ,  п о ч е с н и >  
ч л е н і в  і  ч л е н і в - к о р е с п о н д е н т і в

15. Число дійсних членів Академії наук і членів-кореспонден- 
тів установлюється Радою Народних Комісарів УСРР на подання 
Академії наук.

16. Про рачансії дійсних членів, які відкриваються, Академія 
наук УСРР публікує в „Известиях ЦИК СССРИ і в „Вістях ЦВК 
УСРР".



17. Науковим установам, громадським організаціям І окремим 
науковим працівникам та їх групам надається право протягом двох 
місяців з дня публікації сповіщати Академію наук листовно з від
повідним мотивуванням про імена кандидатів до дійсних членів 
Академії наук з числа видатних учених по вказаній спеціальності.

Сповіщені Академії наук Імена кандидатів публікуються в пресі.
18. Попереднє обговорення кандидатів покладається на відпо

відні групи Академії наук.
Групи подають відповідним відділам Академії наук свої вис

новки про тих кандидатів, яких вони визнали гідними обрання 
до дійсних членів Академії наук.

19. Список кандидатів, намічених групами, І думку про них 
установ, організацій та осіб з висновком груп доповідається на 
засіданні відповідного відділу Академії наук, після чого на тому ж 
засіданні провадиться обрання кандидатів шляхом балотування, 
при чому обраними вважаються ті, які одержали не менше % 
загального числа голосів відділу. На найближчому засіданні 
загальних зборів Академії наук сповіщаються Імена намічених 
відділами кандидатів і провадиться їх обрання до дійсних членів 
Академії наук шляхом балотування, при чому обраними вважа
ються особи, які одержали звичайну більшість голосів.

20. Кандидати до почесних членів висуваються відділами 
Академії наук.

Обрання провадиться загальними зборами Академії наук шля
хом балотування, при чому обраними вважаються особи, які 
одержали не менш % голосів.

21. Членами-кореспондентами можуть бути обрані видатні 
вчені по різних галузях знань.

Члени-кореспонденти, які залучаються до постійної роботи 
в Академії наук, включаються до П штату.

22. За два місяці до виборів членів-кореспондентів про наявні 
вакансії провадиться публікація.

Всім науковим установам, громадським організаціям 1 окремим 
особам надається право вдаватися до Академії наук з мотивова
ним поданням про кандидатів.

Надіслані подання розглядаються у відповідних групах; обран
ня намічених групами кандидатів провадиться у відповідних від
ділах, п^и чому обраними вважаються особи, які одержали не 
менш % загального числа голосів.

Проведене відділом обрання членів-кореспондентів затвер
джується загальними зборами Академії звичайною більшістю 
голосів.

23. Для проведення виборів дійсних і почесних членів і за
твердження членів-кореспондентів Академії наук УСРР необхід
на присутність на засіданні не менш % усіх дійсних членів 
Академії наук.



24. Дійсні члени, почесні члени й члени-кореспонденти Ака
демії наук позбавляються свого звання за постановою загальних 
зборів, якщо їх діяльність спрямована на шкоду Союзу РСР.

IV. З а г а л ь н і  о р г а н и  у п р а в л і н н я  А к а д е м і ї  н а у к *
УСРР

25. Вищим органом Академії наук є загальні збори, які скла
даються з усіх дійсних членів Академії.

26. Загальні збори встановлюють загальні лінії наукової ро
боти Академії наук та іі складових частин і розв'язують основні 
питання організаційного характеру, заслуховують доповіді, як 
філіалів і установ Академії, так І окремих її членів, обговорю
ють проблеми наукового, науково-технічного і науково-громад
ського характеру, обирають почесних членів, дійсних членів, 
президію Академії наук і затверджують членів-кореспондентів 
Академії наук.

П р и м і т к а .  Кожен член академії наук, який бажає внести
будьяке питання на обговорення загальних зборів, повинен
завчасно повідомити неодмінного секретаря Академії наук
УСРР листовно.
27. Відділи заслуховують наукові доповіді й пропозиції, здій

снюють наукове керівництво групами й установами, які входять 
до їх складу, обирають президії груп, що їх затверджує потім 
президія Академії наук.

Діяльністю кожного відділу керує рада відділу, на чолі якої 
стоїть академік—секретар відділу І до складу якої включаються 
всі голови груп відділу.

Рада відділу скликає засідання відділу в міру потреби.
28. До складу груп увіходять дійсні члени Академії наук 

з даної спеціальності, члени-кореспонденти, директори установ 
Академії наук, представники Інших наукових установ, а також 
окремі наукові працівники.

Склад груп затверджується президією Академії наук.
29. Група заслуховує наукові й звітні доповіді своїх членів, 

розглядає плани робіт установ, які входять до її складу, висуває 
для дискусії чергові наукові питання з своєї спеціальності.

Президія групи складається з голови, його заступника і вче
ного секретаря.

Президія групи скликає засідання групи в міру потреби.
Група звітує в своїй науковій роботі перед відділом.
30. Засідання загальних зборів, відділів і груп відбуваються 

порядком сесій.
Для розв'язання поточних наукових і організаційних питань 

загальні збори, відділи й групи скликаються в міру потреби.



31. Щороку Академія наук заслуховує й затверджує на за
гальних зборах звітну доповідь президії Академії наук.

32. Правом ухвального голосу користуються:
а) на загальних зборах — почесні члени й дійсні члени Ака

демії наук;
б) у відділах — почесні члени і дійсні члени Академії наук 

даного відділу і директори відповідних установ Академії в пи
таннях, які стосуються очолюваних ними установ;

в) у групах: почесні члени, дійсні члени Академії наук і 
члени-кореспонденти з даної спеціальності, а також директори, 
установ Академії наук, представники інших наукових установ 
і окремі наукові працівники, які входять до складу групи.

33. Члени-кореспонденти 1 керівники окремих установ Ака
демії наук на засіданнях відділів І загальних зборів користу
ються правом дорадчого голосу в усіх питаннях.

34. Всі питання на засіданнях Академії наук, крім питань 
про обрання дійсних членів, почесних членів 1 членів-кореспон- 
дентів, ухвалюються звичайною більшістю.

35. Президія здійснює ухвали загальних зборів І в перервах 
між загальними зборами є вищим керівним органом Академії 
наук.

Про прийняті нею найважливіші ухвали президія доповідає 
на найближчому засіданні загальних зборів.

36. Президія розглядає й затверджує плани робіт установ 
Академії наук і заслуховує їх звіти, складає щорічний кошто
рис Академії наук, що є головним розпорядником кредитів, кон
тролює витрати коштів, здійснює зв'язок Академії наук з усіма 
державними і громадськими установами, керує діяльністю своїх 
кваліфікаційних комісій і присуджує вчені ступені, керує ви
давництвом Академії наук І скликає сесії та загальні збори Ака
демії наук.

37. Президія Академії наук складається з президента, двох 
віце-президентів, неодмінного секретаря, трьох академіків—секре
тарів відділів і двох академіків — членів президії.

38. Президент Академії наук, а також перший 1 другий віце- 
президенти й неодмінний секретар обираються загальними збо
рами строком на п'ять років з числа дійсних членів Академії 
наук.

39. На неодмінного секретаря Академії наук покладається 
науково-організаційна частина робіт президії.

40. Академіки—секретарі відділів Академії наук обираються 
відповідними відділами з числа дійсних членів Академії наук, 
строком на три роки і затверджуються загальними зборами.

41. Академіки—члени президії відають окремими ділянками 
робіт з доручення президії й обираються строком на 3 роки.



42. Керівництво редакційно-видавничою діяльністю належить 
редакційно-видавничій раді, що її обирають загальні збори.

43. Керівничий справ Академії наук призначається президією 
Академії наук і бере участь у засіданнях президії з правом 
дорадчого голосу.

V. У с т а н о в и  А к а д е м і ї  н а у к  У С Р Р
44. Основними органами науково-дослідної роботи Академії 

наук є її науково-дослідні інститути.
Інститутам надається, у межах затвердженої програми робіт 

і встановленого кошторису, цілковита оперативна і господар
ська самостійність.

Інститути підпорядковані безпосередньо президії.
45. На чолі інституту стоїть директор, який керує ним на 

правах єдиноначальності.
Директор обирається з числа дійсних членів Академії наук 

або вчених спеціалістів з відповідних галузей знань строком на 
З роки загальними зборами або відділом Академії наук, при 
чому в останньому випадку затверджується загальними зборами.

46. Організацією вивчення природних багатств і продуктив
них сил країни відає рада по вивченню продуктивних сил при 
Академії наук.

Рада по вивченню продуктивних сил організує експедиції 
для вивчення природних ресурсів і продуктивних сил УСРР і 
керує цими експедиціями, спираючись на інститути, філіали 
й бази Академії наук та на інші науково-дослідні організації, 
скликає конференції по вивченню природних ресурсів УСРР, 
узагальнює дослідні роботи по вивченню продуктивних сил 
країни й сприяв використанню на практиці їх наслідків.

План своєї діяльності рада погоджує з місцевими керівними 
організаціями й подає його на затвердження президії Академії 
наук.

Про свою роботу рада періодично доповідає місцевим керів
ним організаціям і звітує перед Академією наук.

47. Голова 1 члени ради по вивченню продуктивних сил оби
раються загальними зборами Академії наук на 3 роки.

48. Філіали Академії наук на місцях є об’єднаннями науково- 
дослідних інститутів, а бази Академії наук на місцях — комплекс
ними науково-дослідними інститутами, що вивчають природні 
багатства, економіку й культуру УСРР.

40. Порядок організації робіт філіалів і баз Академії наук 
УСРР І її допоміжних установ, а також призначення наукових і 
технічних працівників Академії наук визначається спеціальними 
положеннями, затвердженими президією Академії наук.



50. Загальні збори й президія Академії наук Української 
СРР мають печатки з відбитком герба Української Соціалістич
ної Радянської Республіки; перша з написом: „Академія Наук 
Української Соціалістичної Радянської Республіки1*, а друга з на
писом: „Президія Академії наук Української Соціалістичної Ра
дянської Республіки®.

Президент Академії наукУСРР О. Богомолець 
Неодмінний секретар Академії наук УСРР О. Палладій.

[Опубл. в газ, „Вісті ЦВК УСРР" від 28 лютого 1931 р. № 49(4637)).

64. Про Інвентаризацію майна місцевих громадських, профе
сіональних і кооперативних організацій

Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
1. Покласти на РНК АМСРР, облвиконкоми, райвиконкоми, 

міськради, громадські, професіональні й кооперативні організа
ції проведення робіт по Інвентаризації всього підпорядкованого 
їм майна.

2. Українську контору інвентаризації („Укрінвентар") системи 
Наркомкомгоспу з 1 березня 1936 р. ліквідувати. Зобов’язати Нар* 
комкомгосп утворити під головуванням т. Яковлева ліквідаційну 
комісію.

Ліквідкому закінчити свою роботу до 15 травня 1936 року.
3. Загальний догляді методологічне керівництво проведенням 

інвентаризації майна виконкомів, місцевих рад, громадських, про
фесіональних 1 кооперативних організацій покласти на Управ
ління народногосподарського обліку УСРР.

м. Київ. 4 березня 1936 р.
Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричевцов.

Видання офіціальне НКЮ УСРР Відповідальний редактор Брагін
Подано до складання 25/Ш—86. Підпис, до друку 9/1У—Зо р. Формат паперу 1/ів 
4-х поштов. (62X94). Вага м. ст. 38 кгр. Папер. арк. На пап, арк. 101.100 аи.

Випусковий М. Портной
Видавництво ЦВК УСРР „Радянське будівництво І право1*

Уповн, ГоловлІту 36 1960.___________________________Зак. >6 775—31.500
Друкарня видавництва „Пролетарська Правда", вул. Леніна, 19



(Наказ Уііввиаркомзй'їзуу при РШ( 
УСРР а 9 УЦ| 1933 р К* 242)

ЗБ ІРНИК
ЗАВОИШ В РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УКРАІНСЬКОІ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

№ >5 23 березня 3236 року Кз 16

ЗМІСТ:

Постанови Центрального Виконавчого Комітету УСРР
65. Про звільнення тов. Слинька І. Ф. від обов'язків Народ

ного комісара соціального забезпечення УСРР.
00. Про призначення тов. Кудріна І. М. народним комісаром 

соціального забезпечення УСРР.
67. Про звільнення тов. Хармандар'яна Г. І. від обов'язків 

заступника народного комісара охорони здоров'я УСРР.
08. Про призначення тов. Медведя Л. І. першим заступником

і тои. Вроневого О. Й. другим заступником народного комісара 
охорони здоров'я УСРР.

Постанови Президії Центрального Виконавчого 
Комітету УСРР

00. Про зміни в складі президії Вищої ради фізкультури при 
НІЖ УСРР.

70. Про зміну обласної межі Харківської І Чернігівської об
ласте іі.

71. Про утворення Жовтневої міської районної ради в м. Дні
пропетровську.

Мосіанова Ради Народних Комісарів УСРР
70. Про план парувальної кампанії коней на 1936 рік



ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ УСРР

65. Про звільнення тов. Слинька 1. Ф. від обов'язків 
народного комісара соціального забезпечення УСРР

Центральний Виконавчий Комітет УСРР п о с т а н о в л я є :  
Звільнити тов. Слинька Івана Федотовича, в зв'язку з станом 

.адоров'я, від обов'язків народного комісара соціального забез- 
■леченння УСРР.

м. Київ, И березня 1936 р
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Г. ПетровськиЙ 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Ю. ВойцехІвський

66. Про призначення тов. Кудріна І. М. народним 
комісаром соціального забезпечення УСРР

Центральний Виконавчий Комітет УСРР п о с т а н о в л я є :  
Призначити тов. Кудріна Івана Михайловича народним комі

саром соціального забезпечення УСРР. 
м. Київ, 14 березця 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Г ПетровськиЙ 

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Ю. Войцехіаський

67. Про звільнення т. Хармандзр'яна Г. 1. від обов'язків 
заступника народного комісара охороїм здоров'я УСРР
Центральний Виконавчий Комітет УСРР п о с т а н о в л я є :  
Звільнити тов. Хармандар'яна Гургена Івановича від обов'язків 

«вступника народного комісара охорони здоров'я УСРР для поо- 
яого використання за спеціальністю на науковій роботі, 

м. Київ, 15 березня 1931 року.
Голова Центрального Виконавчого

Комтету УСРР Г. ПетровськиЙ 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Ю. ВойцехІвський



68. Про призначення т. Медведя Л. І. першим заступником 
і т. Броневого О. И. другим заступником народного 

комісара охорони здоров'я УСРР

Центральний Виконавчий Комітет УСРР п о с т а н о в л я є :  
Призначити:
1) тов. Медведя Льва Івановича першим заступником народ

ного комісара охорони здоров'я УСРР,
2) тов. Броневого Олександра Йосиповича другим заступник 

ком народного комісара охорони здоров'я УСРР.
м. Київ. 15 березня 3 936 року.

Голова Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Г. ПетровськиА

Секретар Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Ю. Войцехівський

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ УСРР

69. Про зміни в складі президії Вищої ради фізкультури
при ЦВК УСРР

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР по
с т а н о в л я є :

1. В зв'язку з переходом на Іншу роботу звільнити тов. Бен- 
дерську від обов'язків члена президії ВРФК.

2. Вивести Кирикешу з складу членів президії ВРФК.
3. Ввести до складу членів президії ВРФК тов. Шашко П. 1- 

(НКОЗ УСРР).
м. Київ, 4 березня 1936 р.

Вик. об. Голови Центрального Виконавчого
Комітету УСРР Ю. Войцехівський

За Секретаря Центрального Виконавчого
Комітету УСРР О. Шліхтер

70. Про зміну обласної межі Харківської 
І Чернігівської областей

Вважаючи на велику віддаленість БубиівщанськоІ сільради., 
Пирятинського району, від райцентру і з метою поліпшення адмї- 
ністратнвко-теріторіальної побудови Пирятинського й Яблунів-



ського районів, Президія Центрального Виконавчого Комітету 
УСРР п о с т а н о в л я є :

І. Пєречислити Бубнівщанську сільраду, Пирятипського району. 
Харківської області, до складу Яблунівського району, Чернігів
ської області.

її. Здійснення цієї постанови покласти на Харківський і Чер
нігівський облвиконкоми з утворенням приймально-здавальної 
паритетної комісії з представників відповідних райвиконкомів.

м. Київ, її березня 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Р- Петровські.й 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Ю. ВойцехІвськнй

71. Про утворення Жовтневої міської районної ради 
в м. Дніпропетровську

Щоб ще більше наблизити роботу рад до виборців, ширше 
залучити маси трудящих до практичного здійснення завдань со
ціалістичного будівництва, сприяти максимальному розвиткові 
їх творчої ініціативи і самодіяльності, поліпшити керування ко
мунальним господарством і обслуговування культурно-побутових 
потреб трудящих міста Дніпропетровська, Президія Централь
ного Виконавчого Комітету п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити постанову Дніпропетровського облвиконкому 
про утворення в місті Дніпропетровську Жовтневої міської ра
йонної ради за рахунок розукрупнення територій Кіровської і Чер- 
воногвардійєької міських районних рад.

2. Здійснення цієї постанови покласти на Дніпропетровський 
облвиконком.

м. Київ. 15 березня 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Г. ПетровськнЙ 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Ю. ВойцехІвськнй

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
72. Про план парувальної кампанії коней на 1936 рік

Рада Народних Комісарів УСРР відзначає,, що план пару
вальної кампанії минулого року в своїй відповідальній частині— 
парування коней—не був виконаний.

Основні причини невиконання полягають у тому, що
а) земельні органи, райвиконкоми, правління колгоспів належ

ним чином не організували парувальної кампанії;



б) парувальні пункти не були вчасно укомплектовані плід
никами;

в) значна частина жеребців завчасно не була перевірена на 
придатність їх до парування;

г) колгоспи не організували посиленої годівлі маток і їх під
готовки до парування; невчасно приводилися конематки на па
рувальні пункти; не доводилося до повного відбою парування 
конематок.

Щоб забезпечити вчасне й якісне проведення парувальної 
кампанії коней у 1936 році, Рада Народних Комісарів УСРР 
п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити план парувальної кампанії коней по колгоспно- 
селянському сектору на 1936 рік у кількості 735.100 маток з 
таким розподілом по областях:

О б л а с т і  Кобил до парування
Київська.................129,3 тис. голів
Чернігівська . . . 102,7 „
Вінницька . . . .  126,4 „ *
Харківська . . . .  142,0 „ „
Дніпропетровська . 88,8 „
Одеська................... 86,2 „
Донецька..................42,2 „
АМСРР.................... 17,5 „

Р а з о м  . . 735,1 тис. голів

>. Зобов'язати облвиконкоми і райвиконкоми провести добір 
племінних, поліпшених і придатних до парування жеребців 
7 кількості 23.104 голови й організувати 18.700 парувальних 
пунктів з таким розподілом по областях:
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Киіікха.................... 3700 4296 181 31 1324 2760
Чернігівська . . . 2500 3340 138 5 112.1 2076
Винницька............. 3600 3650 147 10 709 2784
Харківська . . . . 2700 4220 186 38 2064 1932
Дніпропетровська . 2500 3065 140 61 1301 1563
одеська................... 2000 2577 214 28 679 1656
Донецька-. . . . . 1000 1200 133 ЗО 643 394
АМСРР............... ... 700 756 10 — 144 602
По УСРР ................ 18700 23104 1149 203 7985 13767



3. Для організації масового вирощування племінного 1 поліп
шеного кінського молодняка виділити 41 район суцільної мети
зації в 1936 році, зобов'язавши НКЗС УСРР забезпечити 1а 
кращими плідниками (список районів додається).

Зобов'язати НКЗС УСРР 1 облЗУ добрати на посаду район
них спеціалістів по племсправі зоотехніків, які мають певний 
стаж у роботі й відповідні знання по конярству, 1 відрядити їх 
до районів, значених у додаваному списку.

4. Запропонувати облвиконкомам негайно довести план па
рувальної кампанії до районів, а райвиконкомам—до сільрад, 
колгоспів і одноосібних господарств, а також встановити зав
дання по проведенню парувальної кампанії в містах І селищах.

5. Встановити строк проведення парувальної кампанії—бере
зень місяць—15 липня 1936 року, забезпечивши до 1 травня 
1936 року парування не менш 5ДО/о маток.

6. Зобов'язати облвиконкоми, райвиконкоми, зав. облЗУ, зав. 
райЗВ 1 голів колгоспів:

а) забезпечити на весь час парувальної кампанії годівлю же
ребців концкормами і сіном;

б) заборонити використання жеребців-плідників парувальних 
пунктів на будьяких роботах і роз'їздах протягом цілого року, 
встановивши для них щоденний моціон прогулянки;

в) для комплектування парувальних пунктів на час пару
вальної кампанії використати придатних для парування жеребців 
транспортних організацій і установ.

Рада Народних Комісарів УСРР вказує керівникам земельних 
органів, головам райвиконкомів І головам колгоспів, що органі
зація парувальної кампанії й виконання встановленого плану * 
одним з найважливіших завдань, які стоять перед цілою зе
мельною системою і колгоспами, і зобов'язує голів райвикон
комів, зад райЗВ і голів колгоспів особисто взяти на себе ор
ганізацію цієї кампанії.

Попередити, що невиконання парувальної кампанії розгляда
тиметься як зрив одного з найважливіших завдань по підне
сенню всього народного господарства та тваринництва зокрема.

м. Київ, 5 березня 1936 р

Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. ЛюбчеикіО
Заступник керівничого справ

Ради Народних Комісарів УСРР А. Кричевиоь



Ст. 72 
Додаток до я. Л

С п и с о к р а й о н і в  с у  ц і  л  ь  н о ї  м е т н з а  ц  і і
в  1936 р о ц і

Області І райони Планова порода

К и ї в с ь к а
Кагарлицький................. Верхова
Узинський.......................Верхова
Іркліївський....................Рисиста
Гельмязівський...............Рисиста
Золотоніський.................Рисиста

Ч е р н і г і в с ь к а
Мало-Дівицький . . . .  Рисиста
Прилуцький.................... Рисиста
Яблунівський.................. Рисиста
Роменський.....................бельгійська
Глинський ......................Бельгійська
Нєдригайлівський . . . Бельгійська

В і н н и ц ь к а
Чернівецький.................. Рисиста

Х а р к і в с ь к а
Карлівський.................... Верхова
ЧервоноградськиЙ . . . Верхова
Макіївський.................... Верхова
Пирятинський.................Рисиста
Гребінкізський................Рисиста
Драбівський.................... Рисиста
Ковалівський.................. Рисиста
Лозівський.......................Рисиста
Липово-Долинський . . Бельгійська 
Опішнянський . . . . .  Бельгійська
Гадяцький.......................Бельгійська
Синявський..................... Бельгійська
Веніславівський . . . .  Бельгійська

Д н і п р о п е т р о в с ь к а
Олександрійський . . . Верхова 
Новгородківський . . . Верхова
Молоканський................ Рисиста
Юр'ївський......................Рисиста
Павлоградський . . . .  Рисиста

к о н е й



— 8  — 

О д е с ь к а
Хмільовський................. Верхова
Ново-Український . . . Верхова 
Піщанобродський . . . Верхова 
В. Виськівський . . . .  Верхова 
М. Виськівський . . . Верхова 
ДобровеличківськиЙ . . Верхова
Жовтневий................... • Верхова
Комінтернівський . . . Верхова

Д о н е  ц ь к а
Сорокинський................ Верхова
Біловодський..................Верхова
Косіорівський.................Верхова

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричесцов

В ідання офіціальне НКЮ УСРР Відповідальний редакго» Браг н
Подано до складання 28/111— 36. Підпис, до друку 1 ./IV—З*» р- Ф«руат «..перу */»б 
4 поштов. (62Ху4). Вага м. ст. 38 кгр. напер. »/< арк. На**нап. аркі Нл-іО ж

Випусковий М. ІІор'гной
Видавництво ЦВК УСРР .Радянське будівництво і право*

Уповн. Голоміту Л* 1903. Зам. Лз а;0—Зі-аОО * І

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

г ІД-'- л .  О І і- • • 
: А::адс'^ії і і-

І УСРР



(Н**а* Упойнаркомзй’яїну при РНК 
УСРР з 9-УШ 1933 р. № 242)

ЗБіРШК
г п & ш ш в  І  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Ь

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

№ 15 27 березня 1938 Р № 16 
■міінмс*

З М І С Т
Постанови Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального

Комітету Кіі(б)У
73. Про обов'язкові поставки зерна, соняшника і картоплі державі 

з урожаю 1936 року.
7-і. Про організацію і роботу лайок на бавовнику в 1936 р.
76. ГІро організацію і роботу ланок на соняшнику й кукурудзі 

в 1936 році.

ПОСТАІІОЗИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР 
і ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(6)У

73. Про обов'язкові поставки зерна, соняшника І картоплі державі
з урожаю 1936 року

Рада Народних Комісарів УСРР і Центральний Комітет КП(б)У 
у х в а л ю  іо і ь:

1. гіаноЕідпо до постанови РНК СРСРіЦК ВКП(б)від27 лю
того 1936 року „Про' обов’язкові поставки зерна, рису, соняш
ника і картоплі державі і про зниження норм поставки зерна 
і о-няшника по колгоспах** (3. 3. СРСР № ІЗ ст. 108) затвер
дити так» норми здачі зерна з розрахунку на кожний гектар плану 
сівби (ц центнерах) як по всіх зернових, так 1 окремо по житу, 
і.л:с.миці, Ссбори-х і кукурудзі по окремих районах (див.додаток № 1).

З.амкочп па умови грунту, припустити дві норми здачі 
серна (и центнерах з га) в таких адміністративних районах (див..

БІБЛІОТЕКА 
Академії Наук 

УСРР



додаток № 2) з тим, щоб середня норма здачі з гектара по всіх 
зернових і по окремих культурах була не нижча норми здачі, 
що іі встановлено для цих районів п. 1 цієї постанови.

Доручити Уповноваженому ца Україні КомЗаг РНК СРСР 
в 5-тиденний строк затвердити дві норми здачі хліба по окремих 
сільрадах для районів, що їх визначено вище.

3. Звільнити зовсім від обов'язкової поставки зерна державі 
з урожаю 1936 року колгоспи таких адміністративних районів:

По К и ї в с ь к і й  о б л а с т і :

1) БаранІвський, 2) Барашівський, 3) В. ДубечнянськиЙ, 4) Го
родницький, 5) Емільчинський, 6) Лугинський, 7) Н.-Волинський 
8) Олевський, 9) Червоноармійський, 10) Словечанський, П)Яруи- 
ськнй.

По В і н н и ц ь к і й  о б л а с т і :

Дзержинський район та колгоспи таких сільрад: Гремяцької, 
Стовпівської, Городищенської, Княжинської, Дубищенської, Дід- 
ковецької, Дриглівської, Рижівської, Пилипівської-рос., Кіхтин- 
ської, Пилипівської-укр., Сербиновської— Чуднівського району. 
Рилівської та Сенігівскої—Берездівського району.

Дерткинської, Хотінскої 1, Хотінської 2, Михайлівскої, Доло- 
цької, Антонівської, БорисівськоІ, Дорогощанської, Кам'янської, 
Карпилівської, В.-Радогащанської, М.-Радогощанськоь М’якотип- 
ської, Білотинскої, Стороницької, Слобідської, ЗІньківської, Кумів
ської та Ст. Гутиської — Плужнянського району.

Барбарівскої, Крупецької, Хоровицкої, Коломельської, Стри- 
ганської, Кам’янської, Цвітохської, Полянської, Нєтишинської, 
Комарівської, Соловіївської та Сільцївскої — Славутського району.

Мальованської, Судимонтівської, Михайлюцької, Хмелівськоі, 
Дерманської, Р. Новицької, Городнівської, Замороченської, Цмів- 
ської, Конотопської та Судилковської — Шепетівського району.

4. Затвердити такі норми поставки соняшника колгоспами 
по окремих адміністративних районах (див. додаток № 3).

5. Залишити на 1936 рік порайонні норми поставки картоплі, 
що їх було затверджено постановою РНК УСРР і ЦК КП(б)У 
від 23 березня 1935 року (3. 3. УСРР 1935 р. № 10 ст. 46).

6- Відповідно до затверджених постановою РНК СРСР і ЦК 
ВКП(б) остаточних строків виконання колгоспами і одноосібними 
господарствами річних зобов'язань по поставці зерна встановити 
такі календарні строки обов’язкової поставки зерна колгоспами 
та одноосібними господарствами в процентах від погектарної 
річної норми поставки:



А. По колгоспах

Області

По всіх зернових По кукурудзі
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Київська.................................. 10 42 33 15 70 ЗО
Чернігівська........................... 5 42 ЗГ 17 — — —
Вінницька............................... 10 42 33 15 — 70 ЗО
Харківська ............................. 16 43 $1 10 5 65 зо
Дніпропетровська . . . . . . 2 2 4 5 2 7 6 5 6 5 зо
Одеська................................... 22 45 27 6 5 65 зо
Донецька ................................ 16 43 ЗІ 10 5 65 зо
АМСРР.................................... 22 45 27 6 5 65 зо

Україна .................. 17 43 ЗО 10 5 65 зо
Б. По одноосібниках

Київська ................................. 20 65 15 — 40 60 —

Чернігівська............................ 15 70 15 — — — —
Вінницька .................... ... 20 65 15 — 40 60 —
Харківська ..........................* 25 65 10 — 40 60 —
Дніпропетровська.................. ЗО 65 5 — 40 60 —
Одеська................................... ЗО 65 5 — 40 60 —
Доненька . .............................. 25 65 10 — 40 60 —
АМСРР....................................... ЗО 65 5 — 40 60 —

Україна.................. 22 66 12 — 40 00 —

Доручити Уповноваженому на Україні Комітету заготівель 
при РИК СРСР, в межах установлених для областей строків 
здачі зерна державі, затвердити календарні строки обов'язкової 
поставки зерна державі колгоспами й одноосібними господар
ствами по окремих адмінрайонах.

7. Строки поставки соняшника І картоплі колгоспами (кол
госпниками по картоплі) і одноосібними господарствами залишити 
на 1936 рік ті, що їх було встановлено для 1935 року.

8. Зобов’язати райвиконкоми і райуповкомзаг РНК не пізніше- 
25 квітня 1936 року вручити колгоспам (а також колгоспникам, 
по картоплі) і одноосібним господарствам зобов'язання по здачі 
зерна, соняшника і картоплі врожаю 1936 року з зазначенням, 
строків виконання цих зобов'язань.

9. Заборонити всім без винятку органам влади, в тому числі 
і заготівельним організаціям, встановлювати для колгоспів і одно
осібних господарств зустрічні плани по поставці державі зерна, 
соняшника і картоплі і попередити всі партійні і радянські орга
нізації, що особи, винні в наданні зустрічних планів, притягати
муться до кримінальної відповідальності.

м. Київ, 15 березня 1636 р.
Голова Ради Народних Секретар Центрального
Комісарів УСРР П. Любченко. Комітету КП(б)У С. Косіор.
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Н о р м и  п о с т а в к и  з е р н а  в а  1936 р. по р а й о н а х  К и ї в с ь к о ї  
о б л а с т і  ( в  ц е н т н е р а х  з  г е )

Назва районів 1 11

1. Олексавдрівський
2. Андрушівський .
3. Бзбанський . . .
4. Баварський . .
6. Баранівський (звільн)
6. Баращівський (звільн.)І
7. Баришівський . . . ! 
6. Біло церківський
9. Богуславський .

10. Бориспольський
11. Бородянський .
12. Брусиловський .
13. Букськиіі . . .
14. Березанський .
15. Бишівський . .
16. Васильківський
17. Б.-Дубечнянський 

(звільн) ....
18. Володарський .
19. Вел. Половецький .
20. Володар. Волинський
21. ВчораПшанський . . 
22 Гельмязівський . . .
23. Городнвш>кнЙ(звільн)
24. Гребіаківськнй . . .
25. Димерський ....
26. Емильчинський (звіл.)
27. Жашківський ....
28. Житомирський . . .
29. 38еиігородський .
$0. Златопольський . .
31. Золотоніський . .
32. Іваньківсьмий
33. Іркліівський .
34. Кагарлицький
35. Каменський .
36. Канівський . .
37. Коростенський
38. Київський .
39. Коростишівський .
40. Корсунський . . •

К о л г 0 с п и Одноосібники
Всі зер- Житл Пше- Бобо- Куку- 1інові ВИЩІ ві руд«а ю

1
п

О о а р о оас 5н и И о.5 г 5 г V 0 се ® с.Ун Я Vн- те« ОН те«•»у те«п У <9п
п *-X Vз о\о ж

£ о
С г ос 5 ос г оС г ос

оза с оа

2,0 3,0 2,2 3.2 2,0 2,8 2,2 3,3 1,4 2.5 3,4 З.Р 3,4 З.СІ 2.8
1,6 2,5 13 2.7 1,7 2,5 2.0 2,7 1.3 2,0 зо 31 3.1 3,0 2.3
1,9 2,8 2,2 3,0І1,9 2,5 2,2 3,0 1,5 2.43.2 3,3 3,2 3,312,7
0,4.1.° 0,6 1,10,3 0.8 0,7 1,20.2 0.8 1.1 1.3 1,0 1.4С.9
0,6 1.1 0.8 1.20,5 0,9 0,8 1,30.3 0,9 1.2 1,4 1.2 1.5 1.0
0,5 1,0 0,8 1,2 0,210,50,6 1.00.3 0,9 1,1 1.4 1.0■ 1.11.0
1.1 2,1 1,4 2.4 1,1 1.8 1.4 2,4 0.8 1,8 2,6 2,7 *,о 2,6 2,0
2.0 3,0 2,2 8,2 2,0 2,7 2.3 3.0 1.62.5 34 3,6 8,3 3,8 2,8
1.7 М,02,0 3,3 1.9 2.9 2,0 8.1 1,5 2,6 3.4 8,6 3.4 8,4 2.9
1.0 1,8 1.2 2,0 0.8 1,4 1.4 2.00,7 1.4 2,1 2.1 2,0 2,2 1,6
0.6 1.8 0,9 1.6 0.3 иЗ 1/0 1.50,3 0,9 1.5 1.9 15 1.7 1.0
0,8 1,8 1.0 2.1 0,9 1.7 0,7 1.70.5 1,5 2,1 2,2 1.9 1.9 1.7
1,9 3,0 2,1 3.2 2,1 2.8 2.4 3.2 1,4 2,4 3.4 3.6 3.4 34 2,7
1,3 2,1 1.5 2.4 1,3 І.ь 1.7 2,4 0,3 1,5 2,6 2.7 2.6 2.6 1.7
1,0 1,8 1.3 2,1 0,9 1.7‘0,9 1.70,6 1.42,1 2,2 1.9 1.9 1.6
1,0 1,7 1.2 1,9 0,8 1,5 1.2 1,70,6 1,3 2,0 2,1 2,0 2,0 1,5

0,2 0,6 0,3 0,7 0,2 0,6 0.2 0,6 0,1 0,6 0.7 0.7 0,6 ас 0,7
1,6 2.7 1.8 29 1.8 2,6 2,0 3,0 1,2 2,1 3.1 3.2 3,1 8.3 2.8
1,9 2.9 2.1 8.1 1,92,7 25 3,3 1.52,3 3.3 3.5 3,2 3,7 2,6
0,4 0,9 0.6 1.1 0,3 0.8 0,6 1,00,2 о,7 1,1 1.1 1,0 1.10,8
1,6 2,7 1.9 3,1 1,7 2,6 2,0 3.1 0,8 \М ’З.І 3,5 3,1 3.5 2,0
1,6 2,6 1,8 2,Ь 1,6 2,4 1,7 2,1 0,8 І.ь 3,0 3,1 3,0 2.8 2,0
0,4 0,9 0.6 1.1 0,2 0,6 0,2 0,5 0,1 0,5 1,1 1.2 ІД 0,0 0.6
1,9 3,0 2.1 3,2 2,0 2,7 2,2 3,0 1,5 2.4 3.4 8.6 3,3 3.3 2.7
0,5 1,0 0,7 1.2 0,3 0.8 0,6 1,00,2 0.7 1,2 1.3 1,2 1.10,8
0,5 1.0 0.7 1.20,8 0,8 0,6 1.10.2 0,7 1.2 1.3 1,2 1.20.8
2,1 3.2 2,8 3.4 2.2 3,0 2,4 3,6 1,6 2,6 3,6 3.6 3.6 3,8 2.9
0,7 1,2 1,0 1,5 0.4 0,У0.8 1.30,3 08 1.4 і,7 1,4 1.50,9
1,8 2,8 2,0 3.0 1.92.8 2,.ч3,2 1,3 2,2 3,2 3.3 3,2 3,5 2.5
1.9 3,1 2,1 8,3 2.0 8.0 2,4 3,7 1,5 2.6 3,5 3.7 *.•>4.1 3.0
1,8 2.9 2,а 3,1 1.9 2,9 1.8 2,8 1,42.4 3,2 3,3 8.2 3,0 2,7
0,4 0,9 0,6 1.1 0.2 0,7 0,2 0.5 0.2 0.5 1,1 1.2 1,1о.б! 0,6
1,9 3.0 2,1 3.2 2.0 2,8 2,0 2.9 1,4 2.4 3.4 3,5 3,4 3,4 2,7
1,9 3,0 2,1 3,2 1.7 2,8 2,2 3.3 1.4 2,4 3.4 3.5 3,4 3.612.7
2,0 8.0 2.2 3,2 2,0 2,8 2.5 8.3 1,62,5 3.4 3.6 8,4 3,6 2,8
1,3 2,4 1.5 2,6 1,3 2.2 1.8 2.9 0,9 2.0 2,7 2.9 2,7 н.і 2.2
0,2 0,6 0.3 0,7 0,2 0,6 0,3 0,6 0,1 0,5 0.7 0,7 0,7 0,7 0,6
0.3 0,8 0,4 1.0 0.3 0,8 0,5 0.9 0.1 0,5 09 1.00.9 1,00,6
0,8 1,5 0.9 1,6 0,7 1.3 0,6 1,2 0,3 1,0 1,7 1.7 1,71 1,41.2
1,5 2,6 1.6 2,7 1,6 2,5 1,8 2.9іі

1,0 2.0 3,0 3,1 8,0| 8,22.2
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<1. Катеринопольський .1,9 3,2 2,1 3,5 2,0 2.9 2.1 3,1 1,4 2,4 3.6 3.9 3,6 3,5 2,6
ІІ. Коряииський . . . 
и. Червояоармійсьхнй

1,5 2,6 1,8 2,9 1,62,5 2,0 З.С 1,0 2,0 3,1 3.2 3,1 з,з 2,2

(звільн.).................. 0,3 0.8 0,5 1.0 0.2 о,7 0.4 0.8 0,1 0.5 0,9 1,00.9 0,9 0.6
41. Лисявський .... 1,9 2,9 2,1 3,1 2.0 2,7 2.1 3.0 1,4 2,3 3,3 3.4 8,3 8,3 2,6
4-0. Лугинський(зв1льн.) .0,4 0.7 0,5 0.8 0.8 0.6 0,2 11,50.2 0.5 0.8 0.8 0.8 0,6 0,6
<6. ЛадижинськнЙ . . . 2,0 3,0 2.3 3.1 1.9 2.8 2.5 8.0 1.6 2.4 3,4 3.7 3.4 3,3 2,7
47. Макарівський . . . 0,6 1.3 0.8 1.50.4 І,! 0.9 1.5 0.3 1,0 1.5 1,8 1.5 ід 1,1
48. Манастирищенський 1,9 3.2 2,1 3,4 2.1 3.2 2,4 3,8 1.5 2,5 3.6 ••3 3,6 4.2 2,8
49. Малннський .... 0,5 1,1 0.7 1,2 0,3 1.9 0.6 1,0 0,2 0,7і 1.3 М 1,3 М 0,8
50. Маньківськнй .... 2.0 3.0 2,2 3.2 2,1 2.8 2.5 м,2 1.'*2.4 3,4 3.6 3,4 3.4 2,7
61. Мироаівський . . . 1,» 3,0 2,0 з,8 1.92.9 1,9 ЗД 1,8 2.5 3 4 3,8 3,4 ЗД 2.8
62. Народипький . . . 0.5 1.1 0,8 1.40,8 0,9 0.2 0,6 0, 0.6 1.3 1.5 1.8 0,8 0.7
53 Мокро-КалигІрськкй 1.9 2,8 2,1 2,9 2.0 2.7 2.4 3.2 1,3 2,3 3.2 3.2 3,2 3.0 2,6
54- Н.-Волинський (звіл.)0,5 1,0 ',7 1.2 0.3 0,8 0.5 І.О0.2 0.7 1.2 1.4 1.2 и 0.8
55. Ново Шепелинький >0.4 0.8 0.5 0.9 0.2 0.6 0.4 0.8 0.2 0.6 0.910.90.9 0.9 0,7
56. ВільшзнськнЙ . . . 1.5 2,1 1.7 2.3 1.3 1.У1.6 2.3 0.6 1.4 2.4 2." 2.4 2.6 1,6
57. Обухіеськмй . . . 1.4 2,3 1.7 2.6 1.2 2.0 1.6 2.2 0.7 1.5 2.н 2.8 2.6 2.3 1.7
58. Овруцький............. 0.2 0,6 0,3 0,6 0.2 0.5 0.2 0.6 ОД 1.5 0.7 0.8 0.7 ОД 0,6
50. Олевський (звільн) 0.1 0.3 «м 0.3

[3,1
0.1 0.3 0.2 0.5 ОД С.ЗОД0.5 о,**0.6 0.4

60. Орловський .... 1.9 2.9 2.1 2.0 2.8 2,5 3.4 1.5 2.4 3.3 '.5 з.з 3,7 2,7
61. Переяславський . . 1.7 2.8 1.8 3,0 1.8 2.6 ЛО3.0 1.2 2.2 8,2 8.2 3.2 3.3 2.5
62. їм. Петровського . . 1.5 2.1 ».7 2.31.3 1.9 1.м2.3 0.8 1.52.4 2.8 2.4 2.6 1.7
63. Плисківський . . . 1.9 3.1 2.0 3.2 2.0 3.0 2.2 3.3 1.5 2.5 3.5 3.6 3.5 ЗД 2.8
64 Погребишенський . 1.9 3.1 2.1 3.2 2.0 3.0 2.5 3.5 1.6 2Л 3.5 3.6 3.5 3.8 2.9
65. Підвисоцький . . . 1.9 2.8 2.0 3.0 2,0 2.6 2.2 3.0 1.3 2,- 3,2 3.3 3,2 3.3 2.5
66. ПопІльнянськиЙ . . 1.7 2.8 1.9 2.9 1,8 2,6 2,2 3.0 1.3 2.2 3. 3.2 3,1 3.3 2,5
67. Потіїпськнй .... 0.2 0.6 0,3 0.7 0,2 0.6 0,2 0.6 ОД0,5 0.7 0,« 0.7 0.7 0.6
68. Радомисльський . . 0.5 1,1 0,6 1,20,н 0.9 0,6 1,1 0,2 0,Н1.3 1,8 1.3 1.8 0.9
69. Ржншівськнй . . . 1.5 2,7 17 2,9 1.6 2,5 1.8 2,9 1.0 2.0 3.1 3.4 8,1 3.5 2.2
70. РозвзжівськиА . . . 0.5 1.0 0.7 1.2 0.3 0.8 0,7 1.2 0,2 0,7 1.2 1,4 1,2 1.4 0,8
71. Рокнтнянськнй . . . 1.9 3.0 2,0 3,3 2.0 2.9 2,1 3.2 1.3 2.4 3,4 8.7 3.4 3.6 2.7
72. Ружннський........... 1.8 2.7 2.1 8.1 1.7 2.6 2.3 ЗД 1.8 2.1 ЗД 3.4 ЗД 3,5 2.3
73. Ротмнстрівськнй . . 1.7 2,6 1.9 2.8 1.6 2.5 1,8 2.7 ІД 2,0 8.0 3.1 2.0 3.0 2.2
7-і. Сквнрський .... 1.9 2.9 2.0 3.1 2,0 2.8 2.2 3.3 1,2 2.3 3,3 3.5 3,3 8.7 2,6
75. Словечанськмй (звіл.)0.2 0.5 0.3 0.6 0.2 0.5 0.3 0,5 ОД0.4 0.6 0.7 С,60,6 0.5
76. Сміляаський .... 1.4 2.4 1.5 2.8 1.6 2,5 1.8 2,7 0.8 1.7 8.0 3.1 \0 3,0 1.9
77. Ставншавський . . . 2.0 2.9 2.2 3.2 1.9 2.7 2.4 3.2 1.6 2.4 3.3 3.6 3.3 3,6 2,7
78. Тальвівський .... 2.1 8.2 2.3 3.5 2,1 3.0 2.1 ЗД 1.6 2.7 3.6 3.9 3,6 3.5 3,0
79. ТараіцанськиЙ.... 2.0 3,0 2.3 3.3 2.0 2.8 2.5 3.5 1.5 2.5 8.4 3.7 3.4 3.9 2.8
80. Тетіївськнй .... 1.9 3,0 2.2 3,3 1.9 2.8 2,3 3.4 1.4 2.5 3.4 3.7 3.4 3.8 2,8
ЬІ. Троямівськнй . « . . 0.8 1.5 1.1 1.8 0.6 1.3 1.1 1,7 0.4 1.1 1.7 1.9 1.7 1.8 1.3
82. Умзвськпй ..... 1,8 8,0 2.1 3.3 1.9 2,8 2.3 3.0 1.5 2.4 3.4 8.7 3.4 3.3 2.7
83. Узинськиіі.............. 2.0 3.0 2,2 8,8 2,0 2.9 2.1 3.2 1.5 2,5 3.4 3.7 3,4 3.6 2.8
84. Фастівський .... 1.4 2.6 1,6 2,9 1.5 2.6 1.1 2.3 0,8 2,0 3.0 3.2 3.0 2,4 2,3
85. їм. Кагановкча . . . 0,2 0.5 0.3 0,610,2

1
0.5 0.2 0.4 0,1 0.4 0.6 0.7 0.6 0,5 0.5
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86. Христинівськнй . . . 1,9 3.1 2.1 3,1 2,0 3,0 2,2 2.9 1.6 2.6 3.5 3,0 3.5 3.?2.9
87. Черкаський .... 1.1 2.1 1.3 2.3 1.1 1.9 1.2| 2.20.6 1.6 2.4 2.5 2.4 2.41.8
68. Чернядівський . . . 0.5 0.9 ОД 1.2 0.3 0,7 0.6 0,8 0.2 0.6 2.2 2,4 2.2 2.10.7
89. Чигиринський . . . 1.0 1.8 1.1 1,9 0,9 1.7 і,4і 2.і 0,5 І.з 2.1 2.2 2.1 2,41.5
90. Чорнобаівський . . . 2.0 3,0 2.2 3.2 2.0 2,8 2.0 2.9 1.4 2,4 3.4 3.5 3.4 3.22.7
91. Чорнобильський . . 0.4 0.8 0.5 0.9 0.2 0.6 0.4 0,7 0.2 0,6 0,9 0.9 0.9 О.Ь0.7
92. Чсловицький .... 0,3 0.6 0,5 0.7 0,1 0.4 0.8 0.5 ОД0.4 1,3 1.4 1,3 1.10.5
93. Шполянський .... 2.0 2.» 2.2 2,9 2.0 2.7 2.5 3,2 1.6 2.3 3,2 3.2 3.2 3.52.0
91. ЯрунськкЙ (зеільн ) . 0.6 1.4 ІД 1.7 0,6 1.2 0,6 1,2 0.4 1.0 1.6 3,7 1.6 ІД1.2

Н о р м и  п о с т а в к и  з е р н а  н а  1936 р. по р а й о н а х  Ч е р н і г і в 
с ь к о ї  о б л а с т і  ( о  ц е н т н е р а х  з  г а )

1. Батуринський . 1.2 і.9 1.3 2.0 1.0І1.7 1.5 2.2 0,6 1.3 2,4 2,3 2.4 2.5 1.5
2. Бахмацький . . 1.1 1.9 1,2 2.0 1,0 1.7 1,3 2.2 0,5 1.4 2.3 2.3 2.4 2,5 1.6
3. БерезнянськиП . ІД 1.8 1.2 1.8 * ,8! 1.4*.0 2.7 0.5 1.3 2.2 2,? 2.2 3,0 1.5
4- Бобровииький . ІД 1,8 1.2 1.90.8 1.5 2.1 2.8 0.5 1.22.2 2.3 2,2 3,1 1.4
5. БорзнянськиН . 1.5 2.2 1.8 2,4 < .81.5 2.2 2.8 0.7 1.3 2.6 2.6 2.6 3.1 1.5
6. Буринськнй . . 1.7 2.7 2.0 2.9 1.С2.5 1,6 2.2 0.8 1,7 3,2 3.2 3.2 2.5 1.9
7. Варвннськнй . . 1,« 2.4 1.8 2.6 1.4 2.2 1.9 2.5 0.7 1.5 2.8 2.9 2.8 2.8 1,7
8 Глинський . . . 2.0 2,н 2.3 3.2 1.82.5 ?.2 2.8 1,0 1.7 3.4 3,5 3,4 3.1 1.9
9. Глухіеський . . 1.0 1.6 ІД 1.7 0,8 1.4 2.2 2.8 0,5 1.1 1.9 2,0 1.9 3.1 1.3

10. Городнянськнй . 0,5 1.1 0.6 1.2 0.3 Ол 1.2 1.5 0.2 0.7 1.3 1,3 1.4 1.70.8
ІІ. Грем'яцькиЙ . . 0.3 0,9 0,4 1.0 0.2 0,6 0,8 1.2 ОД0.4 1.1 1.2 ІД 1,40.6
12. ДмитріівськнО . 1.5 2,3 1.82.6 1,2 1.9 1,5 2.3 0.7 1,5 2.7 2,9 2.7 2.6 1.7
13. Добряяський . . 0.2 0,4 0,2 < ,40,1 0.3 0.2 0.4 ОД0.3 0,5 0.5 0,5 0,0 0,4
14. Дубов'язівськиіі 1.1 1.9 1.3 2.1 0,7 1.5 2,0 2.7 0,4 1.2 2.3 2.4 2.3 3.0 1.4
15. Івиницький . . . 1.6 'А 1.72.6 1.5 2,2 1.5 2.4 0.7 1.6 2.8 2.9 2.8 2.7 1.8
16. Ічнянський . . . 1.3 2Д 1,5 .3 0.9 1.7 1.4 2,0 0.5 1.3 2.5 2.6 2.5 2.2 1.5
17- КозелеиькиЙ . . 0.9 1.6 0,9 1.6 Од 1.1 1.0 1.Є0.3 1.0 1.9 2.0 1.9 1.8 ‘.2
18. Комарівьский ІД 1.8 1.2 2.0 0.8 1.5 2.5 3,0 0.4 ІД 2.2 2.3 2.2 3.3 1.3
19. конотопський . 1.1 1.9 1.3 ЇМ 0,7 1.5 2,0 2.7 0.4 1,2 2,3 2.4 2,3 3.0 1.4
20. Коропський . . 0.8 1.5 (і,8 1.5 0,- 1,3 2.0 2.5 0.3 1.0 1.8 1.9 1.82.8 1.2
21. Корюківський . 0.2 0.7 0.2 0.7 ОД 0,5 0.2 0,6 ОД0.5 0.8 0.8 0.8 0,7 0.6
22 Кролевецький . 0,7 1̂.4 0,8 1.5 0,3 1,9 1.5 2,0 0.2 0.9 1.6 1.6 1.7 2,2 1.0
23. Мих. Коиюбивський 0.7 1.4 0.8 1.« 0.4 1.0 1.5 2,0 0,2 0.9 1.7 1.8 1.7 -.2 1.0
24* Куликівський . . 0.8 1.5 0,9 1.6 0,6 1.3 1.0 1.7 0.2 0.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.0
25. Лосияівський . . 1.0 1.8 1.1 1.90.7 1.5 1,6 2.5 0,3 1.2 2.2 2.3 2.2 2,8 1.4
26. Любецький . . 0,6 1,0 0,б 1.1 0,2 0.7 0,9 1.5 0.2 0.7 1.2 1.3 1.2 1.6 0,8
27. М.-Дівицький . 1,0 1.' ІД ІЛ-0,8 1.6 1.0 1.6 0.4 1,2 2.2 2.2 2.2 1.8 1.4
28. Менськмй . . . 0.6 1.8 0,7 1,4 0.4 1.0 2.2 2.8 0.2 0,9 1.6 1.6 1.63,1 1.0
29. Ново Басанський 1.1 1.8 1.2 1,90.8 1.» 2.1 2.8 0,3 1.1 2 ,1 2.3 2.2 3.1 1.3
30. Недригайлівський . 1.8 2.6 2,1 2.8 1,52.2 2.0 2,6 0.9 1.6 3.1 3.2 зд 2.9 1.8
31. Ніжинський . . 1,0 1.8 1.2 1,9 0.8 1.42.4 3.0 0.3 ІД 2.2 2,3 2.2 з,а 1.3
32. Н.-Сіверський . 0.3 0,9 0,4 1,0 ОД0,5 0,8 1,2од 0.7 ІД 1.2 ІД 1.41 0,8
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33. НосівськиЙ . . • • 1,0 1.8 1.1 1,9 і 0,71.5 1,6 2.5 0,Р 1,3 2,2 2,3 2,2 2,8 1.534. Олишівськкб • • 0,6 1.5 0.8 1.6 0.2 0,9 0,9 '.7 0.2 1,0 1,8 1.8 »,ь 1.9 1.235. Остерський 0,5 1,<0.5 1.1 0,2 >■.70,3 0.9 0,2 0,7 1.2 1.3 1.2 1.00,8
36. Поноряицький в 0,4 0,9 0,4 1.0 сл 0,7 ОДо,. 0,1 0.6 М 1.2 1.1 09 0,7
87. Прилуцький . • 1.6 2,6 1,9 2.8 1.4 2,2 1.8 2.6 0,« 1.4 3,1 3,2 3.1 2.9 1.6
88. Путивльський . 1.0 1.7 1,1 1.8 0.7 1.3 1.5 2.0 0,3 1,0 2,1 2.2 2,1 2,2 1.239. Ріпкинсьхий . • 0,6 1,0 0,6 1,1.0.4 0.8г 1.01,4 0.2 0,6 1.2 1.3 1.2 1,60,7
40. Ромекський . • 2.0 2,9 2,-' 3.1! 2,02.7 22 2,8 1.0 1.7 3,4 3.5 34 3,1 1.9
41. СеиенівскиЙ . • 0.4 0.8 0.4 ОД*!0.2 0,5 0,2 о,- 0,1 0.5 1,0! 1.11,0 0.6 0,642. С-Будський . • 0,6 1,* 0.7 1,3! 0.51.<0,3 0,9 0.2 0,8 1.4 1,4 1.4 1.0 0.9
43. Смілівський . • 1,7 2,6 1,9 2.8 1.7 2.4 1,8 2.6 0.7 1.6 3.1 3,. 3 1 2,9 1.844. Соснниький . в 0.6 1.3 0,7 1,40.4 V 2.2 2,8 0,2 0.9 1.6 1.6 1.6 3.1 1.0
45. Срібнянський . ' 1.6 2,4 1,8 2,6 1.4 2.2 1.9 2,5 0,6 1.4 2.8 29 2.8 2,8 1.6
46. Талалаївський . • 1.6 2.4 1,9 2,6 1.4 2.1 1.4 2,0 0.7 1.4 2.8 2.9 2,ь 2,2 1,6
47. Туличівський • 0,6 1,2 0.6 1.2 од 1.0 1.2 1,г*0.2 0.8 1.4 1.4 1,4 1.70,9
48. ХидьчицькиЙ . в 0.4 1.0 0.5! 1.10.3 0.9 0.8 1.2 0.» 0.6 1.2 1.3 1.2 1.4 0.7
49. Холминськв.1 . . 0.2 0,7 0,2 0.7 0.1 0,5 0.2 0.6 0,1 О.о 0,80.8 6,8 0,7 0.6
50. Чернігівський . 0,611.4 0,8 1,5 0.4 1.1 1.4 2.0 0.2 0.6 1,7 1.8 1,7 2.2 0,7
51. Червоний . . , 1,0 1.6 1.1 1.7 0.8 1.4 2.2 2.8 0.3 0.9 1.9 1.9 1.8 3,1 1,0
62. Шалигинськші . 1,0 1.6 1.1 1.70.8 .4 2,2 2,ч 0.3 0.9 1.9 1.9 1,9 зі 1,0
53. Шосткинський . 0.7 1,2 0.7 1,' 0.1 0.9 0.8 1. 0,2 0.7 1,4 1.4 1.3 1.4 0.851. ЩорськиЙ . . . 0.4 0.8 0,4 0.9 0.2 0.6 0,3 0.7 0,1 0,5 1.0 М 1.0 0.8 0,6
55. ЯолупІвськиЙ . . 1,6 2,6 1 У 2.6 1,2 2.1 1.8 2.6 0.5 1.4 3,1 3.2 3,1 2.9 1,6
50. ЯмпольськиЙ • 0,711.20,7 1.2 0,4 0.9 0,7 1,20,2. 0,8 1,4 і і 1,5 1,4 1.4 0,9

Н о р м и  п о с т а в к и  з е р н а  н а  1936 р. по р а й о н а х  В и н н и ц ь к о ї  
о б л а с т і  ( в  ц е н т н е р а х  з  г а )

1. Бярськиі!. . , . В 1,9 2.8 2.1 3,6 2.0 2,7 3.0 я.8 1,0 1.8 3.3 3,3 3.4 4,2 2,0
2. Бердичівський . в 1.9 2.7 2.1 3,0 1,92,6 2.8 3,5 м »,83,2 3,3 3,2 4,0 2,0
3. Бершадськнй . . • 1.9 2.6 2.1 2,7 !,9 2,5 2.8 3.5 1.1 1.8 3,1 3.2 МІ 3.9 

3.3 3,9
2,0

4. Браиливський . в 1.7 2.8 2.0 3,0 1.8 2.6 2.6 3,5 1.9 1,9 3,3 3,4 2,1
5. Вінницький . . • 1.8 2,6 2.0 2,8 1,82.4 3.0 з.к 1.С 1,8 3.1 3,2 3.1 4.2 2,0
6. Вовковинекький .• 1.9 3.1 2,0 3,3 2,- 2.9 3,0 4.2 1.0 2,0 3.6 3,7 з:в: 4,72,3

. Вороновицькиіі .в 1.9 2,6 2.1 2,8 1,8 2.4 3,0 3,51 1.21.8 3 1 3,2 3,1 3,9 2.0
8. ГайсинськиІі . . в 1,8 2 8 2.0 З.і>1.9 2. 2.9 3.8 1.0 2,0 3,3 3,3 3.4 4,2 2.3

н. ДіНІІВСЬКНЙ . . в 1.7 2,5 1.9 2,7 1.0 2.2 2.8 3,6 1.0 1.8 3,0 3,0 зд 4.0 2,0
10. Лсражнянський .в 2.2 3,1 2.4 3,3 2.2 2.9 3,5 4.2 1.3 2.2 3,6 3,7 3,6 4,7 2,5
11.Джулпкськнй в 2,2 3,0 2,о 3,2 2.1 2,8 2,9 3,4 15 2,2 3,5 3.6 3,5 3,8 2,5
12. їм Дзержинського

(звільн.) . . . . в 0,6 1.1 0,9 1.4 0.3 0.8 1/' 2,0 0,3 0,8 1,3 1.6 1,3 2,3 0.9
13. Жмеринський . • 2.0 2.9 2,1 3.0 2.1 2.8 3.0 3,7 1,2 2,1 3,4 3,4 3,5 4.1 2.3
14. Злтоііський . . . в 2,0 2.9 2,2 3.1 1,92,6 2.8 3,5 1.2 2,1 3.4 3,5 3.4! 3,92.3
15. Ільїнеиькші . , в 18 2,5 2.0 2,7 1,8 2,4 2.8 3,6 1.0 1,6 3.0 3,0 8.1 4.0 1,8
16. Калішіяський • 1,9 2,5 2,1 2,7 Ь8 2,4 3,1 3,6 1.0 1,6 3,0 зд 3,014,0! 1,8
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17. Казатниськнй . . . 2,6"3,2 2.1 8,3 2,1 3.0 2.5 8,5 1.8 2,5 8,9 4,0 3,94.1 2.8
18. Крижопольський . 2,0 3,1 2.2 3,3 2,1 2,8 2,6 8,5 1,82.4 3,7 3,7 3.73.9 -\7
19. Комсомольський . 1,9 2,5 2,1 2.7 1.6 2,2 2,5 3,0 1,2 1,83,6 3.6 3,5З.У 2,0
20. Латинський .... • 1,7 2,6 1.9 23 1.8 2.4 8,0 8,7 М 2.0 3,1 3,1 8.24,1 2,3
21. Любарєькнй . . . 1,9 2,8 2,1 3,0 1,8 2,5 2.8 8,5 1,2 2Д 3,5 3.6 3.33,9 2.3
22. Летичівський . . . 2,0 8,1 2.2 3,8 2,1 2,* 2,6 4,0 1,4 2.5 8,7 3.7 3.74,4 2.8
23. Лнповецькмй . . . ф 1,8 2.6 1,9 2,7 1,92,5 2.8 8.6 1,2 20 3,1 3,2 3.14.0 2,3
24. Меджибозький . . * 2,3 3,1 2,5 3.8 2,2 2,8 31 8.8 1,6 2,4 3.7 3,7 8.74,* 2,7
25. НемнрівськнЙ . . • 2.0 2,8 2,2 2,9 2,0 2,6 2,8 8,7 ■*22.2 3,3 3,3 8,44,1 2,5
26. Ободівський . . . • 1,8 2.6 1,9 2.8 1.9 2,6 2,5 8.3 1.1 1.9 3,1 8,2 8.13.7 2.1
27. Ольгопольськнй . ф 1,9 2,6 2,1 2,7 1,9 2,5 3.0 3,5 1,8 1.98.1 3.2 8,13.9 2.1
28. Остропольський . ф 2,2 3,1 2,3 3.2 2,3 8,С2,7 8,4 1.6 2.5 3,9 4.0 8.93.» 2,8
29. ПІщанськнй . . . • 2,0 2.8 2,1 2,7 2,1 2.8 2.8 3.5 1.4 2.2 3,3 31 8.43,9 2,5
20. Ситковеиький . . • 1.8 2.8 2.0 2.8 1,9 2,9 2,0 3,0 1.2 2.2 3,3 9.4 ч.4 33 2.5
21. СтаніславчнцькиЙ . 1,9 2,7 2.1 2,9 1.9 2,6 2,8 8,5 1.3 2.2 3.2 3,2 3.23,9 2.5
22. Ст. Костянтивівський2,3 3,3 2.4 3,4 2,4 3,1 2.5 3.4 1.6 2,5 3,9 40 3.93.8 2,8
35. Старо-Сивявськнй # 1,9 2.6 2.1 2.8 1.7 2.4 3.0 3 5 1,8 1,9 3.7 8,7 з,; 41 2.1
34. Теплнцький . . . • 22 3,0 2,3 3,1 2,2 2.8 2.8 3,5 1,62.4 3,6 3,6 3.53,9 2.7
35. Тиврівський . > . ф 2,2 8,1 2,4 3,3 2,2 2.9 3,0 з.; 1,6 2.6 3,7 8,7 3,74.1 2.9
36. Томашпольський . 1.9 2.8 2,1 8,0 1,9 2.6 3,0 8,7 1,8 2.2 3.3 3,3 3,4 41 2,5
87. Тростянеиькнй . . • 2,0 2.8 2,3 3,0 1.9 2.6 2,7 8.5 1,5 2,2 3.8 з,з 3,43,9 2,5
38. Тульчинський . . ф 1,7 2.7 1.9 2,9 1,8 2.5 2,5 3.3 1.2 2.2 Я,23.2 3.23.7 2.5
69. Турбівськнй • . . 1,8 2,6 1.9 2,7 1.9 2,5 28 3,6 1.3 2.1 8,1 8.2 3,14.0 2.4
40. Уланівськнй . . . • 1,7 2,3 1.9 2.6 1,6 2.2 2,1 2,7 1,2 1.98.1 3.7 8.53,0 2Д
41. Хмільницький . . • 2,0 2,9 2,3 3,1 1,9 2.6і2.8 3.8 1.5 2.4 3,4 3,5 1.44.2 2,7
42. Чечільвицький . . • 1,9 2,6 2,1 2,8 1.8 2,5 2.5 3.3 1,5 2,1 3.1 3? 3,13.7 2.4
43. ЧудвівськвЙ . . . 2.0 2.8 2.8 3,0 1.9 2.5 2.9 3.7 1,5 2;3 8,я 3.3 8.4*Л 2,6
44. ШаргородськиЙ. . ф 1.9 2,8 2,1 2.9 1.9 2.6 3,0 4,0 1,4 2.3 3.3 «.4 3.34,4 2.6
45. Шпиківськйй . . . • 1,8 2,8 2,0 2.7 1,9 2,8 1.5 2.5 1,3 2.2 3,3 3,4 3 32,Ь 2,5
46. ЯвушпольськнЙ . * 1,5 2,2 1.7 2,4 1,3 2.0 2,0 2,6 0,8 1,5 3,2 3,4 8/23,4 1,7

Кам’янецькнй округ

1. ДунзевецькиЙ . . • 1,9 2,7 2.2 3.0 1.9 2,5 2,6 3.4 1.5 2,* 3,2 3.3 3.2 зл ,4
2. Каи’явеаькнЙ . . 1.6 2.6- 1,8 2,7 1.7 2.4 1.2 2.1 1,0 1,7 3,6 3.6 3,63* 1,9
3. Мивьковецький . . 1,7 2,6 1,9 2,8 1.8 2,5 2.7 3,7 0.8 1.73.1 <*23.1 \Л 1,9
4. Ново-УшииькнЙ . 1.6 2,6 1.8 2,8 16 2И 2,7 3.7 0.8 1.88,1 3.2 3.1А.х2.Ц
5. ОринивськиЙ . . . 1.6 2,9 1.8 3.1 1.7 2,7 20 3.0 1,4 2.2 3.4 ял 8,4 3- ч»5
6. Смотрииький . . . 1,9 2,8 2.0 2,9 2.0 2,6 2.2 3.1 1,4*.1 82 3.4 и.-<3.5 2,4
7. Солобковецьквй . 1,9 2,8 2,1 3,0 1.9 2,6 1,6 2.5 '.О 1.9 8.3 3 4 3,:ч2,9 01
8. Старо-УшииькиЙ . 1,4 2,0 1,6 2,2 1.2 1,8 1.8 2,5 0,7 1.3 2,4 2.» '.4 -\б 1,5
9. Чомеровеиький . . 1,6 3,0 1,8 8,2 1,72,8 2,3 3,5 ІЛ 2.2 л,Бз,< 3.5з,9 2,5

Могшіївеький округ і
1. Копайгородський . -1.8 2,7 2,0 2.9 1,8 2,5 2,6 3.5 0.9 1.8 зл 3.2‘3.2| ,02.0
2. Могилівськмй • . • 1,7 2,6 1,9 2,8 1,7 2,4 2.6 3.5 0,9 і,«;з.ііз.2 з.з • іі4 11.8
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3. МурКурнловецький 1.7 2,6 1.9 2,8 1.7 2,4 2,3 3,2 0.8 1,7 3.1 3,2 3,1 3.6 1.9
4. ЧериовеаькнЙ . . . 3.8 2.6 2.0 2.7 1,7 2,4 2.7 8,5 1.0 1,7 3.1 3.2 3.1 3.9 1.9
5. Ямлольський . . . 1.5 2.2 1,7 2,4 1.3 2.0 1.8 2,5 0.8 1,5 2.6 2.7 2.6 2,8 1,7
6. ЯришівськиЙ . . . 1.6 2,6 1.8 2,8 1.7 2,4 2.5 3,5 0,8 1,8 3,1 3.1 3,2 3,9 2.0

ПроскурІвський округ

1. Валлійський .... 1.6 3,2 1,8 3.3 1.7 3,0 2,1 3.6 1,6 2,5 3.9 4.0 3.9 4.0 2,8
2. Волочиськвй .... 1.6 3,0 1.8 3.2 1,7 2.8 2.8 4,1 1.5 2,2 3,5 3,6 3,5 4,5 2.5
3. ГородоиькиЙ .... 2.0 8,0 2.2 3.3 2,1 2,8 2,9 3.9 1.2 2.2 3,5 3.7 3.5 4,3 2,5-
4. КргсиловсБквй . . . 2.3 3,3 2.5 8,9 2,4 3,4 2.4 3,5 1,2 2.0 4.0 4.5 4.0 я,» 2,3
6. МихалпольськиЙ . . 2,3 8.2 2.5 3,8 2,4 3,1 2,4 3.3 1.2 2,1 3,8 3.8 3.9 3.7 2,4
в. ПроскурІвськиЙ . . 2,3 3,2 2.5 8,4 2.3 3.0 3,0 4.1 1,6 2,3 3,9 4.1 3,9 4.6 2,6
7. Сатанівський .... 1.6 2,7 1.8 2,8 1,7 2,8 2.5 3.7 1.0 1,8 3.2 3.3 3.2 4.1 2,0
в. Чоряоостровський . 2.2 3.2 2.4 3.4 2,3 3.0 3.0 4.1 1.6 2,3 3,9 4.1 3,9 4,6 2,6
9. Ярмоликецький . . . 2,3 3.3 2.5 3,4 2,4 3.2 2,5 3.5 1,6 2,4 4.0 4,0 4.0 8,9 2.7

Шепетівський округ

1. АптоніяськиЙ . . . 2.2 3,3 2.4 3,9 2.3 3,4 2,4 3,5 1.6 2.3 4,0 4,5 4,0 3,9 2,6-
2. Берегівський .... 1.1 1.8 1.3 2,0 0.9 1.6 2,3 3,0 0,6 1.2 2,7 2.8 2,7 3.9 1.4
3. Грнцівський .... 2.2 3.2 2.4 3,4 2.1 3.0 2,3 3.3 1.3 2.3 3,8 3.8 3.8 3.7 2.6
4. Злслааський .... 1.4 2.1 1.4 2,1 1.3 2.0 2,6 з.з 0,6 1.3 3.1 3,1 3.2 4,2 1,5
5. ЛяховецькиЙ . . . 1.7 3.0 1.9 8,2 1,8 2.8 2.3 3.5 1.3 2,1 3,5 3,6 3,5 3,9 2,4
6. Плужцяяський . . . 1.4 2.1 1.4 2,1 1.3 2.0 2.6 3.3 0.6 1,3 3.1 3.2 3.1 4.2 1.5
7. Полонський .... 1.6 2.3 1.8 2.5 1.4 2.1 2.3 3,0 0.8 1,5 3.3 4,3 8,4 3,9 1.7
8. Слаяутськмй .... 1.1 1.8 1.3 2,0 0.9 1.6 1.6 2,5 0,5 1.2 2.к 2,8 2,9 3,9 1.4
9. Теофіпольськнв . . . 1,7 3.2 1.9 3,3 1,8 3.1 2.2 3.6 1.6 2,5 3.9 4.0 3.9 4,0 2.8

10. Шепетівський . . . 1.4 2.1 1.6| 2.31.1 1.8 2,2 2.9 0,7 1,2!з,і 3,1 3,2 3,811.4
Н о р м и  п о с т а в к и  з о р я в  н а  1936 р. по р а й о н а х  Х а р к і в 

с ь к о ї  о б л а с т ! ( і  ц о в т а е р а х  з  г а )

1. Охтирський............ 2.4 3.6 2,6 3,7 2,5 3.5 1.1 2,3 2,0 3.2 4,2 4,2 4.2 2.6 3,6
2. Олексіївський . . . 2.1 8.4 2.3 3,6 2,3 3,4 1.2 2,8 1,8 3,0 4,1 4.2 4.1 2,6 3.3
8. Балакдійський . . . 2,2 3.4 2,4 8,6 2,4 3.4 1.3 2.2 2,0 ЗД 4,1 4,2 4,1 2,6 3.5
4. Барвінківськив . . . 2.4 8,6 2.6 3.8 2.6 3,6 1.8 2,2 2,0 3.2 4.2 4.3-4,2 2,5 3,5
5. Білопільський . . • 2.6 8.8 2,8 4.0 2,8 3.7 1.1 2.2 2,2 3.3 4,4 4,4 4,4 2,5 3,6
б. Блнзнюкінський . . 2.4 3.5 2,6 3,7 2.5 3,3 1.1 1.9 2.1 3,1 4,1 4,2 4.1 2,1 3,4
7. Богодухівський . . 2,4 3,6 2,6 3.9 2,5 3,4 1.3 2.4 2,1 3,2 4.2 4,3 4,2 2,7 3.6
8. БоровськиЙ . . . . 2 . 3 3 ,42 .53,5І2,5 я.з 1,0 1.8 2,0 3.0 4.1 4.2 4,1 2,0 3.3
9. В.-ПисаревськиЙ . . 1,7 2,5 2,0 2.9 1.5 2,2 1,6 2,2 1.4 2.1 3,0 3,2 3,0 2,5 2.4

10. Банківський .... 2.3 8,5 2,5 3,7 2.5 3,5 1,3 2,4 2,0 3.0 4,1 4.1 4,2 2.7 3.3
11. Вслико-Баг&чаїськиА2.2 8,1 2.4 3,2 2.2 3.0 2.0 2.6 1.9 2,8 3,6 3.6 3,6 2,9 ЗД
12. Велико-БурлуцькиЙ 2.4 3.6 2.6 3,7 2,6 3,6 1.7 2,6 2.2 3.3 4,2 4,2 4,2і 2,9 3.7



Назва райовів

К 0 л г 0 с п и Одноосібники
Всі зер 

нові Жито Пше
ниця

Бобо
ві

Куку
рудза еооXо.

т
оа

оьX
£

вяXа4>
В
с

*во\ооиз

атЧ>,От>•%
>.

о
2

Оь-
2!
Яос

Он

у
<9
ос

Он
£

Он
5
3ос

Он
5

О {—•
%яп
ОС

Он
2

он
2-«9пОс

13 В.-Кринківський 2.5 3.6 2.7 3,8 2.6 3.6 1.42,2 2.2 3.3 4.24.2 4.2 2.53.7
14. Пстрівско-Роменський2.1 3,0 2,3 3.2 2.2 8.0 1.4 2,2 1.4 2.4 3.5 3.6 3.5 2.53.8
15. ВовчанськиЙ . . я і 2.2 3.5 2.4 3,6 2.4 3.4 1.0 2.7 2.0 3.2 4.! 4.2 4.1 3.0 35
16. Гадчцький . , , л 2.1 3.0 2.3 3.1 2.1 £9 1.4 2.2 1.82.7 8.5 3.6 3.5 2.53,0
17. ГлобинськиЙ . . . . 2.4 3.6 2.7 3.8 2.5 3,6 1.-і2,2 2.1 3.2 4.2 4.2 4.2 2.63,6
18- Градизькнй . . 1.6 2.6 1.8 2.7 1,6 2,4 1.4 2,3 «.32.3 3.1 3,2 3.1 2,62.6
19. Гребінківський . 2.4 3.4 2.6 3.4 2.6 3,4 1,8 2.6 1.9 2.9 4.1 4,2 4.1 2.93,2
20- Грунський . . . , 2.5 3.5 2.8 3.8 2,5 8.2 1.4 2.2 2,1 3.0 4,1 4.2 4.1 2.53,3
21. Дооріяанськин . 2.3 3.5 2.6 3.8 2.4 3.3 1,22,1 2.0 3.1 4.1 4.3 4.1 2.53,5
22. Диканський . . 2.7 4.1 2,9 4.2 2.9 4.0 1,2 2.2 2.6 3.6 4.7 4.8 4.7 2.54.0
23. Драбівський . . 2.2 3.3 2.4 3.5 2,3 3.2 1.6 2.6 1.8 2.9 3.9 3.9 3.8 2.93.2
24- Зачепилівський . л 2.7 4.0 2.9 4.3 2.9 4.1 1,2 2,2 2.5 3.6 4.6 4.7 4.7 2.54.0
25. ЗгурівськиЙ . . 1.9 3.0 2.1 3.2 2.0 2.8 1.4 2.3 І.Й 2.7 3.‘ 3.5 3.6 2.6 8.0
26. ЗіньківськиЙ . . 2.5 3.5 2.8 33 2.5 3.2 1.4 2.2 2,2 3.1 4.1 4.2 4.1 2.53,4
27. Зміївський . • . 2.1 2.9 2.3 м.О і, 22.8 1,4 2.2 1.7 2.6 З.і 3.5 3.4 2,о2.9
28. ЗолочівськиЙ • . . 2.3 3.3 2,6 3.7 2.5 3.3 1,4 2.2 1.92,8 3.9 4.3 4.0 2.. ЗЛ
29. Ізюмський . . . . 2.3 3.4 2.5 а,5 2.5 3.3 1.0 1.8 1.9 2,У4,1 4,2 М 2.03.2
20. Коралівський • 2.1 3.3 2.3 3.5 2.8 3.2 1.5 2.6 1.8 .4,04.0 4,1 4.0 2,9 з.з
81. Карлівський . • 2.7 4.1 3.0 4,1 2.9 4.1 1.22.3 2.6 8.8 4.7 4,8 4.7 2,64.2
32. КегичІвськвй . . 2.6 3,7 2.9 4,0 2.8 3.8 1,3 2,3 2.0 3.1 4.4 4.4 4.5 2.63.5
23. КишенькІвськиЙ . . 1.1 2.0 1.3 2.1 1.3 1.9 1.0 1.9 1.2'і ,8 2,4 2.5 2.4 2,12.0
24. Кобеляцький . . . . 1.7 2.6 1.8 2.7 13 2,5 1.4 2.2 1.42,3 3.1 8.2 8,2 2.52.6
35. Козельщияський . . 2,0 2.9 2.2 3.0 2.0 2.8 1.6 2.2 1.7 2.6 3.4 3.5 3.4 2,52.9
36. Коломацький . . 2,3 3.5 2.5 3.7 2.5 3,6 1.3 2.4 2.0 8.1 4.1 4.2 4.' 2.73.5
37. Комншнянськнй 2.5 3.7 2.9 3.9 2,6 3.5 1.5 2.3 2.3 3.3 4.4 4.5 4.4 2.03.7
33. Красноградський 2.7 4.0 2.9 4.3 3.0 4.1 1.1 2.2 2,3 8.5 4.6 4,7 4.7 2.53.9
39. Краснокутський , й 2,2 3.1 2.4 3.2 2.3 3.0 1.3 2,2 1.7 2.7 3.6 3.7 3,6 2,53.0
40. Краснопільськийл а 2,4 3.6 2.6 3.7 2,5 3.5 1,1 2.3 2.0 3.2 4.2 4.2 4.2 2,6 .0
41. Кременчуцький . л в 1.7 2.5 1.9 2,7 1,5 2.3 1.6 2.2 1,3 2,1 3.0 3.1 8.0 2.52.4
42. Куо'япський . . 2,3 3.5 2.5 3.7 2.5 3.4 1,0 2.1 2,0 3,1 4.1 4,3 4.22.43.5
43. Лазорківський . . . 2.5 3.6 2.8 8.9 2.7 3.6 1,4 2,8 2,2 ЗЛ 4.2 4.3 4.2 2,63.5
44. ЛебедияськиЙ . , , 2.3 3,6 2.6 3.7 2.5 3.5 1.0 2.3 1,9 3,0 4.2 4,1 4.1 2.63.3
45. Липецький . . . # в 1.7 3.0 1.9 3.2 1.8 2.7 1.3 2.2 1.52.6 3.5 3.6 3.5 -',52.9
46. Лнпово-Доливський . 2.2 3.3 2.4 3.5 2.3 3.1 1.4 2,2 1.82,8 3.9 4.0 3,9 2.5ЗЛ
47. Лозовський .. . 2.7 4.2 2.9 4.2 3,0 4.3 1.0 2.2 2.7 3.9 4.9 4.9 4.9 2.54.3
48. Лохвицький . . . . 2.4 3.5 2.7 3,8 2.2 8.1 1.6 2.7 1,98.0 4,1 4.2 4.1 3.03.3
49. Лубенський . . • 2.4 3.6 2.6 3,9 2,6 3.6 1.2 2.3 2.0 3.1 4.2 4.3 4.2 2.63.4
50. МашІаський . . 9 # 2,7 4.1 3.0 4.1 2.9 4,1 1.1 2,3 2.6 3.8 4.7 4.8 4.7 2,64.2
61. Миргородський . 2.6 3,7 2.8 3.9 2.7 8.6 1.5 2.3 2.4 3.4 4.4 4.2 4.1 2.63.8
52. МиропільськиЙ . • ■ 2.1 3,0 2.3 8.1 2,2 2,9 1.3 2,2 1.72,7 3,5 3.5 3.6 2.53.0
53. Нехворошапський . 2.6 3.7 2.8 3,8 2.8 3.6 1,0 2.0 2,1 3,2 4.4 4.4 4.4 2,2З.в
54. Ново-ВодолазькиЙ . 2.3 3.4 2.4 8.4 2.5 3.5 1.3 2,2 1.9 3.0 4,1 4.2 4.0 2.»3.3
55. Ново-Георгіївський . 1.6 2.4 1.8 2,6 1.5 2.3 1.8 2.0 1,32,0 2.8 2.8 2.92.22,2
56. Ново-Санджарський 2.5 3.4 2.6 3.4 2,6 3.3 1,3 2,2 2,1 3,0 4.1 4.1 4,1 2.53.3
57. ОболонськиЙ . . • • 2.4 3,3 2.6 3.4 2.4 3.2 1.6 2.2 2.1 2,9 3,9 3.9 3.9 2,53,2
58. Вільховатський . • • 2.3 3.6 2.6 3.8 2,5 3,7 1.6 2,6 1.8 3.0 4.2

«
4,2 2,93.3
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59. Онуфріївський . 1.7 2.4 1,9 2,7 1.5 2.3 І.в! 2,2 1.3 2.0 2,8 2.9 2.8 2.5 2.2
60. ОпішнкнськиЙ . 2.2 3,2 2.4 3,4 2,і 3.0 1.4 2,2 1.8 2.8 3,8 3.9 8.8 2.5 3,1
61. ОржиаькиА . . 2.5 3.4 2.8 3.6 2.6 3,2 1.3 2.2 2.1 3.0 4,1 4.2 4.1 2,. 3.3
62. Петрівський . . ф 2.0 3.1 2,3 3,3 2.1 2.» 1.2 2,'і 1,7 2.8 8.6 3,6 3.6 2.5 3,1
63. Печенізький . . 2.0 3.1 2.2 3.3 2,1 2.9 1.3 2.2 1.7 2.7 8,6 3,6 3.6 2.5 3.0
64. ПирятинськиЙ .. 2.2 3.4 2.4 3.4 2.3 3;і 1.7 2.6 1.9 3.0 4.1 4.2 4.1 2.9 3,3
65. Покоово'Ьагачанський2.5 З.в 2,і 3.7 2.7 3,6 1.4 2.2 2.2 3.2 4.2 4.2 4.2 2.5 3.6
66. Полтавський . . 2.6 З.Ь 2.9 3.9 2.8 3.7 1.9 2.5 2.3 3.4 4.5 4.6 4.5 2.8 3,8
67. Реиіетилівський . 9 2.5 8.4 2,7 3.5 2,о 3,3 1.6 2,2 2,2 3.0 4.1 4.2 4.1 2,5 3.3
68. Савинський . . # 2.3 3.4 2,5 3,5 2.5 4,3 1.3 2.2 1.9 3.0 4.1 4.2 4.1 2,- 3,3
69. Сахноещавський 9 2.6 3.7 2.8 4.0 2,8 33 1,2 2.3 2.0 3,1 4,4 4.4 4.5 2.6 з,5
70. Семсвівський . . В 2.4 3.6 2.6 3.7 2,6 3,5 1,3 2,3 2,0 3.1 4.2 4.2 4.2 2,6 3,5
71. Синівський . . 2.2 3.3 2,5 3.5 2.я 3.1 1.4 2.2 1.8 2.Я3,9 3.9 3.9 2.5 3.1
72. Сінчанський . . 2.1 3.0 2,3 3.2 2.2 29 1.8 2,6 1.6 2.5 3.5 3.6 3.5 2,9 2.8
73. Старовіріаськнґі 4 2.1 3.4 2.3 3.6 2.3 3.4 1.1 2,3 1,6 28 4.1 4.1 4.1 2.6 3.1
74. Старо Сзлтіеський , 2.0 3.3 2,ч 3.4 2.1 3.2 1.1 2,2 1,5 2.7 3,9 3.9 3.9 2,5 3.0
75. Сумський. . . . . 2.4 3.6 2,7 3.8 2.5 4.1 1.2 2.2 2.0 3.1 4.2 4.ч 4. 2.5 3.5
70. Троствиецький . . 2.3 3.2 2.5 3.4 2.2 3,0 1,« 2,2 2.* 2.8 3.8 3.9 3.8 2.5 3.1
77. УльянівськиЙ . . * 2.0 3.8 2.8 4.1 2.8 3.5 0,9 1.8 2.2 3..' 4.5 4,6 4,5 2,'- 3,6
78. Харківський , 1.5 2.3 1.2 2.0 1.4 2.2 1.6 2.2 І.О 1.8 2.7 2,8 2.7 2.5 2,1
79. Хорольський . . 2.5 3.6 2.8 3.7 2.7 3.6 1.3 2.2 2,0 3,1 4,2 4.2 4.2 2.5 3.5
80. Хінський . . . ф 2.6 3.8 2.9 4,0 . .8 8.7 1.1 2.2 2.2 4.3 4.5 4.6 4.5 2.5 3.6
81. Чорнухииський . 2.1 3.0 2.3 3.2 2,2 2.8 1,8 2.6 1.6 2. • 3,5 3.6 3.5 2.9 2,8
83- Чугуївський . . . 2.0 2.8 2.2 2.9 2.1 2.8 1,3 2.2 1. • 2.3 3.3 3. 3.4 2.6 2.6
83. Чутівський . . . 2.« 3,8 2.8 ЗЛ 2.8 :.8 1.2 2.3 2.3 ■•■А 1.5 4.6 4, > 2.6 8,8
81. Шевченківський • 2.4 3.5 2,6 3.7 2.6 3.4 1.2 2.1 2.1 3,0 4.1 4,:<4.2 2.4 3.3
85. ШишацькяЙ . . в 2.7 4.1 2.8 4.2 3.0 4.0 1.2 2.2 2.5 .6 4.7 4.8 4.7 2.5 4.0
86. ШтсііівськяЙ . . 2.0 3.8 •>.84.1 2,8 н.5 1.0 1.8 2.2 8.3 4.5 4.6 4.5 2,0 3.7
$7. Яготимський . . , 1.У 3,0 2.1 3.2 2,0 2.8 1.31 2,31.5; 2.63.5 3.6 3.5 2.6 2,9

Н о р м и  п о с т а в к и  з е р н а  н а  1936 р. по р а й о н а х  Д н і п р о п е т 
р о в с ь к о ї  о б л а с т і  ( в  ц е н т н е р а х  з  г а )

1 .ЛндрііоськиИ .... 2.4 3.6
І

2.4 3,5 2.7 3.7 0.5 І.’1 3.0 3,9 4.3 4,3
1

4.41 1.74.4
2. АиостоліеськиА . . . 2,1 .32.1 3.3 2,4 3.4 • .4 1.5 2.6 8.6 4.3 4.3 4.4 1.7 4.0
3. Олександрійський . . 2.3 3,3 2.3 3.4 2.5 3.3 0.8 1.5 2.8 3.6 4.0 4.С4.Іі 1,7 4.0
4. ЯккмівськиЙ .... 2.1 3.3 2.1 3.3 2.4 3.4 0.2 1.2 2,6 3.5 4.2 4.2 4.3 1.7 3.9
Г>.Бердянський . . . 2.1 3.6 2.4 3.5 2.7 3.7 о.о 1.5 3.0 3,9 4.3 4.3 4,4) 1.74.4
6. Божеларівський . . 2,'* 3.4 2.3 3,4 2,6' ЗЛ 0,3 1.2 2.8 3.7 4.6 4.6 4.7 1,7 4,1
і. Н. Білозерський . . 2,0 3.2 2.' 3.2 2.3 3.3 О.' 1.2 2,5 3.5 3.9 :-,9 4,0 1.7 3.9
8. В. ЛепетнхськнЙ . . 2.1 8.2 2.1 3.2 2.4 3. 0.6 1.. 2.6 к,6 3.8 3.8 3.9 1.7 3.9
9. В. Токмаиький . . . 2.5 3.7 2.5 3.7 2.7 3.7 0.6 1.5 2.9 4.0 4.4 4.4 4.4 1.7 4.5

?0. Влсилівський . , . 2,3 З.і 2.3 3.1 2.5 а,9 1.0 1.5 2.8 3.4 3.6 V 3,* 1.7 3,8
11. Васильківський . . . 2,3 3.» 2,3 3.1 2. 3.2 1.0 1,5 2.8 3,6 3.6 3.6 3.6 1.7 4.0
1.2.В. Дніпровський . . 1.9 2,7 2.0 2,8 2.1 2.8 1.0 1.5,2Л 3.0 8.4 3.5 3.4 1.7 3.4
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13. Веселівський . . . ♦ 2.1 3,2 2.1 3.2 2.4 3.3 0.2 1.22.6 3.5 3.9 3.9 4.0: 1,73.9
14. ВисокопІльськнй • л 2.5 3.7 2.5 3.7 2.8 3.8 0.8 1,3 2.9 3.9 4.7 4.7 4,«1.7 4.4

15. Генічеськнй . . . 2.1 3.5 2.1 3.5 2,4 3.6 0.2 1.22.6 3.5 4.4 4.4 4.51.7 3 9
16. Гуляйпольський . 2.6 3,7 2.6 3,7 2.9 3,8 0,3 1.3 3,0 4.0 4.5 4.5 4.0 1.74.5
17. Дніпропетровська

міськрада .... 2.1 2.8 2.1 2.8 2.2 2.7 1.0 1.52,4 3,0 8.2І3,2 3.4! 1.73.4
18. Долннський . . . , 2.4 3.7 7.4 3.7 2.7 3.8 0.3 1,83.0 3.9 4.7 4.7 4Л| 1.7•1.4

10. Запорізька МР . . * 2.6 3.8 2.н 3.8 2.9 3.9 0.7 1.53,0 4.0 4.4 4.4 4.41.7 4.5
20. Іванівський .... 2.0 3.1 2.0 3.1 2.3 3.2 0.2 1.22.4 3.2 3.9 3.9 4.01.7 3.6

21. Казанківський . 2.4 3.7 2.4 3.7 2.7 3,8 0,3 1.3 3.0 3.9 4.7 4.7 4,61.7 4.4
22. Дяіпродзерж. МР . 2.2 3.3 2.2 3.4 2.4 3.3 0,7 1.52.6 3.5 3.9 3.9 3.0| 1.7З.и

23. Кам'янсько-Дкілр. 2.2 2.9 2,2 2.9 2.2 2.0 ».о 1.52.6 з,3 3,3 3.3 3,4! 1.73.7
21. Коларовський . . 2,4 3,4 2.4 3.3 2.7 3.5 0.2 1.22.9 8.Н4.1 4.1 4.21.7 4.2

З"). їм. Куйбишєва . . 2.5 3,7 2,5 3.6 2* 3.7 0,.- 1.53.0 8,9 4.4 4,4 4.41.7 4.4
26. Котовськпй . . . 2.2 3.1 2.3 3,3 2.4 3.1 0.8 1.52.4 3.1 3.0 8,0 Н.71.7 3.6

27. Криворізький . . 2.3 3.5 2,3 3.5 2.6 3.6 0..Н1.2 \83,7 4.4 4,4 4.51.7 4.1
23. Люксембурзький . 2.4 3.6 2.4 3.6 2.7 3.7 0.2 1.23,0 3.8 4.7 4.7 4.81,7 4.2

29. МагдалинІвськиИ . 2.8 3.1 2.» З.ч 2.4 3.1 1/ 1,52.6! 3.53.6 З.С3.71.7 3.9
ЗО. Межівський . . . 2.5 3.6 2.5 3,5 2.7 3.5 0,8 1.53.0 3.9 4.2 4.2 4.21.7 4.4

81. Мелітопольський . 2.2 3.4 2.2 3.1 2.5 3.5 0.2 1.2 2.8 8.6 4,2 4.2 4,31.7 4,0
82. Михаї'Ліесі кий . . 2.4 з.з 2.4 3.1 2,і 3.4 О.е 1.52.9 3.7 3.6 3.6 3,01,7 4.1

83. М лочанськин . . 2.5 3.6 2. •3.5 /.8 3.7 0.2 1.23.0 3.9 4.4 4.4 4.51,7 4,4
34. Н. Сирогозький . . 2.0 3.1 2.0 3.1 2.3 4.2 0.2 1.22.5 3.4 3.9 3.9 4.01.7 3,8
35. Н конольськиЙ . . 2.3 3.4 2,3; 3.42.6 3.5 0.7 1,52.8 3.6 3.9 3.9 4.01.7 4,0
36. НовгородківськиМ9 2,2 3,4 2,2’ 3,42.5 3.5 0.2 1.22.7 3,6 4.4 4.4 4.51,7 4.0
37. Н. Василівський . 2.2 3.2 2.2 3,2 2.5 3,3 0.2 1.2 2.6 3,4 4.2 4.2 4.31.7 3.8
38. Ноеозлатолольський 2.3 3.4 2.3 3.4 2.6 А,5 0,2 1.2 2.8 з.« 4.3 4.3 4.41.7 4.0
39. Новомиколзівський. 2.6 3.7 2.6 3.7 2.9 3.7 (.4 1.33,0 1.0 4.4 4.4 4.5 1./ 4.5
40. НовомосковськиЙ ., 2.2 3.8 2.2 3.3 2,4 3.3 0.7 1.5 2,6і 3.03.7 3.7 3.8і Ч 4.0
41. Н. Празький . . 2.2 3.4 2.2 8.4 2.5 3.5 0,3 1.212.73.6 4,4. 4.44.51.7 4.0
42. Новотроїцький . . 2.0 3.1 2.0 3.1 2.3 3.2 0.2 1.2 2.43,3 4,1 4.1 4.21.7 3.7
43. Оріхівський . . . 9 2.5 3.5 2,5 3,4 2,6 3.5 0,8 1.53.0 3.0 4.0 4.0 4,1! 1.7 4.4
44. Павлоградський . • 2ї$ 3.4 2,3 3.4 2.6 3.4 0.І 1,5 2.7 3.6 3.9 3.9 4.° •' 4.0
46. Перещепннський . • 2.4 3.8 2,1 3.3 2,6 3.9 0.8 1.5 2.9 3,8 8.7 3.7 3.8 Н 1.2
46. Петрівський . • . 2.8 3.5 2.3 3.5 2,6 3.5 0.2 1.22,8 3.8 4.1 4.1 4.21./ 4.3.4 в
47. ПетрикІвськиЙ . . 2.1 2,8 2.1 2,8 2.2 2.7 1.0 1,5 2.4 з.о; 3.23.2 3.4

і А
48. Петролавлівський . 2.5 8.3 2.5 3.3 2,6 3,3 0.9 1.52.9 3,*І 4.2і,2 4.2: 4,2
49. ПокровськиЙ . . • 2.6 н.7 2.6 3.7 2.9 3,7 0.4 1.83.0 4.0 4.4 4.44.5. И 4.5л
50. Приазовськнй . . 2,2 3.2 2.2 3.2 2.5 3.8 0.3 1.2 2.6 3.4 4.2 4.4 4.8 і.*і « л МіО

А

51. П’ятнхатськой . . 2,4 3.5 2.4 3.5 2.7 3.5 0.3 1.2 2.0 3.9 4.1 4.1 4.21,7 4.4
52. Ротфроятівський . 2.5 3.6 2.5 3.5 2.8 3.7 0.3 1,2 3,0 3.9 4,4 4.4 4.51.7і - 4.4А л
53. Сивашський . . . • 2.0 3,8 2,0 3,3 2.3 3,4 0.2 1.22,4 3,5 4,4 4.4 4,5 і,<л т 3,9
54. їм. Хнтлєвича . . . 2.4 3,6<2.4 3.6 2.7 3.7 0,3 1.82,9 3.8 4,4 4.4 4.51,7 4.2

А Л
55. Солонянський. . . « 2.4 3,2 2,4 3,2 2.6 3.3 1.0 1,5 2,9 З.н 3.7 3,7 3.8 Мі
56. Софіївскин .... • 2,4 3.5 2,4 3,5 2,7 3,6 О 1,2 2,9 3.8 4,6

і

4,6 4,7; і.' 1.6
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57. Сталіяхорфський . . 2.2 3.4 2.2 3.4 2.5 3.5 0.2 1.2 2,6 3,6 4,2 4.2 4.? 1,7 4.0
56. Калініиський .... 2.4 3.7 2,4 3.7 2,7 3.8 0,3 1.3 2,9 3,9 4.5 4.5 4.6 ІД 4.3
59. ЦаричанськиЙ .... 2.3 3,0 2.4 3.1 2.5 3.2 0.8 1,5 2,6 3.3 3,6 3.6 3.6 1.7 3.7
60. Червоноармійськін . 2.6 3.8 2.6 3.8 2.9 3.9 0.7 1.5 3.0 4.0 4,4 4,4 4.4 1.74.5
61. Чернігівський . . . 2.6 3.7 2.5І 3.72.8 8.7 0.6 1.5 3.0 4.0 4,2 4.2 4.2 1.7 4.5-
62. Чубарівський . . . 2.6 3.7 2.6 3.7 2.9 3.8 0.3 1.3 3.0 4.0 4.5 4,5 4.6 1,7 4.5-
63. ШироківськиЙ . . . 2.3 8.5 2.3 3.5 2.6 3.6 0.3 1.2 2.7 3.7 4.4 4.4 4,5 ІД 4.1
64. ЮрьГвський .... 2,3 3.4 2,8 3.4 2,6 8,5 0.7 1,5 2.8 3,7 3,9 3.9 4,0 1,7 4.1

Н о р м и  п о с т а в к и  з е р н а  н а  1936 р. по р а й о н а х  О д е с ь к о ї  
о б л а с т і  ( в  ц е н т н е р а х  з  г а )

1. Аджарський .... 2,4 3.7 2,4 3.6 2.7 3.7 0,2 1,1 2,9 3,8 4.9
1

4,9і 5.01,5 4.2
2. А. Івановський . . 2.5 3.6 2.5 3,6 2.8 3.7 0.2 1,1 2.9 3.9 4.7 4.7 4.8 1,5 4,4
8. Арбузияський . . . 2.5 3.6 2.5 3.7 2.8 3.7 0.2 1.1 2,9 4.0 4.7 4.8 4.8 1,5 4.5
4. БзштааськиЙ . . . 2,6 3,7 2.6, 3.72.9 3.8 0.3 1,2 2.9 3.9 4.7 4.7 4,8 1,5 4,4
5. Біляївський .... 2,0 3.4 2.0 3.4 2.3 3.4 0.4 1.3 2.5 3.8 4.0 4.0 4.0 1.5 4,2
6. Берсіївський . . . 2.6 3.8 2,6 3.8 2.9 3.9 0.2 1. 2.9 4.0І 5.05.0 5,1 1.6 4,5
7. Бсрсзвеговатський . 2.4 3.6 2.4 3.6 2.7 3.7 0,2 1.1 8.0 4,0 4.4 4.4 4.5 1,5 4,5
8. Бернслаоський . . . 2.3 3.6 2.3 3,6 2.6 3.7 0.2 1,12.8 4.0 4.3 4.3 4.4 1.5: 4,5
9. Ьлагодатнівськнй . . 2,5 1.С2,5 3.7 2.8 3.7 0.2 и 2.9 4.0 4.7 4.8 4,8.1.5 4,5.

10. БлагоевськиЙ . . . . 2 . 3З . о2,з! 3.32.6 3.5 0,5 1.3 2.8 3.9 4.0 4.0 4.1 1,5 4,4
11. Бобринецький .... 2.6 8,У2.0 3,Н2. У3.9 0.3 1.2 3,0 4.0 5.1 5.1 6.2 1.5 4.5
12. Братський.............. 2.5 3.7 2.5, 3,72.8 3.8 0.3 1.2 3,0 4.0 4,4 4.8 4.9 1,5 4,5
13. В. ВнскІвськиЙ . . . 2.2 3.5 2.3 3.6 2.5 3.* 0.2 1.1 2.6 з,; 4.6 4.6 4.7 1.5 4,1
14. В. Олександрійський2.3 3.9 2,3 3.62.7 3.7 0.2 1.1 2.7 3.9 4.7 4.7 4.8 1,5 4,4
15. В. ВрадІІвський . . 2,1 3.6 2,2 3,6 2.4 8.7 0.2 1.1 2.5 3.5 4.4 4.4 4,5 1.5 3.9
16. Варвлріаський . . . 2.4 3,7 2.4і 3.72.7 3.7 0.4 1.3 2.9 4.0 4.4 4.414,41.5 4.5
17. Вітязіиеький .... 2.4 3.9 2.4 3,8 2.7 3.9 0.2 1.2 2.8 4.0 5,1 5.1 5.2 1.5 4.5.
18. ВододнмиріоськиН . 2.0 3,7 2,6 3.7 2Д 3.8 0.3 1,2 2.У4.0 1,74.7} 4.81,5 4.5
19. Вознесенський . . 2.6 8л 2,6 3.8 2.9 3.9і 0.31,1 2.9 4.0 4.8 4.8; 4.91.5 4.5
20. ГайворопськиЙ . . 2.6 3.6 2.6 3.6 2.8 3.6 0.6 1.3 2.У4.0 4.з; 4,з: 4.31.5 4.5
21. ГолованівськиЙ . . 2.2 3.2 2.2 3.2 2.5 3,3 0.6 1.3 2,6 3,6 3,8; 3,8; 3.81.5 4,0
22. ГолопристанськиЙ . 2.0 3.4 2.0 3.6 2.3 3.4 0,4 1.3 2.6 3.8 4.0[ 4.0і 4.01.5 4.2
23. ГорностаТвськнй . . 2.0 3.4 2.0, 3.42,3 3,5 0.4 1,3 2,3 8.6 4.0І 4.0! 4.01.5 4,0-
24. Гросуліяський . . . 2,2 3.4 2.2 3.4 2,5 3.5 0.4 1.3 2.6 3.7 4.0 4,0 4,0 1.5 4.1
25. Грушківський . . . 2,1 8,6 2.5 3,6 2,> •4.60.6 1,3 2,9 4.0 4.3 4.3 4.3 1.5 4,5.
26. ДобровелячкІвський 2.0 2,У2,1 2,9 2,2 2.7 0.6 1,ч 2.4 3.4 3.4 3,4 3,4 1.5 3,8
27. Доманівськив . . . . 2 . 43 . 62.4! 3,62,7 3.7 0.2 1.1 2.9 3.9 4.6 4.6 4.7 1.5 4,4
28. Ялапецький . . . . 2 , 63 . 82.6! 3.82.9 3,9 0.3 1.0 2,9 4.0 4.8 4.8 4.9 1.5 4,5
29. ЛисаветградкІвськнЛ2.4 3.4 2.4 8.4 2,7 3.5 0,2 1.1 2,з 3.8 4.1 4.1 4,2 1,5 4,2
ЗО. Жовтневий............ 2,4 3.6 2.4 3.6 ад 3.7 0.4 1,3 2,8!8.9 4.3 4.3 4.3 1,0 4.4
$1. Зельцськнй .... 2,2 8,У2.2 3,7 2.5 4.0 0,4 1,3 2.7 4.0 4,6 4,6 4.6 1,5 4.5
82. ЗнлменськиЙ .... 2,4 3.4 2,4 8,4 2,7 3.5 0.2 1.1 2.8 3.8 4,1 4.1 4.2 1,5 4.2-
33. Калівіндорфський . . 0 0 3,5 2.2} 8,62,6 0.3 1.3 2.6 3.6 4.2 4.2і 4.1 1.5 4.0
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34. Карл-Лібкиехтівськмй2.4 3.7 2.4 3.7 2.7 3.8 0,3 1.1 2.8 4.0 4.84.8 4.9 1.54.5
35. Кахівськнй . . . • 2.3 8.4 2,3 3.4 2.5 8.5 0.6 1.3 2.7 З.ь 4,04,< 4.0 1.54.0
36. Кіроеський . . . 2.5 3.7 2.5 3.6 2.8 3.7 0.2 1.12.9 *.о4.94,9 5,0 «.54.5
37. Комінтернівський . 2.4 3.8 2.4 3.8 2.7 3,8 0.4 1.3 2* 4.0 4.64г> 4.0 1.64,5
38. Компаніївськнй • 2.5 3,6 2.5 3.6 2.8 3.7 0.2 1,1 2.8 3,9 4.64.6 4,7 1,54.4
39. Кривоозерський . 2.3 3.3 2.3 3.3 2.6 $.4 0.3 1.1 2.6 3.6 4/ 4,0 4,1 1.54.0
40. Любашівський . . 2.1 3.3 2.1 3.3 2.4 3.4 0.5 1.3 2.6 8.6 4.04.0 4.<»1.54.0
41. М. Висковський . ь 2.2 3.4 2.2 3,5 2.5 3.5 0.' 1.1 2.6 3,5 4.С4.6 4.7 1.53.9
42. МостІвськиЙ . . 2.5 3.7 2.5 3,7 2.8 3.80.2 1.1 8.0 4.0 4.64.6 4.7 1, 4.5
43. Миколаївський . . • 2.4 3.7 2.4 3.7 2.7 3.7 0,4 1.32.8 4.0 4.44,4 4.4 1.54.5
44. Н. Архангельський 2.0 2.7 2.1 2.8 2.0 2,7 0.» 1.3 2.5 3,3 3.33.3 3,3 1.53.7
•45. Н. Буськнії . . . 2.6 3.7 2.6 3.7 2.9 8.8 0,3 1.23.0 4,0 4.74.7 4,* 1.64.Б
46. НововоронцівськиЙ 2.3 3.6 2.3 З.ь 2.6 3.7 0.2 1.1 2.7 8.8 4.74.7 4.8 1.54.2
47. НовомнргородськнМ 2.1 2.8 7.2 2,9 2.1 2.8 0.8 1,32.6 3.2 3.43.4 3.4 1.53.6
•48. Н. Одеський . . . 2.5 3.9 2.5 3.9 2.8 3.9 0.4 1.3 2> 4.0 4/ 4.6 4.6 1.54.5
49. Новоукраїнський . 2.4 3.5 2.4 3.5 2.7 3.6 0.2 1.1 2,Ь4,0 4.С4.6 4.7 1.54.5
50. ВІльшакськнй . . в 2.1 3,2 2.1 8.4 2,4 3.4 0.5 1.3 2.5 3.5 3.83.8 3.9 1.53.9
51. Одеський .... 2.1 3.4 2,4 3.4 2.4 8.4 0.4 1,3 2,6 З.Ь4.04.0 4.0 1.54.2
52. Очаківський . . . 2,4 3,7 2.4 3.7 2.7 3.7 0,4 1,32.и 4.0 4,44,4 4.4 1.51.5
53. Первомайськнй . . 2.5 3.6 2.5 3.6 2,8 8.6 0.3 1.13.0 4.0 4.74,7 4.8 1.54.5
54. Пішано-Бродський« 2.3 3.5 2.3 8.5 2.6 3.6 0.2 1,12.8 3,8 4.»4.6 «.7 1.54.2
55. Прнвільвянськнй . 2.6 3.7 2,6 3.7 2.9 3.8 0.3 1.2 2.9 4.0 4.74.7 4.8 1,54.5
56. РівняяськиА . . . 2.3 8.5 2.8 3.5 2.6 3.6 0.2 1.12.7 3.8 4,44.4 4.6 1.54.2
57. Роздільнявський . ♦ 2.4 3.7 2.4 3.7 2.7 3.8 0,2 1.22.7 3.9 4,64.6 4,7 1.54.4
58. СавранськиЙ . . . 2.2 3.3 2.2 3.3 2,5 3.4 0.2 1.1 2.6 3,6 4,04.» 4,1 1.54.0
59. СкядовгькиЙ . . .. 2.0 3.7 2.0 3.7 2,3 3.8 0.2 1.2 2.6 8.8 4,74.7 4,8 1.54.2
60. Снігурівський . . • 2.4 3.6 2.4 8.6 2.7 3.7 0.2 1,1 2.8 4.0 4,44.4 4;. 1.54.5
61. Спартаківський * 2.4 3.9 2.4 3.9 2.7 3.9 0,3 1.3 2.8 4.0 4,04.6 4.6 1.54.5
62. Тилігуло*Березан-

ський .................. 2.6 3.9 2,6 3.9 2.9 3.9 0.4 1.3 2.9 4.0 4,64,6 1.6 1.54,5
63. Тишківськнй . . . 2.0 2,7 2,1 2.8 2.0 2,7 0.8 1,3 2.5 *,1 3.33.3 3.3 1.53,5
64. Троїцький .... 2.0 2.9 2.0 2.9 2.2 2,9 0.8 1.3 2,4 3.3 3,5 '.5 3.6 1.53.7
65. Устимівськнй . . . 2,5 3,6 2.5 3,6 2,8 3.7 0.2 1.13.0 4.04.44.4 4, • 1,54.5
66. Фрунзівський . . . 2.1 з.- 2.1 3.3 2.4 3.3 0.4 1.3 2.5 3.7 4.04,і 4,0 1.54.1
67. Херсонський. . . 2.5 3.7 2.5 З.Й 3.7 0.4 1.32.9 4.0 4.44.4 4.4 1.54,5
68. Хмільовський . . . • 2.1 3.2 2.1 3,3 2.4 3.3 0.2 1.12.5 3.4 8.93,9 4,0 1.53.8
69. ХорлівськвГі . . . 2.0 з.ь 2.0 3.6 2,3 3.7 0,2 1.22.4 3.8, 4,44.4 4,5 1,54.2
70. Цебриківський . . . 2,3 3.6 2.3 8.7 2,6 8.7 0.4 1.3 2.7 4,0| 4,34.3 4,4 1.54,5
71. Цюрупинський . . 1.5 2,2 1.6 2.4 1.5 2.1 0.8 1.3 1.82,6 2,о2.7 2,Ь 1.52.8
72. ЧаплинськиЙ . . 2,3 3.6 2.3 8,6 2.6 3.7 0.2 1.22.7 3.9 4,44,4 4.5 1.54.4
73. Ширяївський • . . 2.3 3.6 23 3.6 2,6 3.7 0.4 І.З 2,7 3.9 4.34.3 4.4 1.54,4
74. ЯвІвськиЙ .... 2,3 3,7 2,3 3.7 2.6 3.8 0.3 1.2 2,7 3.9 4.04,6 4.7 1.54.4
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1. Олександрійський . 2,5 3.7 2.6 3,7 2.7 3.7 0.4 1.3 2.3 8.1 4,4 4.4 4,!»1.53.5
2. АмвросіІвськиЙ • . . 2.3 3.3 2.4 3.3 2.4 8.3 0.3 і,3 2.0 3.0 3.9 І* 3.9 1.63.3
3. Артсміеський . . . 2.0 2.6 2.2 2,6 2.0 2,6 о,5 1.2 1.8 2.4 3.0 З.і 1.62.7
4. Будьоннівський • . 2.4 3.5 2,4 8.5 2.7 3.6 0.3 1.3 2,0 3.1 4.2 4.2 4.3 1.6 з.ь
5. В. ЯнисольськиЙ • 2.5 •4,32,5 3.3 2.6 3,1 0,6 1.3 2.3 ЗД 4.2 4.2 4,3 1.63.5
6. Віловодський .... 1.5 2.1 1.6 2.2 1.6 2,2 0.4 1.1 1,4 2.0 2.4 2.5 2.5 1.32.2
7. Білолуцький .... 1.8 2.4 1.9 2.5 1.8 2,4 0,5 1.2 1,7 -\3 2.7 2,« 2.*-1.42.5
8. БілокуракинськиЙ . . 1.7 2.3 1.8 2,4 1.6 2,2 0.5 1,2 1.6 2,2 2.6 2,7 2.6 1.42.4
9 Володарський . . . 2.3 3.5 2.4 3,5 2.5 3.5 0.3 г.з 2.2 3,4 4.0 і.О 4,0 1.63.8

10. ВорошиловськнЙ . . 1.2 1.9 1.3 2.0 1.3 2.0 0.4 1.1 1.0 1.6 2.2 2.2 2.3 1.41.8
11. Волновахський . . 2,2 3.3 2.3 3.3 2.4 3,4 0.3 1.3 2,0 2.9 4.3 4.3 4.4 1.63.2
12. Ворошилоеградський1.8 2.5 2.0 2.7 1.7 2.4 0,5 1.2 1.7 2.4 2.9 2.9 2.9 1.62.7
ІЗ. Верхнє Теплівський . 1.6 2.2 1.6 2.2 1.7 2.3 0,4 1.1 ї,5 2,1 2.5 2.6 2.6 1.3 гл
14. Горлівський .... 2.3 3.0 2.3 З.і 2.2 2.8 0,3 1,2 2,2 2,8 3,5 3.5 3.5 1.53.1
16. Лобропільський . . 2,5 3.6 2,5 3.7 2.8 3.7 0,4 1.3 2,4 3.2 4.3 4,4 4.4 1.6 з.в
16. Єнакіївський . . . 1.3 2.0 и 2,2 1.2 1.9 0.4 1.1 ІД 1.8 2.3 2.4 2.3 1.32.0
17. ЄвсузькиЙ............. 1.5 2.1 1.6 2.2 1.6 2,2 0.4 1.1 1.4 2,1 2.4 2.5 2.5 1.32.3
18- КадіівськиЙ . . . 1.5 2,2 1.7 2.3 1.5 2,2 0,4 ІД 1.3 2,0 2.5 2.6 2.6 1.32.2
19. Косгинтинівський 2.5 3.2 2.7 3.4 2,2 2.8 0,6 1.3 2.2 3.0 3.8 3.8 3.8 І.в 3.3
20. КраснолуцькиЙ . . . 1.5 2.1 1.6 2.2 1.3 1,90.4 1.1 1,3 2,0 2,4 2.5 2.4 1.32.2
21. Краматорський . . 2.1 2.8 2.1 2.8 2,2 2.9 0,5 1.2 2,0 2,8 3.2 3,2 8.3 1.6 ІД
22. Косіоровський . . 1.6 2,2 1.6 2,2 1.7 2,3 0.4 1.1 1,5 2,2 2,5 2,6 2.6 1.32.4
23. Лимарський .... 1.8 2.5 2.0 2.7 1.6 2.3 0.5 1.2 1.6 2,2 2,9 2.9 3.0 1.52*5
24. /Іисичанський . . . 2.2 2.9 2.5 3.2 2,0 2,7 0,6 1.3 2,0 2,6 3,4 3,4 3.4 1.62.9
25. Лозно-Олександрів- 

ський ...................... 1.8 2.4 1.9 2,2 1,6 2.2 0,5 1.2 1.6 2,2 2.8 2,8 2.8 1.42.5
26. Макіївський .... 2.3 3.1 2.5 3.2 2.3 3.0 0.4 1.3 2.2 3,0 3.6 3,6 3.6 1.63.4
27. Маріупольський . . 2.4 3.5 2.4 3.5 2.7 3,6 0.3 1.3 2.3 3.2 4.2 4,2 4.3 1.6З.б
28. Марийський .... 2,3 3.3 2,3 3.3 2.5 *,А0.4 1.3 2.2 3.0 4.1 4Д 4.2 1.63.3
29. Марківський . • . . 1.6 2,2 1.6 2.2 1.72,3 0.4 ІД 1.5 2,! 2,6 2,6 2,6 1.32.5
ЗО. Міловський .... 1.6 2.2 1.6 2.2 1.7 2.3 0,4 1.1 1.5 2.2 2.5 2,5 2.6 1.32.5
ЗІ. Місткіаський . . . 2.1 2.8 2.2 2,9 2.2 2.8 0,5 1.2 2.0 '.в 3,3 3.3 3.4 1.62.9
82. НоеоайдарськиЙ . . 1.4 2,0 1.4 2.0 1,5 2.1 0,4 1.1 1.3 >.02.3 2.3 2.4 1.32.2
33. Новопсковський . . 1.7 ■\3 1.8 2.4 1.6 1,20,5 1.2 1.5 Л 2.7 2.7 2.7 1.42.4
34. Ново-Астраханський 2.1 2,8 2.2 2.9 2,2 2.8 ••,6 1.3 2.0 2.7 3.3 3.3 3.3 1.63.0
85. Ннжне-Дувянський . 1.9 2.7 2.0 2,7 и 2,8 0,6 1.3 1,8 2.6 3.1 3.1 3.1 1.62.9
36. Ольгииський .... 2,2 3,3 2,2 3.3 2,5 3.1 0.3 і.* 2.0 2.8 4.1 4,1 4.2 1.63.1
37. Постишевський . . 2.5 3,6 2.5 3,7 2.8 3.7 0.3 1,3 >.33.0 4,3 4.4 4.4 1.63.3
38 Покровський . . • 1.9 2,7 2. 2.8 2.0 2.7 0.5 1.2 1.8 2,6 3,1 3,1 3.1 1.62.9
39. Ровеньківський . . . 2.4 3.4 2.4 3.4 2,6 3.1 0.4 1.8 2.4 3,2 3,ч 3.9 3.9 1.6З.в
40. Рубіжаиський. . « . 2.0 2,8 2.1 2,9 2.2 2.3 0.3 1.2 1.9 2,7 3.3 3.3 3.4 1.53.0
41. Слов'янський .... 1.9 2.6 2,1 2.8 1.7 '.4 0.) 1.2 1.7 2.5 3.0 ЗД 3.0 1.52.8
42. Краснодонський. . . 1.7 2,3 1,8 2,4 1.6 2,2 0.4 1.1 1.6 2,2 2.6 2.7 2.6 1,32.5
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43. Сталінський .... 2.5 3.6 2,6 8.6 2.7 3.4 0,3 1.32.4 3.2 4.2 4,2^ 4.21.63.6
44. Старобешевський . 2,1 3.1 2.2 3.1 2.3 3.1 0,3 1.3 2.0 2.8 3.63.6 3,6 1,‘і3.1
45. Старо-КаранськиЙ . 1,8 2.8 13 2.8 2.0 2.9 0.3 1.3 1.7 2.5»1.7 3.7 8.8 1.62,8
46. Старо-КермевчкиькаЙ2.5 3.2 2.5 8.2 2.6 М 0.6 1.32,4 8.2 4.1 4.1 4.2 1.63.6
47. СватівськнЙ .... 2.2 2.8 2,3 2.9 2.2 2.8 0,5 1.2 ЛІ 2.7 3,3 3.3 1.4 1.63.0
48. СтаробЙьськвЙ . . . 1.7 2.3 1,82.4 1.8 2.4 0.4 1.1 1.62.2 2.7 2.7 2.7 1.32.5
49. ТельмавІвеькмЙ . . . 1,9 2,9 1.9 2.8 2.1 2.И0.3 1.3 1.82.7 3.4 3.4 3,4 1.63.0
10. Троїцький.............. 2.0 2,7 2. і 2.8-2.12.7 0.5 1.2 1.92.6 3.1 3.1 2.1 1.62.9
51. Чистяківський . . . 1,4 2,0 1,6 2,3 1.4 2.1 0.4 1.1 1.32.0 2.3 2.4 2.4 1.32.2

Н о р м и  п о с т а в к и  з е р н а  н а  1936 р. по р а й о н а х  АМСРР 
(в ц е н т н е р а х  з  г а )

1. АнаньівськиЙ .... 2.0 2.7 2.0 2.7 2.2 2.9 1.0 1.5 1.92.4 3.3 3,3 3.4 1,7 2.7
2. Балтський............... 1.8 2.5 1,8 2,5 1,9 2.6 1.0 1.5 1.72.2 3.0 3.0 3.1 1.72.5
3. ВалегоцулІвськиИ . . 2,0 2.7 2.0 2.7 2.2 2.9 1.0 1.5 1.92.4 3,3 3.8 8.4 1.72.7
4. ГригорІопольськиЛ . 1.7 2.4 1.7 2.4 1.8і2,5 1.0 1.5 1.62.2 2.9 2.9 3.0 1.7 2.5
5. Дубосарський . . . 1.4 2.0 1.42.0 1.62.2 1.0 1.5 1.3 І* 2.4 2.42.4 1.72.0
6. Кам’янськнй .... 1.5 2.2 1.5 2.2 1.62.3 1.0 1.5 1.42.0 2,62.6 2.7 1.72.3
7. Колимський . . 1,8 2.5 1.82.5 1.9 2.6 1,0 1.5 1.72.2 8.03.0 3.1 1.7 2,5
8. Котовський............. 2.2 2.8 2.2 2.8 2.4 8,0 1.0 1.52.0 2.4 3.3 3.3 3.4 1.72.7
9. КраслоохпянськиЙ. . 2.0 2.7 2,0 2.7 2.2 2,9 1.0 1.5 1,82.4 3.3 8.3 8,4 1.72.7

10. Піщанський........... 1.8 2,5 1.8 2.5 1.0 2.6 1.0 1.5 1.7 2.3 3,0 3,0 3,1 1.72.6
11. Рибницький .... 2,0 2.6 2.0 2.6 2.2 2,8 1.0 1.5 1.82,3 3.1 3,1 8.2 1.7 2.6
12. Слободзевськнй . . 1.0 1,6 1.1 1.7 1.1 1,7 1.0 1.50.8 1.-*1.9 1.92.0 1,7 1.6
13. Тираспольський . . 1.9 2,5 2,0 2.6 2,0 2.6 1.0 1.5 1.7 2.2 3.0 8.0 3.1 1.7 2,5
14. ЧорнявськмЙ . . . 2.0 2.7 2,0 2,7 2,2 2,9 1,0 1.5 1.8 2.4 3,3 3.3 3.4 1.7 2.7



Додаток Л? 2

Р і й о в и УСРР, і як
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Київська область

1. Брусиліаськиі
2. ЬишіесьаиЙ
3. Бориспольський
4. Амдртшіиський
5. Богусл-івський
6. ГельияіівскиД
7. Золотоніський
8. Іраліївський
9. Володарський БЦ

10, Коростишівський
11, Канівський
12, Корсунськяй
13, Ставнщанський
14, Тзращанеький
15, Обухівський
10. Олександрівський
17. Переяславський
18. РокиткяиськиЙ
19. Ржиіцівський
20. ТронвівськиЙ
21. Фастівський
22. Чернобаївсь ий
23. Чигиринський

Чернігівська область

1. Бобреаацьккй
2.  Бораиянський
3. Глухівськяй
4. Ічнянський
5. КролевеиькнИ
6. КуликівськиЙ
7. Комлрівський 
в. Прилуцький 
9- Ніжинський

х в а 1936 р і к 4  в с т а в  
с т а в к и  з е р в а  д е р ж

10. НосівськиЙ
11. М. Коцюбинський
12. Любенький
13. Н.-Басавський
14. Путивльський
15. Ріпклнський
16. Чернігівський

Вінницька область

1. КаменеиькиЙ
2. Староушяцький
3. Заглавський
4. Болонський

Харківська область

1. Балаклійський
2. БоровськиЙ
3. В.-ПисарівськиЙ
4. В.-Багачанскнй
5. Вовчавськнй
6. Гіляцький
7. ГрадизькиЙ
8. Ізюмський
9. Кишевьківський

10. КобиляцькиЙ
11. Красвоградський
12. Кременчуцький
13. Лохввиький
14. Миргородський
15. НовогеоргіГаський
16. Н.-Санджарський
17. Решетидіаський
18. СлвнвськнЙ
19. ОпішіаіськнЙ
20. Яготинський

в л ю е т ь с я  2  н о р м и  
а і

21. Охтмрськнй
22. ОлексіївськнЙ
23. Чугуївський

Дніпропетровська
область

1. Новомосковський
2. Олександрійський
3. ПерешепимськнЙ
4. Петрооавлівський
5. В.-ДніпровськиЙ

Одеська область

1. Голопристанськнй
2. Бермславський
3. КахівськиЙ
4. Цюрупинський

Донецька область

1. Кадіївський
2. Лвмааськии
3. РовепькІвськиЙ
4. Рубіжанський
5. СтаробешеаськиЙ
6. Білолуцький
7. Макіївський

АМСРР

1. Грягоріопольеький
2. ДубосарськиА
8. Кам’яеськиЙ
4. Тираспольський



Додаток Лі З

Н о р м и  п о с т а в к и  с о н я ш н и к а  п о  к о л г о с п а х  н а  1986 р. 
по р а й о н а х  К и ї в с ь к о !  о б л а с т і

Назва районів

Норма поставки 
на 1936 р. в цз га

Назва районів

Норма постапки 
на 1936 р. в ц з га

Ко
лг

ос
пи

М
ТС Ко

лг
ос

пи
 

не
 М

ТС

Ко
лг

ос
пи

М
ТС

Ко
лг

ос
пн

і
не

 М
ТС

 ! ♦ і

1. АндрушівськнЙ . 2,5 2.8 ЗО. Мокро-Кзлигір*
2. Бабанський . . . 2,8 8.1 ський . . . . . . 1 , 7 2 . 08. Баришівський . . 2,2 2,5 31. Оратівськнй . . . 1.9 2,74. Б.-Церківський . 1.8 2Д 32. ОлександрІвськиА 2.7 3.05. Богуславський , . 2,2 2,7 33. ПсреясдавльськкЯ 1.9 2,26. БуцькиЙ ... - 2,2 2,6 84. їм. Гіетроьського 2.3 2.87. БерезанськиЙ . . 2,2 2,5 84 Плнсківськнй , . 2.4 2,7
8. Васильківський . 1.4 1.7 89. Погребищеиськмй 2.2 2.4
9. Володарський . . 2,0 2.3 87. ГІІдвисоиький . . 2.3 8,110. В. Половецький . 2,5 8,0 88. Попільнянський . 22 2.811. Вільшанський . . 2.5 2,8 39. Ржищівський . . 2.0 2.312. Вчорайшанський . 2,0 2,3 40. РокитнянськиЙ . 1.7 2.0

18. Гель.-’язівський . 2,7 8,0 41. Ружинсьхий . . 2,0 2,3
14. Гребінківський . 1.8 2,1 42. РотмистрівськиЙ . 1.9 2.2
15. Жашківський . . 2,4 2.7 43. Сквирськив . . . 2,7 8.0
16. Звенигородський 2,4 2,9 44. СмілянськеЙ . . . 1.9 2.2
17. Златопольський . 2.6 2.9 45. Ставищанський . 1,9 2,2
18. Золотояоський . • 2,4 2.7 46. Тальнівськмй . . 2.6 2,9
19. ІркліївськиЙ . . . 2.6 2,9 47. Тараіцаиський * . 1.9 2.2
20. Кам'ннський . . , 2,7 8.0 48. Тет ІвськиЙ . . . 1.9 2.2
21. Канівський . „ . 1,4 1.7 49. ТроянІаськиЙ : . 1.7 2.0
22. Корсунський . . 2,5 3,0 50. Уманський . . . 2.4 2.9
23. КатеринопольськиЙ 2,6 2.9 51. Узивський . . . 1,7 2.0
24. КорнинськнЙ . • 2.0 2.8 52. Фастівський . . . 1.9 2.2
25. Лисянський . . . 1.5 1.8 53. Христииі8ськиЙ . 2,2 2,7
26. Ладижинський . . 2,4 2,9 54. Черкаський . . . 2.2 2.7
27. Манастмрищев- 55. Чигйрияський . . 2.5 2.8

ський ................. 2.4 2,7 56. ЧорвобаївськиА • 2.6 2>
28. Маньківський . . 1,8 2.6 57. Шаолянський . . 1.7 2.0
29. Миропівськвй . . 1.8 2,7

Н о р м и  п о с т а в к и  с о н я ш н и к а  п о  к о л г о с п а х  н а  1986 р. 
по р а й о н а х  Х а р к і в с ь к о ї  о б л а с т і

1. БалаклійськнЙ . . 2,7 3,7 7. Боровський . . . 2,9 3.4
2. БарвІнківськяй . 23 8.5 8. Валківськнй . . . 2,8 8,5
9. Білопільський . . 
4. Ковалівський . .

2,0
2,0

2.3
2.3 9. В- Багачанський . 2,8 ЗД

5. Близвюківський . 2,8 зд 10. В. Бурлуиький . . 2,6 8,5
6. Богодухівський • 2,7 3,0 11. В. Краківський . 3,0 3,8



Назад районів

12. В.-Писарівський .
13. Петровсько * Ро- 

меяський . . . .
14. ВільховатськкЙ .
15. ВовчаиськнЙ « .
16. Гздяцький .. . .
17. Глобинський . .
18. Градиаький . . .
19. ГребінківськиЙ
20. Грунський . . .
21. Дворянський •
22. Діканьський. . .
23. ДрабівськиЙ
24. Зачепилівський .
25. ЗгурівськиЙ . .
26. ЗіяькІвськиЙ . .
27. Зміївеький . .
28. ЗолочівськиЙ . . 
2'К Ізюмськнй . . . .
30. Карліьський . . .
31. КегнчівськиЙ . . 
Я2. Кишсньківськнй .
33. Кобилянький . . 
ЗІ. Козєльщиііський 
35. КолоиацькиМ . . 
ЗО. Комишнинський . 
37. Крясноградський
34. Красяокутський .
39. КрлскопольськнЙ
40. Кременчуцький .
41. Куп’чнськнВ . . .
42. ЛазооківськиЙ .
43. Лсбединськнй • .
44. Лимеиький . . .
45. Липово Доливськ. 
40. ЛозовськиЙ . . .
47. ЛохвицькнЙ . .
48. Лубенський . . . 
40. МяшІвськиЙ . . . 
50. Миргородський .

Норми поставки Норми поставки1
ва 1936 р. в и з га на 1936 р. в ц а га>

Xс
її

Назва районів XеО
§о

и

§ 0> І а>ь: а

1.9 2.2 51. Миропільський. . 1.7 2,0
2.9

52. НехворощанськиЙ 8.0 3.6
2.5 58. Ново-Водолазь*
2.5 8.3 кий ..................... 2.7 3,4
3.0 8.6 54. Новогеоргіївськив 3.0 3.7
2.5 2.9 55. Ново Санджарськ. 3.0 3.8
8.0 3.8 56. Оболояський . . 3.0 8.3
2.8 3.1 57. Олексйвський . . 2.0 2.3
1.5 1.8 58. Онуфріїеський. . 3.0 3.6
8.0 3.3 59. ОпІшнянськнй. . 8.0 3.3
2.7 3.6 60. ОржицькиЙ . . . 1.5 1.8
3.0 3.4 61. Охтирський • . . 1,5 1.8
1.5 2,0 62. Петрівський . . . 2.7 3,6
2,4 8.6 63. Печенізький . . 2.8 3.5
1.5 1.8 64. Пирятвяський 1.5 1.83.0 3,3 65. Покрово-Багачан*
2.1 2.4 ський ..... 3.0 8.5
3.0 8.3 66. Полтавський . . 8,0 3.6
2.9 3.4 67. Решетилівський . 3.0 8.6
8.0 8.5 68. Савинський . . . 2.5 зл
2,6 3.4 69. Сахяовщакський . 2.5 3.48.0 3.5 70. Сеченівський . . 2.7 3.0‘
3.0 3.4 71. Синівський . . . 1.5 1.8
3.0 3.4 7?. Сінчансьхий . . 1.8 2.1.
2.8 3.6 73. Стзровірівськіш 2.0 2.3.
3.0 3,4 74. СтлроСалтівський 2.4 2.7
2.8 3,6 75. Сумський .... 1.5 1.8
2.6 3.1 76. Тростянецький 2,0 2.3
1.8 2.1 77. УльянівськиЙ . . 1.5 2.С
3.0 3.3 78. Харківський . . 2.8 3.1
2.4 3.2 79. ХорольськиЙ . . 3.0 3.5
1.5 1.8 80. Хотинський . . . 1.5 1.82.0 2.5 8!. Чоркухинський . 1.8 2.12.0 2.5 82. Чугуївський . . 2.6 8.11.5 1.8 83. Чутівський . . . 2,7 8.3
3.0 8.4 81. Шевченківський 2.5 3.21.5 1.8 85. ШишаиькиЙ . . 3.0 3.41.5 1.8 86. Шгелівський • . 1.5 2.08.0 8,5 87. ЯготинськиЙ • . 1.5

і
1.82.9 3.4



Н о р м и  п о с т а в к и  с о п я ш в и к а  п о  к о л г о с п а х  н а  1936 р. 
по р а й о н а х  В і н н и ц ь к о !  о б л а с т і

Норми поставки Норми поставки
на 1936 р. в ц з г а на 1936 р. в и з га

Назва районів Xсп *о Назва районів Xе сС-5
о£і- < 2о вг

зьЬС* 3 V^ Я ЗЬ**
•>О V XI Я

1. Бершадський . . 2,9 3,3 Кам’янецькиА округ
2. браиллвський . . 2.5 3.0
8. Гайсинський . . 2.4 3.1 1. Кам'янецький . . 2,5 2,84. Дашівський . . . 2.5 3.1 2. Мияьковецькив . 2.6 2.95. Лжулинський . . 2.8 3.5 3. Ново-Ушниький . 2.6 2.96. КрижопольськкЙ .
7. Ободівськпй . . .

3.0
2.8

3.7
3.6 4. Старо-УшниькнЙ 2.3 2,8

8- Ольгопольський . 3.0 3,3
Могилівський округ9. Піщанський • • . 2.9 3.3

10. Теплицький . . . 2.8 3,1
11. ТоиашпольськиЙ . 2.7 8.3 1. Копайгородський 2.3 2.8
12. ТростянецькиЙ . 2.2 2.8 2. Могилівський . . 2.7 3.3
18. Тульчинський . . 2.5 2.8 3. Мур.-Куриловец. 2.6 3.1
14. Чечельнииький . 2.8 8.6 4. Чернівецький . . 2.7 3.6
15. Шаргородський . 2.3 2,8 5. ЯипольськиЙ . . 2,7 3.3
16. Шпиківський . . 2.5 2.8 6. ЯришІвськиЙ • . 2.7 3.3

Н о р м и  п о с т а в к и  с о н я ш н и к а  п о  к о л г о с п а х  н а  1936 р. 
по р а й о н а х  Д н і п р о п е т р о в с ь к о !  о б л а с т і

1. Андріївський . . 1
2.4 3.5 22. КоларівськиЙ . . 2,4 3,0

2. АпостолівськиЙ. . 2.7 3.7 23. їм. Куйбишеаа. . 2.2 3.2
3. Бердянський . . 2,4 3,5 24. Котовський . . . 8.0 3.8

4. Божедарівський . 2,9 3,6 25. Криворізька Міськ*
5. Василівський . . 2.4 3.2 рада.................... 2,8 3.8

6. Васильківський . 2.9 3,7 26. Люксембурзький . 2.2 2.9
7. В.-Білозерський . 2,5 8,6 27. МагдллинівськиЙ . 3.0 8.8

8. В.-ЛепетихськиЙ . 2,6 3,5 28. Межівський . . . 2,8 3,6
9. В.*Токмацький . . 2.2 3,1 29. Мелітопольський . 2.4 3.6

10. В.-ДніпровськиЙ . 2.8 3.5 80. Михайлівський. . 2,6 3.2
11- ВеселІвськнЙ. . . 2.5 3,6 31. Молочанськнй . . 2.8 8.7

12. ВисокопІльськиЙ . 2,8 8,6 32. Н.-Сирогозький . 2,0 2.5
13. ГеаІчеськиЙ . ■ . 2,0 2,3 33. Нікопольський . . 2.8 3.5

14. ГуляйпольськиЙ . 2.4 3.7 34. Новгородківський 2.8 3.8
15. Дніпропетровська 35. Н.*Василівський . 2.5 3,5

МР...................... 2.5 2.7 36. Ноеозлатополь-
16. Долинський . . . 2,7 3.9 СЬКИЙ ............... 2.0 2.3

17. Запорізька МР . . 3.0 4.0 37. Новомиколаївський2.8 3.9
18. Іаапівськнй. . . . 2,2 2,5 38. Новомосковський 2,9 8.5

19. Казанківський . . 2,7 3.9 39. Н. Празький . . 2,8 3.8
20. Дніпродзержив- 40. Новотрошький. . 1,5 1.8

ська МР . . . . 2 , 6 2 , 9 41. Олександрійський 3.0 3.9
21. Кам’янсько-Дні* 42. Оріхівсьхий , . . ! 2.4 3.8

провський . . . . 2 , 7 І  8 . 3 43. Павлоградський . 1 2.6 3.1



Назва районів

Норми поставки 
на 1946 р. в ц з г а

Назва районів

Норми поставки 
на 1936 р. в ц з га
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44. Перешепинський 2,9 3.5 55. СофіТвськнй . . . 2.9 3.5
45. ПетрівськнЙ . . 3.0 3.8 56. СталіадорфськиЙ 2.0 2.3
46. Гістриківський. . 2.5 2.7 57. Калінінський . . 3.0 3,7
47. Петропавловський 2.8 З.б 58. Царияанський 3.0 3.6
48. Покровський . . 2.9 3.9 59. Червовоармійский 3.0 4.0
49. ПриазовськиЙ . . 2.4 3.5 60. Чернігівський . . 2.2 3.1
50. Л'ятиіатський . . 3.0 3.8 йї. Чубарівский . . 2.4 3.7
51. Ротфронтівський 2.8 8.7 63» Широківський . . 2.8 3.8
52. Сивашський. . . 2.0 2,3 63. Юрьіеськйй . . . 2.6 3,1
57. їм. Хатаєвича . . 2.4 2.7 64. Якимівський. . . 2.2 2.9
54. Соловянський . . 3.0 3.8

Н о р м и  п о с т а в к и  с о н я ш н и к а  п о  к о л г о с п а х  в а 193$ р. 
по - р а й о н а х  О д е с ь к о ї  о б л а с т і

1. Аджлмський . . . 2,6 8,6 31. Жовтневий . . . 2.9 3,9
2. А. Іванівський. . 3.0 3.8 32. Зельиський . . . 2.5 3.5
3. Баштанський. . . 2.7 4.0 34. Знаменський . . 3.0 8,9

4. Біляївсікий . . . 2.8 3.6 84. Калівіядорфський 1.6 1.9
5. Берегівський . . 8.0 3.9 35. Карл-Лібкнехтів-

6. Бсрезкіговатськнй 2.0 2.8 ський . . . . . 2 . 7 3 . 4
7. Бериславськнй 2.2 2.5 36. Каховський . . . 2.2 3.0

8. Благодатмівський 3.0 4.1 37. Кіровсьі-иЙ . . . 3.0 3,6
9. Благоєвськнй . . 2.3 3,5 33. Комінтернівський 2.8 4,0

10. Бобрицеиький . . 8.0 3.9 39. Компанійський . . 3.0 3,9
11. Братський . . . . 2 . 8 3 . 8 40. Кривоозерськяй . 3,0 4.1

12. ВарвлрІвськиЙ . . 2.2 2.5 41. Любаш вський . . 3.0 3,8
13. В Висківськгій. . 3.0 3,7 42. М Впсківський . 3.0 3.7
14. В. Олександрів- 43. Миколаївський . . 2.0 2,5

ський .................. 2.3 3,9 44. МостовськиЙ. . . 2.8 8.9
15. Ольшанський . . 8.0 3.9 45. Н.-АохангельськнЙ З.о 3,9
10. ВітязіеськпЙ . . . 3.0 3,9 46. Іі.-Бугськнй . • 2,8 4.0

17. ВладнмІрівськнЙ . 2.8 4.0 47. Н. Воронціеський 23 3.8
18. Познесеиський . 2.8 3.8 48. Новомиргород-
19. В. Врадіївський 2.9 3.8 ський .................. 3.0 4.0
20. Арбузннськнй . . 3.0 4,1 49. Н -Одеський . . . 2,7 3.6
21. Гайпоровський . 3.0 3.3 50. Новоукраїнськнй. 3.0 4,0
22. ГолованІвський 8.0 3.6 51. Одеський . . . 2.8 3.6

23. ГолопристаиськиЙ 2.0 2.3 52. Очаківський . . . 2.0 2.5
24. Горвостаївський 2.0 3,0 5). Лервомайський . 8.0 4.2

25. ГросулІвськиЙ . . 3.0 3.5 54. Пішаио-БродськиЙ 2.9 4,0
26. ГрушхІаськиЙ . • 3.0 3.3 55. Привільнянський 2.8 4.0
27. Добровелнчків- 56. Рівненський . . . 2.9 8.8

СЬКИЙ . . . . » . 2.9 3,4 57. Роздільнявський . 2.8 4.1
28. Доманівськнй . . 2,8 8.9 58. Савравський . . 3.0 4.1
29. ЯлавецькиЙ . . • 2.6 8,8 59. Скадовський . . 1.3 1.6

ЗО. Лисаветгрідків- 60. Снгурівськнй . . 2.0 2.8
ський ................. 3.0 8.9



Норми поставки 
на І93вр. в из га

Назва районів

Ко
лг

ос
пи

М
ГС І?* я

61. Спартаківський .
62. Тилігуло-Ьерезан*

2.0 2,3
еький ................. 2.4 2.7

6^. ТишківськиЙ . . 3.0 3.9
64. Троїцький . . . . 8 . 0 4 . 1
65. Устимівський . . 2.8 4.0
66. Фруизівський. . . 2.9 4.0
67. Херсонський . . 2.2 2,8

Норми ПОСТ.ІНКИ 
на 1930р. в и з і л

Назва районів Xео

К
о

л
го

с
п

и
 

не
 М

ТС

68. Хмільовський . .
і

3.0 5 3.8
69. Хорлівський . . . и ! 1.4
70. иебриківський . 2.8 | 4.0
71. Цюрупинський . 1.5 ! 1.8
72. Чаплимський . . и 1.4
73. ШиряївськнЙ . . 3.0 4.0
74. Яківський . . . . 2.8 4.1

Н о р м и  п о с т а в к и  с о н я ш н и к а  п о  к о л г о с п а х  н а  1930 р. 
по р а й о н а х  Д о н е ц ь к о ї  о б л а с т і

1. ОлександрІвськнЙ 2.5 3.8 28- Сталінський . . . 2.8 3.1
2. АмвросіГвський 2.4 2.9 29. Старобешевський 2.0 8.0
3. Артемівськнй . . 2.7 8.7 80. Старо-Каранськнй 2.0 2.7
4. Ольгинськнй . . 2.3 2.8 Зі. Старо»Керменчнць«
5. будьоннівський . 2.4 2.7 кий...................... 2.4 3.0
6. В.-Янксольський . 2,5 3,0 32. ТельманівськиЙ.. 2.4 2.7
7. Водновахський . 2.6 3.1 33. ЧистякІвськиЙ . . 8.0 3.8
8. Володарський. . . 2.2 3.2 34. Біловодський . . 1.8 2.4
9. Ворошиловськкй 2.8 3.4 35. БілолуцькиЙ . . 2.0 2.3

10. Горлівський . . 8»0 3.9 86. Білокуракинський 1.8 2.6
11. ДобролольськиЙ. 2.4 3.1 87 В.*Тегтлівський . 2.5 2.8
12. Єнакіївський. . . 3.0 3.5 38. Євсузький . . . . 2 , 0 2 . 4
13. Кадіївськнй . . . 2.8 3.6 $9. Косіорівський . . 2.8 2.8
14. Костянтинівськнй 3.0 3.8 40. Лоз.-Олексавдрів*
35. Краснолуцький. . 8.0 3.8 ськиіі ................... 2.0 2.3
16. Краматорський . 2.7 4.1 41. МарківськиЙ . . 2.0 2.8
17. Лиманський. . . $.0 4.1 42. Міловський . . . 2,0 2.8
18. Лисичзнський.. . 2.9 8.8 43. МІсткІвський .. . 2.4 4.1
19. Ворошиловград- 44. Новоайдарський . 2,0 2.8

ськнй................... 2.4 2.7 45. Новопсковський . 2,0 2.6
20. Макіївський . . . 2,5 2.8 46. Ново-Астрахан-
21. Маріупольський . 2.4 2.7 ський ................ 2.0 3.8
22. Мар'їнсь&ий . . . 2.0 2.8 47. Нижвєіуваяський 2.2 3.0
23. ПостишевськиЙ . 2,5 3.1 48. ПокровськиЙ . . 2.2 3.5
24. Ровевьківський. . 8,0 8.8 49. СватІвськнй . . 2.5 3.8
25. Рубіжамський . . 2,0 8.8 50. Старобільськнй . 2.4 2.7
26. Слов'янський . . 2,8 4.1 51. Т р о ї ц ь к и й . . . .2 , 1 3,5.
27. Красводонськнй . 1.3 1.5



Н о р м и  п о с т а в к и  с о н я ш н и к а  п о  к о л г о с п а х  н а  1936 р.
по р а й о н а х  АМСРР

Назва районів

Норми поставки 
на ІиЗб р. в ц з га

Назва районів

Норми поставки 
на 1936 р. в и з г а

Ко
лг

ос
пи

М
ТС

Ко
лг

ос
пи

 
не

 М
ТС

і Ко
л
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сп

и
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 !

Ко
л
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сп

и
 

не
 М

ТС

1. Ананьївський.. . 3,0 3,6 8. Котовський. . . 3,0 3.6
2. БзлтськиЙ . . . . 3 . 0 3 , 6 9. Красвоокнянськнй 3,0 3.5

Вадегоцулівський 3.0 3,6 10. Пісцанський . . . 3,0 3.6
4. ГршорІоіюльськиЙ 2.9 3.5 11. Рибницький . . . 3,0 3.5
5. Луб./СарськиЙ . . 2,9 3,5 12. СлободзейськнЙ 2,6 3,5

6. Каменський. . . . 3.0 3,6 13. Тираспольський. . 2.6 3.5
7. Колимський . . . 3,0 3,7 14. Чоряянський • • 3,0 3.5

(Опубліковано в газ. „Віст! ЦВК УСРР- від 16 березня 1936 р. № 63(46-51)].

74. Про організацію І роботу ланок на бавовнику в 1936 році.
Досвід передових колгоспів у буряківництві й бавовництві показує, шо од 

цією з вирішальних умов одержання високих урожаїв е організація постійних ла 
иок з закріпленням за ними ділянок землі з осеяи до закінчення збирання і здач 
сирцю-бавоени.

Враховуючи цей досвід, РНК УСРР і ЦК КП(б)У у х в а л ю ю т ь :
1) Встановити в бавовносійних колгоспах розмір ланки в 5—6 чоловік з ді

лянкою землі в У- 10 гектарів.
2) Провести негайно закріплення ділянок землі за ланками на весь рік аж до 

закінчення збирання і здачі сирцю-бавоени.
3) Кожна лайка на закріпленій за нею ділянці провадить роботи протягом 

цілого року і відповідає за проведення встановлених агрозаходів І всіх робіт 
у встановлені строки, шоб забезпечити високий урожай бавовника на своїй ділянці.

4) В кожному колгоспі під час збирання бавовни забезпечити точний облік 
урожаю, зібраного кожною ланкою окремо по сортах.

;>) Зобов'язати зав. РЗВ і директорів МТС прикріпити до передових ланок, 
які беруть на себе зобов'язання одержати врожай в 1936 році 10—12 ц. з га 
блвовни-сирцю, агрономів для надання агрономічної допомоги у виконанні лан
ками взятих на себе зобов'язань.

6) Рекомендувати правлінням колгоспів встановити такий порядок премію- 
нання ланкових І членів ланки:

а) ланконим 1 лапкам, які перевищили по кількості і по сортах в тановленті 
колгоспом план здачі бавовни-сирцю, згідно з § 15 статуту сільськогосподар
ської артілі нараховувати на вироблені ними трудодні 10—16% (20-30 трудо
днів). залежно від розмірів перевищення;

б) при одержанні колгоспами премій • надвишок за здаяу понад план ба- 
іонну-сирсць 20-25% суми за рахунок премій-надвишок розподілити між 
членами ланок відповідно до кількості бавовни-сирцю, зданого ними понад план 
ланки.

м. Київ, 17 березня 1936 р.
Голова Ради Народних Секретар Центрального

Комісарів УСРР П. Любченко Комітету КП(б;У С. Косіор

(Опубл. п газ. „Вісті ЦВК УСРР* від 15 березня 1936 р. 7665|4653).



75. Про організацію І роботу ланок на соняшнику і кукурудзі
в 1936 році

Щоб забезпечити розгортання боротьби за високий урожай кукурудзи П со
няшника в 1930 році (доброякісний обробіток, догляд 1 збиранвя), січневий пле
нум ЦК КП(б)У рекомендував особливо райовам Степу па весь цикл робіт іпідгс- 
товка грунту, сівба, обробіток І збирання) організувати в бригадах постійні ланки

На розвиток цього Раднарком УСРР і ЦК КП(б) У п о с т а н о в л я ю т ь :
1) Встановити розмір лавки на роботах по соняшнику й кукурудзі прммірж» 

в 5 - б чоловік на площу посіву в 9—10 га на лавку.
2) Склад лапки добирає бригадир з працездатних колгоспників і колгоспниць.
Ланкових затверджує правління колгоспу.
3) До 20 березня відвести ділянки землі для ланок, закріпивши ці ділянки за 

лавками до закінчення збирання й здачі врожаю.
При механізованому обробітку соняшника й кукурудзи ділянки закріпляти 

поперек рядків посіву, щоб забезпечити одночасне проведення по всіх ланках 
підготовки грунту, обробітку й збирання.

4) Заборонити відривати па іншу роботу в колгоспі підчас праці на соняшнику 
й кукурудзі колгоспників І колгоспниць, включених до постійного складу лапки.

При проведенні косовиці, в якій беруть участь усі колгоспники І колгоспниці, 
залучення членів лапки до косовий! треба спланувати заздалегідь з врахуванням 
забезпечення обробітку соняшника й кукурудзи.

5) Передати ланкам до 20 березня весь потрібний їм для роботи Інвентар.
6) Покласти на кожну ланку цілковиту відповідальність аа вчасне й якісне 

проведення підготовки насіння, грунту, сівби, обробітку І збирання орожлю.
7) Коли ланка збере врожай соняшника або кукурудзи, вищий проти серед- 

нього по бригаді (або бригада дала врожай, вищий за встановлений для колгоспу), 
нараховувати членам цієї ланки по 10—1'Н трудоднів, вироблених за рік.

8) Ланковим цих ланок нарахувати додатково по 1 5 — т р у д о д н і в ,  залежно 
від розміру ланки І ступеня перевищений.

9) Зобов’язати РЗВ І МТС:
я) допомогти колгоспам в організації лапок ! розподілі ділянок землі між 

ланками;
б) підчас сівби І перед початком прополювапня І збирання провести з участю 

агрономів пророблення з бригадирами й лаиковвми і;сіх питань агротехніки К ме
ханізації прополювання Й збирання (ширина міжрядь, установлення с ялок І куль
тиваторів, кількі.ть І якість обробітку, складанпя посівних і прополювальних агре
гатів, ознаки дозрівання І час збнрак ія);

в) організувати в колгоспах облік урожайності окремо по кожній ланці.
Зобов'язати рдйпарткоми, директорів МТС і зав.1 РЗВ провести широку

масову роботу по розгортанню руху в колгоспах и бригадах за організацію ста- 
хановськнх лапок і змагання між ланками.

м. Київ, 17 березня 1936 р.
Голова Ради Народних Секретар Центрального

Комісарів УСРР ГТ. Любченко Комітету КГ1(б)У С. Косіор
Юпубчікон. в газ. «.Вісті ЦЗК УСРР* віз 18 березня 103П р. № г,узз

Вияани» офчнапьис - л І О  > С Р Р _______________ЬЬію» цедлкто'і г, і.; г
Здан і до складання 4/1V— б. Підписано до друку іо/У- зв р. Формат н а т р у  
4-поштов (б'і)<94) Вага м. ст. 38 кг. Папер Я арк. Ми ппш.р чрх 101.1) *».

Випусковий №.
Видавництво ЦВК УСРР „Радянське будівництво * право".

Упозн. Головліту АЗ 2301. Залі. .*« 042- -1 ч'і

Друкарня видавництва .Пролетарська Правда*’, вул. Леніна, 19.
[Лс;поте:<,. *

Академії Наук | 
УСРР і
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ЗБ І РНИК
ЗАИЗНШ В РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УКРАІНСЬКОІ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Постанови Центрального Виконавчого Комітету УСРР
76. Про надання почесних звань артистам українського держав

ного театру опери й балету т.т. Паторжинському І. С., Петру- 
сенко О. А.» Гришкові М. С., Ів'анову А. О., РопськіЙ О. Д., 
Маньківській Г. Ф., Манькові Г. Є.

77. Про надання почесних звань артистам державного україн
ського театру ім. Франка т.т. БорисоглібськіЙ Г. І., Шумсько- 
му 10. В., Ватулі О. М., Юрі Т. П., Пилипенкові М. X.

7Я. Про увільнення т. Берліна М. Й. від обов’язків заступника 
наркомвнуторга УСРР.

79. Про встановлення щомісячної звітності по виробництву міс
цевих будматеріалів.

80. Про поширення чинності статуту про дисципліну робітників 
і службовців комунальних електростанцій і сітей.

81. Про склад Ради при Народному комісаріаті охорони здоров’я

№ 17 ЗІ березня 1936 рому № 17

З М І С Т

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР

УСРР.

БІБЛІОТЕКА :
Академії Наук 

УСРР



ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
УСРР

76. Про надання почесних звань артистам украінського дер
жавного театру опеги й балету тт. Паторжннсььсму І пе- 

трусенко О. А., ГришковІ М. С, Іванову А. О. РопськіЛ О. Д., 
МанькІвській Г. Ф., Манькові Г. Є.

Центральний Виконавчий Комітет УСРР п о с т а н о в л я є :
За видатні заслуги в розвитку украінського оперного мисте

цтва надати такі звання:
Паторжинському Івану Сергійовичу, заслуженому артистові 

республіки—звання народного артиста республіки.
Петрусенко Оксані Андріївні—звання заслуженої артистки 

республіки.
ГришковІ Михайлу Степановичу — звання заслуженого ар* 

ста республіки.
Іванову Андрієві Олексійовичу—звання заслуженого артиста 

республіки.
Ропській Олександрі Дмитрівні—звання заслуженої артистки 

республіки.
Маньківській Ганні Філатовні—звання заслуженої артистки 

республіки..
Манькові Григорію Єрофійовичу—звання заслуженого арти

ста республіки.
м. Київ, 23 березня 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР
Г. ПетровськнА

Секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР
10. Войцехівський

77. Про надання почесних звань артистам державного укра
їнського драматичною театру їм. Ф анка т.т. Борисоглібській 

Г. 1., Шумському Ю. В, Ватулі О. М., Юрі Т. П., Пилипенкові М. X.
Центральний Виконавчий Комітет УСРР, у зв'язку з п'ятнад

цятиріччям державного украінського драматичного театру ім. 
Ів. Франка, п о с т а н о в л я є :

1. Заслуженій артистці республіки т. Борисоглібській Ганні 
ІвановнІ надати звання народної артистки республіки.

2. Заслуженим артистам республіки тт. Шумському Юрію 
Васильовичу І Ватулі Олексію Михайловичу надати звання за
служених діячів мистецтва.



3. Артистам тт. Юрі Терентію Петровичу і Пилипзнкові 
Михайлу Харламовичу надати звання заслужених артистів рес
публіки.

м. Київ, 25 березня 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР

Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР

Ю. Войцехівський

78. Про увільнення т. Берліна М Й. від обов’язків заступника
наркомвнуторга УСРР

Центральний Виконавчий Комітет УСРР п о с т а н о в л я є :
В зв’язку з переходом на іншу роботу увільнити тов. Бер

ліна г- . Й. від обов’язків заступника народного комісара вну
трішньої торгівлі УСРР.

м. Київ, 25 березня 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету УСРР

Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР

Ю. Войцехівський

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

79. Про встановлення щомісячної звітності по виробництву
місцевих будматеріалів

На виконання постанови РНК СРСР від 28 лютого 1936 року 
Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :

І .  З метою встановлення контролю за перебігом виробни
цтва місцевих будматеріалів зобов’язати голів усіх облвиконкомів 
і РНК АМСРР подавати до РНК УСРР щомісячно, не. пізніше 
10 числа, відомості про виконання місячних планів виробництва 
червоної, силікатної цегли й вапна (в натуральному виразі) і відо
мості, які характеризують техніко-еконбмічні покажчики робо
ти промисловості місцевих будматеріалів систем НКМП, НККГ 
і промкооперації:

а) по виробництву червоної цегли—середньогодинну продук
тивність пресів, окремо по пресах „Красньїй Октябрь № 3“, зні
мання цегли з одного кубометра печі в середньому за місяць;

б) по виробництву єилікатної цегли—середньогодинну про- 
ктивність пресів;



вї по виробництву вапна—середньодобове зь.ліання вапна з 
печей, окремо по механізований і нсмехакізованих.

2. Зобов’язати облвиконкоми і РНК АМСРР зазначені в п. І 
відомості- подавати також по окремих підприємствах згідно з 
додатком.

3. Встановлена цією постановою звітність не касує Існуючої 
звітності по виробництву будматеріалів.

м. Київ. 7 березня 1936 р.
Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко

Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів
УСРР А. Кричевцов

с п и с о к
Додаток

п і д п р и є м с т в  м і с ц е в и х  б у д м а т е р і а л і в ,  п о  я к и х  п о д а ю т ь с я  
щ о  м  І  с  я  ч  н  І .  в  1  д  о  м  о  с  т  І  п р о  п е р е б і г  в и р о б н и ц т в а

о
с  *
% \ Підприємства Назва продукції Області

1 Київська цегельня № 1 ОУМП’у . Червона цегла Київська
2 ЦсгельняМ 7 Корчевате—ОУМП’у • • ф
3 Цегельня № 2—Буча - ОУМП’у . . • #
4 Київська цегельня № 2 комгоспу . 9 9 Я
5 Бердичівська цегельня ОУМП'у . . 9 9 Вінницька
6 Харківська цегельня № 12 ОУМП'у 9 • Харківська
7 . . к* 13 9 9 •
8 Дніпропетровська цегельня >6 1

ОУМП'у.......................................... 9 9 Дніпропет ровська
9 Нікопольська цегельня .................... 9 9 »

10 Основ’янський завод ОУМП’у . . . Силікатна цегла Харківська
11 Куп’янський , . . . . . • 9 912 Слов’янський • ................................. • 9 Донецька
13 Запорізький завод комгоспу , . • 9 9 Дніпропетровська
14 Мелітопольський завод промкоопе*

рації......................................... ...  . 9 9 Дніпропетровські
15 Одеське шахтоуправління ОУМП’у Ракушняк Одеська
16 Рибницький завод НКМП АМСРР . Вапно АМСРР
17 Воронківський завод НКМП АМСРР 9 АМСРР
18 Негінський (Вербецький) завод ■

ОУМП'у.......................................... • Вінницька
19 Шидловський завод ОУМП'у , . . 9 Доненька

Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів УСРР А. Кричьадоа.



80. Про поширення чинності статуту про дисципліну робітників 
і службовців комунальних електростанцій і сітей

На додаток до постанови від И вересня 1935 року № 1231 
(3. 3. УСРР 1935 р. № 40, Ст. 185) Рада Народних Комісарів 
УСРР п о с т а н о в л я є :

Поширити чинність статуту про дисципліну робітників 1 
службовців комунальних електростанцій 1 сітей на комунальні 
електростанції й сіті УСРР згідно з доданим списком.

и. Київ, 10 березня 1936 р.
Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричевцов

С П И С О К
Додаток .

к о м у н а л ь н и х  е л е к т р о с т а н ц і й  т а  е л е к т р о с і т е й ,  н а  
я к і  п о ш и р ю є т ь с я  ч и н н і с т ь  с т а т у т у  п р о  д и с ц и 

п л і н у  р о б і т н и к і в  !  с л у ж б о в ц і в  к о м у н а л ь н и х  
е л е к т р о с т а н ц і й  і  с і т е й

Біла Церква 
Сміла
Золотоноша
Васильків
Олевськ
Чернігів
Ніжин
Прилуки
Г'лухів
Шостка
Кам’янець-Подільськ
Проскурів
Суми

Лубни
Охтирка
Богодухів
Дніпропетровськ
Запоріжжя
Кривий Ріг
Дніпродзержинськ
Нікополь
Павлоград
Одеса
Миколаїв
Вознесенськ

Сталіно
Ворошилсвград
Маріуполь
Макіївка
Ворошиловськ
Кадіївка
Краматорська
Костянтинівка
Горлівка
внакієво
Красний Луч
Лисичанськ

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричевцов

81. Про склад Ради при Народному комісаріаті охорони
здоров'я УСРР

Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
Затвердити Раду при Народному комісаріаті охорони здо

ров’я Х'СРР в такому складі:



1. Канторович С. І.
2. Медведь Л. І.и3. Броневой О. И.
4. Баранов О. П.

5. Бельц А. А.
6. Богомолець О. О.
7. Волошина К. Я.

8. Воробйов В. П.

9. Гальперін Я. О. 

10. Головенко 1. П.

Голова ради — нарком охорони здоров'я, 
заст. голови ради—заст. наркомздоров’я. 
засг. голови ради—заст. наркомздорсв'я. 
заст. директора Центрального ортопед.

інституту в Харкові, 
професор—хірург, 
президент Академії наук УСРР. 
заст. директора інституту охматдиту 

в Одесі.
академік, професор анатомії Харкін- 

ського медінституту, член ЦВК УСРР, 
нагороджений орденом Леніна, 

професор-хірург Дніпропетровського мед
інституту, заслужений діяч науки, 

заст. директора інституту охматдиту 
в Києві.

11. Гріневич Д. О.

12. Губергріц М. М.

13. Гудима І. О.
14. Дегтяр П. Ф.

15. Дудковецька €. М.

16. Доліненко К. Л.

17. Джигурда П. І.
18. Золотарьов А. С.

19. Каліцький Т. К.

20. Кантер Н. С.

21. Кіров Я- І.
22. Козаревич К.-Г.

23. Кондрашов І. С.
24. Коздоба О. 3.

25. Кононенко Л. Гі.
26. Костенко С. К.

27. Кривенко І. С.

28. Кустелян М. О.
29. Кричевський О. М.
30. Крупський О.

директор Київського інституту рентгено
логії і радіології.

професор-терапевт Київського медінсти
туту, заслужений діяч науки.

Зав. Уманської лікарні, 
операційна сестра лікарні водного транс

порту в Херсоні.
зав. райздороввідділу Тальнівського 

району.
директор Інституту переливання крові 

в Києві
зав. лікарні в Хортиці на Запоріжжі, 
заст. директора Центрального Інституту 

рентгенології і радіології в Харкові, 
директор Київського інституту удоско

налення лікарів.
нач. санупру Київського військового ок

ругу.
зав. Харківського облздороввідділу. 
лікар-хірург Петрівської лікарні Косіорів- 

ського району.
ди -ектор Київського медінституту, 
директор Центрального інституту пере

ливання крові в Харкові, 
зав. Вінницького облздороввідділу, 
нач. управління обліку Й розподілу кад

рів НКЗдоров'я.
зав. Муровано-Куриловецкого райздоров- 

відділу і хірург лікарні, 
голова ЦК спілки медсантруд України, 
професор, молодий учений, 
професор гінеколог.



(Наказ Уаиіаамнав’азкі еря РЮС 
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35. Марзеєв О. М.

36. Могильний І. Є.
37. Мясоєд Є. М.

38. Отришко Я- Ф.
39..Палладій О. В.

40. Писемський Г. Ф.

41. Радченко С. І.

42. Рохлін Л. Л.

43. Ручка Г. О.

44. Слпронов С. І.
45. Сітенко М. І.

І ОІДО. лір_) у. V ч га \У оГД“
ділу Золотоніської райлікарні. 

професор, директор Інституту комуналь
ної гігієни.

зав. Київського облзлороввідділу. 
директор психоневрологічного інституту 

в Одесі.
зав. Макіївського міськздороввідділу. 
академік, неодмінний секретар Академії 

наук УСРР.
професор-акушер, гінеколог Київського 

медінституту, заслужений діяч науки, 
професор соцгігієни Київського медін

ституту.
професор, директор психоневрологічної 

академії.
професор, директор мікробіологічного 

Інституту Академії наук УСРР. 
секретар ЦЛК.
професор, директор Харківського інсти

туту ортопедії і травматології.
46. Скосогоренко Г. П. нач. управління науково-дослідних інсти

тутів НКОЗ.
47. Стасюк Т. В. зав. Дніпропетровського облздороввід-

ділу.
48. СтацинськиЙ К. М. зав. Донецького облздороввідділу.
49. Стражеско М. Д. академік, професор Київського медінсти

туту, заслужений діяч науки.
професор шкірно-венеричної клініки Київ

ського медінституту, 
зав. Сумського міськздороввідділу. 
професор, директор Українського тубер

кульозного Інституту, заслужений діяч 
науки.

професор-офтальмолог Одеського медич
ного інституту, заслужений діяч науки, 

зав. Краснолуцької поліклініки, 
заст. директора Центрального інституту 

фізіології і гігієни праці в Харкові. 
Наркомздоров'я АМСРР.

57. Хармандар’ян Г. І. директор Харківського Центрального
науково-дослідного інституту рентге
нології.

58. Шамов В. М. професор-хірург Харківського медінсти
туту.

50. Тижненко А. М.

51. Томкевич Є. І.
52. Файншмідт І. І.

53. Філатов В. П.

51. Фірсуніна Л. К.
55. Фуголь О. М.

56. Ходос Я. М.



1. Канторович С. І.
2. Медведь Л. І.ад
3. Броневой О. Й. 
62. Чечва П. П.

Голова ради — нарком охорони здоров’я, 
заст. голови ради—заст. нпркомздорон’я. 
заст. голови ради—заст. наркомздооов'я, 
нач. управління охматдиту НКЗдоров‘я.

м. Київ, 14 березня 1936 р.

Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко
Заст. керівничого справ Ради Народних

Комісарів УСРР А. Крнчевцов
(Опублік. в газ. «Вісті ДВК УСРР' від 17 березня 1936 р. М 64(4652)).

ЕШЛЮТК!
Академії Н

УСРР
Видання офіціальне НКЮ УСРР Віапов. реатксот 6 м*’. »

Здано до складання 4,IV—>6. Підписано до друку 2^/іУ—36 р. Форяаі паперу * *>« 
4-поштов (б/>94) Вага м. ст. ЗН кг. Папер И аок. На лалер зрк 101.Іи чі.
Ь-в«> ІіВК УСРР „Радянське будівництво і право'*, випусковий М. Иоріной
Уііовн. І одовліту Лі 2*45. Заи. «V УІ4— «юОО

Друкарня видавництва .Пролетарська Прагла", вул. ііешна, ІУ
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З Б І Р Н И Й
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УКРАІНСЬКОІ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

N1 18 4 квітня 1936 року Иг ІЗ

ЗМІСТ

Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР"
82. Про нагородження працівників Комітету заготівель і Загот- 

зерна.
83. Про призначення тов. Озола Ж. К. членом Спеціальної! 

судової колегії Найвищого суду УСРР.

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР
84. Про закупівлю продуктів лікарнями, санаторіями І дитя- 

чими будинками.
85. Про організацію децентралізованих заготівель незернових 

с. г. продуктів у 1936 році. * 1

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УССР

82. Про нагородження працівників Комітету заготівель
1 Заготзерна

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР поста
новляє:

За успішну роботу по організації заготівель, дострокове, 
доброякісне проведення будівництва 1 ремонту елеваторів та 
складів, значне перевиконання норм по очищенню, п 
сушінню та навантаженню зерна нагородити грамотою

Академії Н.
УСРР

і дробленню



1. Вайнштока Ізраіля Григоровича — начальника зернового 
управління Уповкомзаг РНК на Україні.

2. Халіфа Олександра Ізраілевича — головного інженера ук
раїнської контори Заготзерна.

3. Раєвського Осипа-Михайловича — уповкомзаг РИК (Кі- 
ровський район, Одеської обл.).

4. Гіереходька Миколу Сильвестровича — уповкомзаг РИК 
(район ім. Петровського, Київської області).

5. Сагура Володимира Трохимовича — уповкомзаг РНК(Кам'я- 
нець-Подільський район, Вінницької обл.).

6. -Рябухіна Антона Матвійовича —уповкомзаг РНК (Полтав
ський район, Харківської області).

7. Фадеєва Порфирія Дмитровича — уповкомзаг РНК (Моло- 
чанський район, Дніпропетровської області).

8. Черевна Петра Никифоровича — уповкомзаг РИК (Пости- 
гиевський район, Донецької області).

9. Валенціонека Володимира Івановича — зав. елеватора 
(м. Шпола, Київської області).

10. Чупкова Олександра Володимировича — зав. зсиппункту 
{Ромни, Чернігівської області).

11. Коєна Мойсея Гедалевича —зав. зсиппункту (Балин, Він- 
.ницької області).

12. Манусова Анатолія Ізраілевича—зав. елеватора (Лозова, 
Харківської обл.).

13. Гутарева Миколу Яковича — зав. елеватора (Н. Олексіївна, 
Дніпропетровської області).

14. Потіпаєва Петра Івановича — зав. елеватора (Веселий Кут, 
Одеської області).

15. Мойсейка Григорія Андрійовича — зав. елеватора (Велико- 
Аиадоль, Донецької області).

16. Фіалка Йосипа Ізраілевича—технорука зсиппункту (Крочки, 
Київської області).

17. Людкевича Івана Федоровича — технорука зсиппункту 
(Кам. Подільськ, Вінницької області).

18. Островського Мойсся Михайловича—технорука зсиппункту 
(Полтава, Харківської області).

19. Скопа Йосипа Ароновича — технорука зсиппункту (Гені- 
чеськ, Дніпропетровської області).

20. Тмарева Олексія Олександровича — технорука елеватора 
(Н. Буг, Одеської області).

21. Пантас Тамару івановну—лаборантку елеватора (Тирас
поль, АМСРР).

22. Колесніченка Олександра Гавриловича — механіка елева
тора (Постишевський район, Донецької області).

23. Сенкевича Василя Трифоновича — сушильника сушилки 
(Прилуки, Чернігівської області).

24. Кузина Андрія Івановича —механіка зерноочисної станції 
(Одеса).



25. Татарієва Дениса Трохимовича — бригадира вантажників- 
зсиппункту (Мелітополь, Дніпропетровської області).

26. Каракай Ірину Антонівну — бригадира по очищенню зерна 
зсиппункту (Рубежне, Донецької області).

27. Тимофієву Надію Боніфатієвну — робітницю на фабриці 
тари (Київ).

28. Кривобедрика Степана Назаровича — бригадира по очи
щенню зерна зсиппункту (Фундукліївка, Київської обл.).

29. Бровка Степана Корніевича — бригадира по очищенню зерна- 
хлібного містечка (м. Харків).

30. Захарчевного Юхима Васильовича — бригадира по очи
щенню зерна зсиппункту (Ладижін, Вінницької області).

м. Київ, 18 березня Ь36 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету

УСРР Г. Петровський
Секретар Центрального Виконавчого Комітету

УСРР Ю. Войцехівський

83. Про призначення тов. Озола Ж. К. членом Спеціальної 
судової колегії Найвищого суду УСРР

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР поста
новляє:

Призначити тов. Озола Жана Криш’яновича членом Спеці
альної судової колегії Найвищого суду УСРР. 

м. Київ. 31 березня 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету

УСРР Г. ПетровськиА
Секретар Центрального Виконавчого Комітету

УСРР Ю. Войцехівський

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

84. Про закупівлю продуктів лікарнями, санаторіями і дитячими
будинками

Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
1. Зобов’язати НКФінансів УСРР тов. Рекіса й обласні фінан

сові відділи переказувати лікарням, яслам, санаторіям І дитячим 
будинкам асигнування, що їм належать, два рази на місяць впе
ред: 27-го— на ближчі 15 день наступного місяця й 13-го числа — на. 
Другу половину місяця.

Асигнування ці треба давати повністю на затверджену кіль
кість ліжок.



Зобов’язати облфінвідділи при плануванні видачі грошей 
лікувальним установам забезпечити утворення в лікарнях і сана
торіях постійних 7-денних запасів продуктів, а також виділення 
лікувальним установам необхідних асигнувань для сезонних заго
тівель (овочі, фрукти, дрова).

2. Вилучити фінансування лікувальних установ у м. м. Києві, 
Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Сталіно, Запоріжжі, Кривому 
Розі, Ворошиловграді, Миколаєві з комунального банку й пере
дати до Держбанку.

3. Зобов’язати Держбанк—т. Певзиера виплачувати лікарням, 
яслам, дитячим будинкам і санаторіям готівкою по чеках з їх 
.поточних рахунків без затримки.

Попередити керівників відділів Держбанку, що за затримку 
сплати чеків лікарень, ясел, дитбудинків і санаторій вони будуть 
притягатися до найсуворішої відповідальності.

4. Заборонити облвнуторгам, міськвнуторгам, облздравам та 
міськздравам прикріпляти лікувальні установи на закупівлю про
дуктів харчування тільки до певних баз, складів і хлібозаводів.

Дозволити директорам лікувальних установ купувати необ
хідні їм продукти по всій гуртовій і роздрібній сіті державної 
іі кооперативної торгівлі.

Держбанку провадити перерахування цим організаціям без 
перешкоди з поточних рахунків лікувальних установ.

5. Запропонувати НКВнуторгу тов. Богатирьову до 1 квітня 
закінчити організацію дрібногуртових складів по всіх торгах 
для продажу продуктів і товарів лікарням, санаторіям, яслам, 
дитячим будинкам і іншим дрібногуртовим споживачам,

6. Дозволити директорам лікарень, за наданим їм постановою 
РНК СРСР від 19 серпня 1935 р. на це правом, провадити 
•купівлю необхідних продуктів на колгоспних базарах, за готівку 
(молоко, овочі, фрукти, ягоди, м’ясо, яйця, сіно й т. 1н.).

Поставити перед РНК СРСР питання про дозвіл лікарням 
провадити закупівлі (молока, овочів, фруктів, ягід, яєць) на 
колгоспних базарах Києва, Харкова, Дніпропетровська, Сталіно, 
Одеси.

Встановити, що при купівлі на колгоспних базарах звітними 
документами є затверджені директором лікарні розписка покупця 
й акт лікарні про надходження продуктів з доданням довідки 
про вартість цих продуктів у державних установах.

Заборонити органам НКФіну вимагати від лікарень при подачі 
звітів рахунки від колгоспників.

м. Київ, И березня 1936 р.

Голова Ради Народних Комісарів
УСРР П. Любченко

Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів
УСРР А. Кричекцов



85. Про організацію, децентралізованих заготівель незерно- 
вих с. г. продуктів у 1986 році

РНК УСРР відзначає, що децзіготівлі в І935 році провади
лись переважно на базарах у розсівному порядку, а заготівлі по 
договорах становлять лише 15Н до всієї кількості заготовленої 
продукції.

Глибинні райони заготівельниками не освоєні. Не охоплена 
значна кількість городини у наслідок відмовлення заготівельних 
організацій І непідготовленості їх до зберігання городинної про
дукції.

Для забезпечення належної організації децентралізованих за
готівель незернових с. г. продуктів у 1936 році Рада Народних 
Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :

1. Доручити Уповноваженому Комітету заготівель на Україні 
спільно з заінтересованими відомствами переглянути список ор
ганізацій, які допущені до децзаготівель незернових с. г. про
дуктів, з метою його скорочення, залишивши право проведення 
цих заготівель лише за найбільш міцними організаціями.

Одночасно Уповкомзаг’у РНК на Україні встановити мінімальну 
кількість організацій, яким надається право провадити децзаго- 
т і е л і  власним апаратом лише в тих районах, де робота їх ви
правдується розміром обороту.

Решта організацій, які допущені до децзаготівель, провадить 
ці заготівлі у відведених їм районах лише через низову сіть 
сгіоживкооперації або через державного заготівельника на ос
нові спеціальних договорів.

2. Встановити, що поряд з децзаготівельниками, які спеціально 
прикріплені до певних районів, право на укладання договорів 
одночасно мають також і основні заготівельники, які в цих 
районах провадять централізовані заготівлі або державні заку
півлі с. г. продукції (споживча кооперація й державні заготі
вельники), і кустарно-промислова кооперація в межах закону 
РНК СРСР від 27 січня 1936 року.

3. Зобов’язати керівників усіх організацій, які допущені до 
децентралізованих заготівель с. г. продуктів (обл. і райспожив- 
спілки, торги, ВРП, об’єднання нархарчу, артілі кустарно-про
мислової кооперації, у межах закону РНК СРСР від 27 січня 
1936 року І ін.), приділити найсерйознішу увагу укладанню до
говорів з колгоспами на 1936 рік, забезпечивши максимальне 
охоплення товарної продукції колгоспів.

Договірну кампанію між децзаготівельниками Й колгоспами 
закінчити до 1 квітня 1936 року.

Попередити-всіх децзаготівельників, що надалі вони будуть 
залишатися в районах на проведення децзаготівель лише при 
умові цілковитого освоєння відведених їм районів і налаго*



дження міцного зв'язку з колгоспами на основі довгострокових 
з ними договорів.

Доручити Уповкомзаг РНК остаточно встановити, хто зали
шається на децзаготівлях у районі залежно від стану укладання 
договорів на 1 квітня 1936 року.

4. Скасувати існуючий порядок, за яким основні централізо
вані заготівельники району повинні були обов’язково здавати 
прикріпленому децентралізованому заготівельникові 40% від за
готовленої с. г. продукції.

Надалі встановити, що взаємовідносини між основним цент
ралізованим заготівельником і прикріпленим до району децент
ралізованим заготівельником регулюються на договірних за
садах.

5. В разі систематичного невиконання низовою сіттю -спо- 
живкооперації або держзаготівельниками взятих на себе за до
говором зобов'язань, Уповкомзаг РНК повинен надати відповід
ним організаціям право провадити децзаготівлі власним апара
том за договорами з колгоспами.

6. Зважаючи на те, що у 1935 році мали місце факти одно
стороннього порушення договорів, які полягали у відмовленні 
децзаготівельників від одержання продуктів, закуплених ними 
за договорами з колгоспами, зобов’язати Уповкомзаг РНК при
тягати до відповідальності осіб, які не виконують взятих на 
себе зобов'язань за договорами з колгоспами, І знімати з дец- 
заготівель винні в цьому організації.

7. Зобов'язати голів обласних і районних споживчих спілок 
забезпечити належне керівництво й повне виконання планів де
централізованих заготівель у районах, які відведені споживко- 
операції, охоплюючи всі товарні лишки незернових с. г. продук
тів у цих районах і забезпечивши реалізацію цих продуктів від
повідним торгам І ВРП за договорами.

8. Зважаючи на те, що в наслідок незадовільної роботи як 
основних заготівельників, так і децзаготівельників при доброму 
врожаї городини в 1935 році"* великі міста І промцентри в окремі 
періоди відчували гостру нестачу овочів, зобов’язати облвикон
коми й міські ради спільно з децзаготівельникгми встановити 
плани повного задоволення потреб споживачів як за рахунок 
централізованих ресурсів власних господарств, так І заготівель 
продукції в децентралізованому порядку у відведених їм райо
нах і плани зберігання городини взимку, пов’язавши їх з за
твердженими планами товарообороту по цих продуктах.

9. Рада Народних Комісарів зобов’язує всіх децзаготівельників 
забезпечити вчасну сплату грошей колгоспам, колгоспникам і 
одноосібникам за заготовлену в них продукцію.

Уповкомзаг РНК, в разі виявлення простроченої заборгованою і 
продавцям с. г. продукції, притягати винних до судової відпов-



дальності, знімаючи їх з роботи в районах, до яких вони при
кріплені.

10. Зобов'язати уповноваженого Голов ВРП Наркомважпрому. 
Наркомлегпрому і Наркомвнуторг провести глибоку перевірку 
всієї агентури по децентралізованих заготівлях і очистити всі 
децзаготівельні організації від класово-ворожих і спекулятивних 
елементів.

Встановити, що уповноважені ВРП, торгів по децзаготівлях 
повинні затверджуватись керівниками цих організацій.

Рада Народних Комісарів доручає Упоркомзаг РНК спільно 
з Наркомвнуторгом, Спілкою споживчих товариств України й 
іншими організаціями, які допущені до децентралізованих заго
тівель, опрацювати порядок оплати роботи всієї агентури і ни
зового апарату по децзаготівлях залежно від наслідків роботи.

11. Враховуючи незадовільне розгортання децзаготівель риби 
і дикорослих культур у 1935 році, Рада Народних Комісарів зо
бов’язує децентралізованих заготівельників забезпечити в 1936 
році максимальне охоплення вказаних продуктів, звернувши 
особливу увагу на використання всіх можливостей по заготівлі 
риби з місцевих водоймів.

12. Відзначаючи цілком занедбаний стан матеріально-техніч
ної бази як основних централізованих заготівельників, так і ор
ганізацій, які допущені до децентралізованих заготівель власним 
апаратом, Рада Народних Комісарів зобов’язує Наркомвнуторг, 
Спілку споживних товариств України, голів обласних і районних 
споживчих-спілок, керівників торгів і ВРП забезпечити не піз
ніш як до червня відремонтування й підготовку всієї наявної 
технічної бази і створення нової бази протягом цього року в усіх 
тих районах, де в цьому є невідкладна потреба.

Зобов’язати Наркомвнуторг, Спілку споживчих товариств 
Украіни, а також Мосзаготторг і Лензаготторг подати не пізніш 
25 березня до Уповкомзаг РНК на Україні плани ремонту існу
ючої технічної бази і збудування нової й забезпечення всіма 
потрібними матеріалами.

Наприкінці березня поставити на спеціальне обговорення 
РНК УСРР питання про підготовленість матеріально-технічної 
бази до нової заготівельної кампанії.

13. Надаючи великого значення децентралізованим заготівлям 
сільськогосподарської продукції, Рада Народних Комісарів зо
бов’язує облвиконкоми посилити своє керівництво децзаготів- 
лями й заслуховувати доповіді облконвенцбюро про роботу дец- 
заготівельників.

РНК звертає особливу увагу Донецького, Дніпропетровського 
і Харківського облвиконкомів на необхідність забезпечення дец- 
аяготівсль у тих районах, які відведені поза межами цих обла
стей.

ГНК зобов’язує всі обласні і районні виконавчі комітети й де
централізованих заготівельників поліпшити роботу по децентра-



лізованих заготівлях у 1936 році з тим, щоб охопити переважну 
частину товарних лишків незерновнх с. г. продуктів і тим самим 
забезпечити краще обслуговування потреб 1 попиту робітничого 
населення великих міст і промислових центрів І дальше знижен
ня ринкових ЦІН.

м. Київ, 19 березня 1936 р.

Голова Ради Народних Комісарів УСРР
П. Любченко

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричевцод
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(Ниаз Уплвнірконзв'гигу при РИК 
УСРР а в-УЦІ 1023 р. Л 242)

ЗБВРНИИ
ЗАКОНІВ І  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УКРАІНСЬКОІ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

№ Ї9 9 нв.тня 1936 рому Мі 19

зміст
Постанови Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального

Комітету КП(б)У
яб. Про організацію в областях постійних 6-місячних агрозоо

технічних курсів.
87. Про розвиток тонкорунного вівчарства і допомогу колгосп

никам у придбанні овець для особистого користування.
Постанова Центрального Виконавчого Комітету І Ради 

Народних Комісарів УСРР
88. Про зміни в структурі Народного комісаріату освіти УСРР.
Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР
89. Про часткові зміни районних меж Одеської області.
90. Про увільнення тов. Войцехівського Ю. О. від обов'язків 

секретаря Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
91. Про секретаря Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
9*2. Про настановлення тов. Радченка X. П. на першого заступ

ника народного комісара юстиції і генерального прокурора 
республіки.

93. Про присвоєння спортивному клубові при київському медич
ному інституті імени тов. Андреєва С. І.

94. Про падання заслуженому професорові Столярському П. С., 
керівникові дитячої музичної школи при одеській державній 
консерваторії, звання заслуженого діяча мистецтва.

98. Про зміни в складі Центральної комісії по поліпшенню 
життя дітей (Диткомісії) при ЦВК УСРР.



о*0

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР 
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(6)У

86. Про організацію в областях постійних 6-місячних 
агрозоотехнічних курсів

З метою підготовки кваліфікованих агрозоотехнічних кадрів 
для колгоспів з найпередовішої активної колгоспної молоді, що 
закінчила середню або початкову школу, активістів хат-лабора- 
торій і кращих практиків колгоспного виробництва Раднарком 
УСРР І ЦК КП(б)У п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Організувати в областях постійно діючі 6-місячні міжра
йонні агрозоотехнічні курси на базі райколгоспшкіл з контин
гентом в 3.500 курсантів, з них 2.500 по рільництву і 1000 кур
сантів по тваринництву^

Встановити:
по Київській області ♦ . . . . 5 курсів . . 500 курсантів
я Чернігівській „ . . . . .  4 я • .  4 0 0 я
я Вінницькій „ . . . . .  5 п • .  5 0 0 п
я Харківській „ . . . . .  5 я  • .  5 0 0 п
я Дніпропетровській області . 5 я • . 550 *
я Одеській „ . 5 * * . 500 н
V! Донецькій „ . 4 я • . 400 1»
Я АМСРР . 2 « 4 . 150 я

2. Зобов’язати облвиконкоми І НКФ УСРР асигнувати з кош
тів, відпущених з місцевого бюджету на утримання райколгосп- 
шкіл, необхідні кошти для агрозоотехнічних курсів.

Ці кошти повинні бути асигновані з розрахунку 65 крб. що
місяця на кожного курсанта на витрати по оплаті складу викла
дачів. придбання учбового приладдя, підручників, утримання 
шкільних приміщень, гуртожитків ї по 25 крб. на місяць кож
ному курсантові.

Виходячи з цих розрахунків, облвиконкомам 1 НКФ відпу
стити на утримання курсів колгоспного активу в 1936 році:

Київській області...................  290.000 крб.
Чернігівській „ ...................  216.000 „
Вінницькій ...............................  270.000 „
Харківській „ ................... 270.000 *
Одеській я ................................. 270.000 *
Дніпропетровській області . 300.000 „
Донецькій , , 216.000 я
АМСРР . 81.000 .

3. Кожний колгосп, який командирує на агрозоотехнічні курси 
колгоспника або колгоспницю, відпускає їм на їх утримання на 
весь час навчання відповідні кошти крім 25 крб., які відпуска
ються кожному курсантові щомісяця з державних коштів.

Ці кошти колгосп видає за рахунок фондів, які виділяються 
в колгоспі на підготовку кадрів, згідно з 12 пунктом статуту 
сільгоспартілі.



4. Доручити облвиконкомам, обкомам І Наркомземові УСРР 
протягом двох декад відібрати кращі райколгоспшколи-і негайно 
розпочати перетворення їх на 6-місячкі агротехнічні курси.

Провести до 1 травня необхідний ремонт шкільних приміщенн 
і гуртожитків цих шкіл, переглянути персональний склад викла
дачів і цілком укомплектувати школи викладачами.

Доручити обкомам персонально підібрати з кваліфікованих 
працівників, які мають досвід у викладовській роботі, завідува
чів курсів, яких затвердити на бюро обкомів,

5. Зобов'язати начальника управління підготовки кадрів НКЗ 
УСРР т. Ільяшенка забезпечити протягом місяця складання і ви
дання програм для цих шкіл, а також забезпечити курси підруч
никами і наочним приладдям.

6. Зобов'язати облЗУ негайно організувати добір курсантів: 
на ці курси і розпочати заняття 1 червня.

Добір курсантів провести за рахунок колгоспників, коман
дированих правліннями колгоспів.

7. Встановити, що колгоспники, які закінчать ці курси, повинні 
обов'язково повернутися для.роботи до своїх колгоспів.

м. Київ. 1 квітня 1936 року.
Голова Ради Народних Комісарів Секретар Центрального

УСРР П. Любчеико Комітету КП(б)У С. Косїор*
(Опублік. и газ. .Вісті ЦВК УСРР* від 4 квітня 1936 р. № 79/4667)

87. Про розвиток тонкорунного вівчарства І допомогу 
колгоспникам у придбанні овець для особистого

користування
Рада Народних Комісарів УСРР і Центральний Комітет 

КП(б)У п о с т а н о в л я ю т ь :
1. Затвердити план продажу тонкорунних баранів з радгоспів 

колгоспам з таким розподілом по областях:
Київській.......................... 1030
Чернігівській..................... 600
Вінницькій.........................650
Харківській ........................ 170
Дніпропетровській . . . 370
Одеській..............................180
Донецькій............................100

Разом . . . 3100
2. Зобов'язати Наркомзем УСРР організувати спеціальні ко

місії 1 в декадний строк перевірити в радгоспах наявність бара
нів, які підлягають продажу (з врахованням застосування в рад
госпах штучного запліднення), їх стан, а також провести прий
мання призначених до продажу колгоспам і вивезенню за меж 
УСРР тонкорунних баранів.

>м



3. Зобов’язати Уповнаркомрадгоспів, Уповнаркомхарчпром і 
НКЗ УСРР забезпечити ветеринарне оброблення всього пере
даваного з радгоспів поголів’я у строк до 15 травня 1936 року.

Поставити негайно передаваних колгоспам баранів на поси
лену підгодівлю концентратами з тим, щоб використати їх під 
час весняно-літнього парування овець.

4. Зобов’язати Сільгоспбанк надати колгоспам кредит на 
купівлю тонкорунних баранів в 860.000 крб., на будівництво 
пунктів штучного запліднення овець в 400.000 крб.

З них:

Київській....................
Чернігівській . . . .
Вінницькій..................
Харківській.................
Дніпропетровській
Одеській.....................
Донецькій...................
АМСРР.......................

На закупівлю 
баранів

286.000 
166 000
180.000
47.000

103.000
50.000
28.000

На будівниці во 
пунктів
25 000
50.000

50.000
100.000
75.000
75.000
25.000

5. Зобов’язати Наркомзем УСРР виділити з відпущених кош
тів на державне преміювання працівників штучного запліднення 
«овець 224,5 тис. крб.

З них Київській—6,0 тис. крб., Чернігівській—21*5 тис. крб., 
Вінницькій—2,5 тис. крб., Харківській—17,5 тис. крб., Дніпропет
ровській—62,0 тис. крб., Одеській 50,0 тис. крб., Донецькій—
65.0 тис. крб.

6. Зобов’язати Сільгоспбанк виділити короткостроковий кре
дит в 4 млн. крб. колгоспникам на закупівлю овець з колгосп
них ферм і радгоспів. З них Київській—85,8 тис. крб., Чернігів
ській—49,5 тис. крб., Вінницькій—62,2 тис. крб., Харківській— 
442,5 тис. крб., Дніпропетровський—933,5 тис. крб., Одеській—
1320.0 тис. крб., Донецькій—1012,4 тис. крб., АМСРР—94,1 тис. крб.

7. Зобов’язати обласні виконавчі комітети й обкоми КП(б)У:
а) до 12 квітня довести до районів, колгоспів і радгоспів 

державний план розвитку тонкорунного- вівчарства 1 допомоги 
колгоспникам у придбанні овець для особистого користування;

б) завезти тонкорунних баранів з радгоспів до колгоспів до 
15 травня 1936 року.

До 15 квітня переглянути забезпеченість окремих районів, 
колгоспів і радгоспів тонкорунними баранами з врахованням 
організації штучного запліднення, організувавши закупівлю бара
нів з колгоспів 1 радгоспів колгоспами, недостатньо забезпече
ними племінними плідниками;

в) всіх високопродуктивних елітних тонкорунних баранів 
використати виключно на пунктах штучного запліднення з ма
ксимальним навантаженням;



г) пояснити колгоспам, що за парування, з племінними бара
нами і штучне запліднення овець, які належать колгоспникам, 
плата не береться в тих випадках, коли племінний баран нале
жить своєму колгоспові; за парування овець з племінними бара
нами, які належать іншому колгоспові, колгосп—власник барана 
бере плату в розмірі 20 коп. за голову;

д) в декадний строк затвердити організацію сітки пунктів 
штучного запліднення, організуючи їх, насамперед, у колгоспах 
і сільрадах з найбільшим поголів'ям овець.

е) відібрати колгоспників-чабанів 1 зоотехніків, які мають 
досвід у роботі по вівчарству, на курси підготовки працівників 
і інструкторів штучного запліднення;

ж) організувати обласні курси підготовки працівників по 
штучному заплідненню і закінчити підготовку не пізніше 1 чер
вня 1936 року.

8. Зобов’язати Наркомзем УСРР провести підготовку інструк
торів по штучному заплідненню силами науково дослідного 
інституту тваринництва й інституту гібридизації Й акліматизації 
с. г. тварин „Асканія Нова" в строк до 1 червня 1936 року.

9. Зобов'язати райземвідділи, правління колгоспів і директо
рів радгоспів організувати здачу-приймання овець, які прода
ються колгоспникам з радгоспів.

10. Зобов’язати районні виконавчі комітети й райпарткоми:
а) організувати спеціальні комісії і протягом двох декад 

відібрати в радгоспах і колгоспах кращих баранів для пунктів 
штучного запліднення;

б) забезпечити на пунктах штучного запліднення спеціальну 
годівлю плідників, що гарантувала б максимальне їх використання;

в) зобов’язати колгоспи, де провадиться штучне запліднення, 
до 1 червня виділити Й пристосувати приміщення для пунктів 
штучного запліднення;

д) розпочати передачу овець колгоспникам з колгоспних товар
них ферм і з радгоспів негайно, забезпечивши продаж овець 
колгоспникам для особистого користування в установлений уря-. 
дом строк—до 25 червня 1936 року;

е) опрацювати заходи, які забезпечували б цілковите збере
ження 1 дальше зростання овець у колгоспників, подавши їм відпо
відну допомогу (спільний випас овець з колгоспною худобою, 
виділення племінних плідників для парування овець, організація 
штучного запліднення овцематок, які знаходяться в особистому 
користуванні колгоспників).

11. Наркомзембві УСРР встановити декадну звітність про хід 
продажу овець колгоспникам з радгоспів і колгоспів.

м. Київ. 5 квітня 1936 року.

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

(Опублін. н гаї. .Вісті ЦВК УСРР* від 6 квітня 193(3 р. 8І/4С69)



ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
1 РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

88. Про зміни в структурі Народного комісаріату освіти УСРР
На зміну постанови РИК УСРР від 22 жовтня 1933 рок\ 

„Про реорганізацію Народного комісаріату освіти УСРР“ (3. 3. 
УСРР 1933 р. № 49, ст. 637) Центральний Виконавчий Комітет 
І Рада Народних комісарів УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Скасувати в складі Народного комісаріату освіти УСРР:
а) управління початкової і середньої школи;
б) управління підготовки вчителів;
в) управління університетів і науково-дослідних установ.
2. Встановити замість перелічених в ст. 1 управлінь у складі 

Народного комісаріату освіти УСРР такі управління:
а) управління початкової школи,
б) управління середньої .школи,
в) управління вищої школи.
3. Скасувати в складі Народного комісаріату освіти УСРР 

відділ шкіл і курсів для дорослих.
4. Встановити в складі Народного комісаріату освіти УСРР 

управління по освіті дорослих з такими відділами:
а) відділ шкіл для неписьменних і малописьменних,
б) відділ шкіл для дорослих підвищеного типу, 
м. Київ, 1 квітня 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого Комітету
УСРР Г. Петровський 

Голова Ради Народних Комісарів
УСРР П. Любченк»

Секретар Центрального Виконавчого Комітету
УСРР Ю. Войцехівський

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УСРР

89. Про часткові зміни районних меж Одеської області 
Щоб поліпшити адміністративно-територіальну побудову ра

йонів і наблизити районні центри до сільрад та колгоспів, Пре
зидія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а н о в л я є :  

П е р е ч и с л и т и  1) Когутївську й Плосько-Забугську сіль
ради, Тишківського району, до складу Голованівського району;

2) Колгосп ім. Сталіна, Закревської сільради, Троїцького 
району, до складу Мар’янівської сільради, Ширяївського району. 

Здійснення цієї постанови покласти на Одеський облвиконком
ів Київ, 17 березня 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого Комітету
УСРР Г. ПетровськиЙ

Секретар Центрального Виконавчого Комітету
УСРР Ю. Войцехівський



ЗО. Про увільнення тов. ВоЙцехівського Ю. О. від обов’язків 
секретаря Центрального Виконавчого Комітету УСРР

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 
н о в л я є :

У зв’язку з переходом на іншу роботу увільнити тов. ВоЙце
хівського Юрія Олександровича від. обов’язків секретаря ЦВК 
.УСРР.

Цю постанову внести на затвердження сесії ЦВК УСРР. 
м. Київ, 4 квітня 1936 року.

Голова Центрального Виконавчого Комітету
УСРР Г. Петровський 

За Секретаря Центрального Виконавчого
Комітету УСРР О. Пілацька

9!. Про секретаря Центрального Виконавчого Комітету УСРР
Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 

н о в л я є :
Затвердити секретарем Центрального Виконавчого Комітету 

.УСРР члена ЦВК УСРР тов. З і н е н к а  Миколу Григоровича, 
ввівши Його до складу членів Президії.

Цю постанову внести на чергову сесію.
м. Київ, 4 квітня 1936 р.

Голова Центрального Виконавчого Комітету
УСРР Г. Петровський 

За Секретаря Центрального Виконавчого
Комітету УСРР О. Пілацька

92. Про настановлення тов. Радченка X. П. на першого
заступника народного комісара юстиції І генерального 

прокурора республіки
Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 

н о в л я є :
Настановити тов. Р а д ч е н к а  Хому Порфировича на першого 

(лступиика народного комісара юстиції і генерального прокурора 
республіки.

м. Київ, 4 квітня 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого Комітету

УСРР Г- Петровський 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР М. Зіненко

93, Про присвоєння спортивному клубові при київському 
медичному інституті іменн тов. Андреєва С. 1.

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 
н о в  . і  я



Задовольнити клопотання студентських організацій київського 
медичного інституту 1 присвоїти спортивному клубові при мсднч 
йому інституті ім’я тов. А н д р е є в а  Сергія Ілліча, 

м. Київ, 4 квітни 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого Комітету

УСРР Г. Петровський 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР М. ЗІненко

94. Про надання заслуженому професорові Столярському П. С., 
керівникові дитячої Музичної школи при одеській державній 

консерваторії, звання заслуженого діяча мистецтва
Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а -  

н о в л я  є:
За видатні заслуги у вихованні молодих високообдарованих 

музикантів- і за виключні заслуги в педагогічній роботі надати 
заслуженому професорові С т о л я р с ь к о м у  Петру Соломоно- 
вичу звання заслуженого діяча мистецтва, 

м. Київ, 4 квітки 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету

УСРР Г. Петровський 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР М. Зіиеико

95. Про зміни в складі Центральної комісії по поліпшенню 
життя дітей (ДиткомІсії) при ЦВК УСРР

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 
н о в л я є :

Поповнити склад Центральної комісії по поліпшенню життя 
дітей (Диткомісії) при ЦВК УСРР, ввівши до нього тов. К а н 
т о р  о в и ч а С. І.

Задовольнити прохання тов. Х а ї т а  про звільнення його від 
обов’язків члена Диткомісії; замість нього до складу Диткомісії 
ввести тов. З ю л ь к о в а .

Замість тов. С л и н ь к а  ввести до складу Диткомісії тов. К у д- 
р і н а І. М.

м. Київ, 4 крітня 19^6 р.
Голова Центрального Виконавчого Комітету

УСРР Г. Петровський 
Заст. секретаря Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Ф. Кузоятов
Видання офіціальне НКЮ УСРР_________ Відповідальний редактор ЕНлПгІ
Здано до складання 13/1^-36. Підписано до друку 5/У—36 р. Формат паперу V,* 
4-поштов (62X94). Вага и. ст. 86 кг. Папер ‘/< арк. На капер, арк. 101.10.»

__________ ___________________ Випусковий М. Портной
_______ Видавництво ЦВК УСРР ,Радянське будівництво і право*
Упоян. Головліту Лі 2299. друк. вид. '„пр. Пр/, Лемша, 19. Зам. л* Юіі—’<1



ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСІ* / Пролетарі всіх країн, єднаіїпіїСЯ?
(Накат Уловнаркомав'Яік'У при РИК 

УСРР а $ VIII 1933 р. ^ 242)
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З Б І Р Н И К

З А К О Н І В  І  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Ь
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 

УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
№ 20 15 квітня 1936 р. № 20

ЗМІСТ

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР І Центрального
Комітету КП(б)У

96. Про підготовку грунту до засіву пізніх культур.
Постанова Центрального Виконавчого Комітету 

і Ради Народних Комісарів УСРР
97. Про впорядкування архівів наркоматів і центральних та міс- 

цевих (обласних, окружних, міських, районних і сільських) 
установ УСРР.

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР
98. Про укладання договорів контрактації бавовии-сирця врожаю 

1936 року.
99. Про виділення насінних ділянок у колгоспах і про нагляд 

за ними.
100. Про ліквідацію конвенційних бюро по встановленню збу

тових кін на сільськогосподарські продукти.

! ЕШЛЮ'Ь-. 
| Акадс:*‘\: •
1 УСРР



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР 
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У

96. Про підготовку грунту до засіву пізніх культур
Умови цього року — рання весна, швидке закінчення сівби 

ранніх у степових областях Украіни — створюють можливість 
для проведення високоякісного обробітку землі під такі куль
тури. як кукурудза, рицина, а також просо і гречка.

Однією з основних умов високого врожаю цих культур 
є передзасівний обробіток грунту, чого, звичайно, ми не ма.іи, 
бо ці культури в більшості випадків сіялися по весняній оранці, 
проведеній перед самим засівом.

У цьому році в нас є цілковита можливість до засіву цих 
культур, в міру необхідності, один або кілька разів добре про
культивувати і проборонувати грунт( цілком вилучити з поли 
іі знищити бур’яни, забезпечити засів у цілком чисту, без усяких 
бур’янів землю. Це значно полегчить дальший обробіток цих 
культур, прополку проса, міжрядний обробіток і прополку 
кукурудзи і т. д.

Запиреєні лани необхідно прокультивувати 2—3 рази з обо
в'язковим вичісуванням коріння пирію і вилученням його з поля. 
У тих випадках, коли культивація не дасть повного очищення 
поля від пирію, провести вибирання пирію руками.

Передзасівна культивація повинна бути проведена під просо 
на глибину 4—5 см., під гречку—на глибину 5—6 см. І під ку
курудзу—на глибину 8—10 см.

У період між першою і передзасівною культиваціями необ
хідно старанно стежити за станом ланів з тим, щоб, при утво
ренні корки після дощу і у випадках заростання ланів бур'янами, 
проводити додатковий обробіток —боронування або культивацію 
з дальшим боронуванням залежно від стану поля.

Зважаючи на те, що лани, які були під засівом ярих зерно
вих культур, особливо-ячменю, мають найбільшу кількість 
насіння бур'янів, необхідно забезпечити особливо старанну під
готовку цих ланів, призначених під засів пізніх культур.

м. Київ, 7 квітня 1936 року.

Голова Ради
Народних Комісарів УСРР 

П. Любченко

Секретар Центрального 
Комітету КП(б)У

С. Косіор
(Опубяіков. в газ. .Вісті ЦВК УСРР* від 9 квітня 1936 р. 83/4671).



ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ' 
І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

97. Про впорядкування архівів наркоматів і центральних та 
місцевих (обласних, окружних, міських, районних І сільських)

установ УСРР
Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів 

Союзу РСР у своїй постанові від 5 лютого 1936 року (3. 3. РСР 
1936 р. № 7 ст. 57) відзначили зовсім незадовільний стан архів
но! справи в ряді наркоматів і центральних установ Союзу РСР.

Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів 
УСРР констатують, що стан архівів і в ряді наркоматів та 
центральних установ УСРР, в обласних, районних і сільських 
установах теж вкрай незадовільний.

В багатьох випадках державні архівні матеріали, які мають 
важливе науково-історичне й оперативне значення, зберігаються 
без будь-якого обліку, в зовсім ненормальних умовах І в непри- 
стосованих приміщеннях. В деяких місцях важливі архіви знищу
вались класово ворожими елементами.

В особливо неприпустимому стані є «архіви народних комісарі
атів земельних справ, освіти, комунального господарства. В систе
мах цих наркоматів мали місце розгублення, пошкодження і зни
щення цінних архівних матеріалів.

Випадки знищення архівів мали місце і в деяких обласних та 
районних установах і сільських радах: в Київській області зни
щено архівні' матеріали облсуду й прокуратури, Уманського 
райземвідділу, Макарівської райнаросвіти, сільрад Канівського 
та Жашківського районів; в Чернігівській області — архівні мате
ріали судземкомісії та райземвідділу Путивльського району; у Він
ницькій області —архівні матеріали ряду установ Тиврівського 
району і т. Інш.

Вкрай незадовільний стан архівів пояснюється насамперед 
недооціненням державної важливості цієї справи, цілком недо
статньою увагою до неї з боку центральних, обласних і, особ
ливо, районних і сільських організацій, незадовільною роботою 
Центрального архівного управління і всієї її системи, засміченістю' 
архівних кадрів і браком добірних, кваліфікованих архівних 
працівників.

Щоб упорядкувати архіви наркоматів, центральних установ 
і архіви місцевих органів, на виконання постанови Центрального 
Виконавчого Комітету І Ради Народних Комісарів Союзу РСР 
від 5 лютого 1936 року, Центральний Виконавчий Комітет і Рада 
Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Встановити, що в наркоматах і центральних установах 
УСРР підлягають обов’язковому відокремленню й архівному 
переховуванню такі основні документи й матеріали:

а) які відбивають істотні сторони роботи даного наркомату 
або центральної установи в соціалістичному будівництві, а також



матеріали, які відбивають основні умови праці н побуту робіт
ників і службовців відповідної галузі народного господарства;

б) які мають науково-історичне значення;
в) які мають практичне значення для оперативної роботи 

даного наркомату або центральної установи, а також матеріали, 
що потрібні як довідкові матеріали для обслуговування потреб 
населення або інших відомств і організацій.

2. Виділити архіви в наркоматах І центральних установах на 
правах відділу наркомату чи центральної установи.

Архіви в обласних, окружних 1 міських установах виділити 
на правах окремих частин.

Запропонувати наркоматам і центральним установам УСРР, 
обласним, окружним, міським і районним установам переглянути 
склад працівників в архівах і до 15 травня ц. р. підібрати для 
роботи в них перевірених і кваліфікованих працівників, які 
добре знають роботу і характер справ наркомату, відомства, 
установи.

3. На основі ст. 1 цієї постанови запропонувати всім нарко
матам і центральним установам:

а) до 1 червня 1936 року розробити перелік справ 1 мате
ріалів, які підлягають відокремленню для зберігання в архіві 
даного наркомату (центральної установи), і строки їх зберіганий, 
а також перелік справ, які підлягають передачі Центральному 
архівному управлінню УСРР. Цей перелік повинен бути особи
сто затверджений відповідним народним комісаром або керів
ником центральної установи за погодженням з Центральним 
-архівним управлінням.

В той же строк розробити і затвердити за погодженням 
з Центральним архівним управлінням Інструкцію про порядок 
зберігання й обліку архівних матеріалів по наркомату (централь
ній установі);

б) до 1 серпня 1936 року розробити і затвердити за пого
дженням з Центральним архівним управлінням УСРР такі ж 
переліки й інструкції для всієї бйстеми установ даного наркомату 
або центральної установи;

в) до 1 вересня 1936 року переглянути всі архівні матеріали 
наркомату (центральної установи) і вилучити ті з них, які не 
відповідають вимогам, передбаченим ст. 1 цієї постанови;

г) для належного зберігання відібраних архівних матеріалів 
забезпечити до 1 липня 1936 року архіви потрібними техніч
ними умовами, а саме: пристосованими приміщеннями, які мають 
опалення, природне освітлення, вентиляцію і т. інш., а також 
потрібним устатковакням (шафи, стелажі, пилососи тощо).

д) на випадок ліквідації окремих установ в системі наркомату 
або центрального відомства в наказах про ліквідацію передба
чати порядок використання й передачі архіву установи, що лік
відується.



4. Встановити, що поруч завідувача архівного відділу уста
нови за стан архіву відповідає персонально Й та особа, якій 
підпорядкований зав. архіву.

5. Запропонувати Раді Народних Комісарів АМСРР, облас
ним виконавчим комітетам, за участю обласних архівних управ
лінь 1 міських та районних архівів, протягом місяця перевірити 
стан архівів обласних, міських, районних І сільських установ, 
а наркоматам — стан архівів підпорядкованих їм трестів, науко
во-дослідних, учбових і інших установ, вжити практичних захо
дів до усунення всіх хиб і неподобств шодо впорядкування архівів 
і створити потрібні умови для їх зберігання.

Винних у знищенні архівів, їх витрачанні всупереч чинним 
правилам притягнути до суворої кримінальної відповідальності.

Запропонувати Народному комісаріатові юстиції УСРР дати 
вказівки судово-слідчим органам про швидке розслідування І роз
глядання справ про порушення чинних законів щодо зберігання 
державних і громадських архівних матеріалів.

6. Покласти на Центральне архівне управління інструктаж 
і догляд за станом зберігання архівних матеріалів у наркоматах 
і центральних установах УСРР.

Такі ж обов’язки покласти щодо архівів відповідних установ 
на обласні архівні управління І міські та районні архіви.

7. Доручити Центральному архівному управлінню не пізніш 
15 травня 1936 року організувати тримісячні курси без відриву 
від виробництва для перепідготовки не менш 50 працівників 
архівів наркоматів 1 центральних установ УСРР з віднесенням 
видатків на відповідні установи.

Запропонувати наркоматам і центральним установам УСРР 
забезпечити обов'язкове командирування на ці курси праців
ників своїх установ.

Зобов'язати Раду Народних Комісарів АМСРР і обласні вико
навчі комітети забезпечити організацію до 15 травня таких же 
курсів при обласних архівних управліннях для працівників архівів 
обласних, окружних, міських 1 районних установ.

8. В липні 1936 року заслухати доповідь Центрального архів
ного управління про перебіг виконання цієї постанови і про 
стан архівної справи в УСРР.

м. Київ, 4 квітня 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Г. Петровський
Голова Ради Народних Комісарів

УСРР П. Любченко
Заст. секретаря Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Ф. Кузоятов



Ст. ст. 95—99 — 6 — Хе 20
ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

98. Про укладання договорів контрактації бавовнн-сирця
врожаю 1936 року

Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
1. Запропонувати Укрзаготбавовні негайно приступити до 

складання контрактаційних договорів з колгоспами, закінчивши 
цю роботу до 10 квітня.

2. Зобов’язати Одеський і Дніпропетровський облвиконкоми 
при укладанні договорів контрактації забезпечити широку про- 
робку з колгоспниками в колгоспах, бригадах і бавовняних лапках 
постанови Раднаркому Союзу РСР і Центрального Комітету 
ВКП(б) від 28 лютого „Про контрактацію бавовни-сирця врожаю 
1936 року** (3. 3. СРСР 1936 р. X® 13 ст. ПО), зосередивши 
особливу увагу на роз’ясненні порядку сплати за здавану бавовну 
і видачу премій-надбавок.

Одночасно при обговоренні питань контрактації розробити 
й обговорити на загальних зборах необхідні організаційні й агро
технічні міроприємства по забезпеченню високого врожаю бавовни 
в 1936 році.

Договори контрактації обговорити на загальних зборах кол
госпників.

м. Київ, 20 березня 1936 р.
Заст. голови Ради Народних

Комісарів УСРР В. Порайко
Заст.'керівничого справ Ради Народних

Комісарів УСРР А. Кричевцов

99. Про виділення насінних ділянок у колгоспах УСРР та про
нагляд за ними

Рада Народних Комісарів п о с т а н о в л я є :
Поданий Народним комісаріатом земельних справ УСРР 

проект постанови затвердити (додається).
м. Київ, 26 березня Г936 р.

Голова Ради Народних
Комісарів УСРР П. Любченко

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричевцоа



Ст. 99
Додаток

ПОСТАНОВА НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЗЕМЕЛЬНИХ СПРАВ УСРР

Про виїїлечня насінних ділянок у колгоспах І про нагляд за нямн

Зважаючи на те, що в більшій частині районів роботу по 
виділенню насінних ділянок у колгоспах не закінчено, а по ряду 
районів цю роботу й не розпочато (Нікопольський і Чубарів- 
ський райони Дніпропетровської області, Розважівський і Василь
ківський райони Київської області. Рибницький район АМСРР. 
В. Янисольський і Тельманівський райони Донецької області, 
Брацлавський і Бердичівський райони Вінницької області), Нар- 
комзем УСРР пропонує начальникам облЗУ, завідувачам райзем- 
відділів, директорам МТС і правлінням колгоспів:

1. Закінчити виділення насінних ділянок ярих культур по 
всіх колгоспах Одеської, Дніпропетровської областей і АМСРР 
до 20 квітня й інших областей до 5 травня 1936 року.

2. Відбір насінних* ділянок озимих культур розпочати з 15 квітня 
Й повнотою закінчити по всіх колгоспах не пізніш 15 червня 
1936 року.

3. Для насінних ділянок відібрати засіви кращих, перевірених 
на практиці селекційних і місцевих сортів.

Насінні ділянки озимих культур відібрати з засівів з повно
цінним (нерозріженим) травостоєм, засіяних по чистих парах.
Для насінних ділянок ярих культур там, де їх не виділено 

було до засіву, виділити засіви з дружними рівними сходами, 
чисті від бур’янів.

4. Виділення насінних ділянок озимих і ярих культур провести 
при обов’язковій участі агрономів, голів колгоспів і бригадирів, 
на полях яких виділяються насінники.

Відбір насінних ділянок оформити по всіх колгоспах актами, 
в яких зазначити назву колгоспів ї бригад, культури і сорти, 
місця ділянок і розміри площ.

5. Забезпечити проведення всіма колгоспами якнайретельні
шого догляду за всіма насінними ділянками озимих і ярих куль
тур під керівництвом агрономів і зав. хат-лабораторій:

а) систематично провадити прополювання насінних ділянок 
колосових культур так, щоб ці ділянки були абсолютно чисті 
від бур'янів;

б) провести виполювання овсюгу в засівах вівса, ячменю та 
ярої пшениці;

в) під час цвітіння виполоти в засівах гороху пелюшку, 
у засівах чечевиці — плосконасінну вику;

г) провести виполювання домішок культурних рослин: в ози
мій пшениці — жита, в ярій пшениці — ячменю, в ячмені — 
вівса, у вівсі — ячменю;

д) в засівах клеверу і люцерни провести боротьбу з повитицею;



е) по озимій та ярій пшениці провести виполювання домішок 
безостюкових рослин у засівах остюкових сортів і, навилки, 
остюкових — у засівах безостюкових сортів;

ж) на початку колосіння пшениці та ячменю провести випо
лювання рослин, заражених пильною головнею.

6. Організувати нагляд за появою шкідників на засівах і про- 
вадити боротьбу при їх появі, 

м. Київ, 26 березня 1936 р.
Народний комісар земельних справ УСРР Л. ПаперниП

100. Про ліквідацію конвенційних бюро по встановленню 
збутових цін на сільськогосподарські продукти

Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
1.

1. Конвенційні бюро по встановленню збутових цін на 
сільськогосподарські продукти ліквідувати.

2. Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу 
РСР від 11 лютого 1936 р. роздрібні ціни на сільськогосподар
ські продукти, які заготовляються в децентралізованому поряд
кові державними и кооперативними організаціями, за винятком 
сільськогосподарських продуктів, на які е єдині державні роз
дрібні ціни, затверджуються Народним комісаріатом внутріш
ньої торгівлі УСРР і обласними внуторгами.

3. Постанову Української економічної наради від 29 серпня 
1932 р. „Про організацію конвенцбюро при облпостачвідділах для 
встановлення збутових цін на сільськогосподарські продукти, 
заготовлювані в децентралізованому порядкові* скасувати.

ІІ.
4. Цю постанову видано на підставі постанови Ради Народ

них Комісарів Союзу РСР від 11 лютого 1936 р. N° 482 „Про 
ліквідацію конвенцбюро по встановленню збутових цін на сіль
ськогосподарські продукти*.

м. Київ, 31 березня 1936 р.
Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любчснко

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричевцов

Видання офіціальне НКЮ УСРР. Відповідальний редактор Врагін.
Здано до складання 23/ІУ—36. Підписано до друку 19/У-Зб р. Формат паперу і/,* 
4 поштов. (62X94). Вага м. ст. 38 кг. Папер. */* ари. На паоер. арч. 101. ЮО зн.

Випусковий М. Портной
Видавництво ЦВК УСРР „Радянське будівництво І право"

Упова. Головлігу М 2302_________________________ Зам. Л» 1070- 31.500
Друкарня видавництва «Пролетарська Правда", вул. Леніна, 19
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ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ
(Начаї Упсвнаркомзв’ізку ори РНК 

УСРР з 9 УІІІ 1933 р. № 242)

Пролетарі всіх країн, єднайшесн/

З Б І Р Н И К
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

З М І С Т
Постанови Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального

Комітету КП(б)У
101. Про обслуговування яслами дітей у колгоспах.
102. Про план контрактації конопель і льону врожаю 1936 року.
103. Про заходи по підвищенню врожайності, контрактацію 1 за

готівлі насіння конюшини в 1936 році.
Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР
104. Про нагородження Харківсько! області за найвищі покаж

чики врожайності цукрового буряку в 1935 р. і здачі його 
державі.

105. Про відзначення 50 річної діяльності В. Є. Таірова. * І

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КІ1(б)У

101. Про обслуговування яслами дітей у колгоспах
З метою забезпечення обслуговування дітей, яких годують 

материнським молоком, Рада Народних Комісарів УСРР і Цен
тральний Комітет КП(6)У п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Зобов’язати обласні виконавчі комітети, обласні партійні 
комітети, окружні партійні комітети, районні виконавчі комітети, 
районні партійні комітети і правління колгоспів, під особисту 
відповідальність перших секретарів партійних комітетів і голів 
колгоспів, організувати пересувні ясла по колгоспах, а всере
дині колгоспів — по всіх бригадах.

Для пересувних ясел устаткувати вози, фургони.
Вози або фургони повинні бути вкриті фанерою або брезен

том чи іншим матеріалом і м'якою підстилкою.
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Для иеревозки дітей і догляду за дітьми виділити спеціально 
2 чол. — візників і ще одну людину, яка догляділа б за дітьми.

Зобов’язати Народний комісаріат охорони здоров’я України 
в свою чергу надіслати, на місця зразки устатковаиь пересувних 
ясел, але правління колгоспів повинні організувати вози, фур
гони, не чекаючи зразків від Народного комісаріату охорони 
здоров’я України.

При пересувних яслах (при возі, фургоні) обов'язково по
винні бути миски, рушники, відра з водою або умивальники, щоб 
мати могла до годування дитини помити руки.

2. Щоб полегшити роботу колгоспниць і забезпечити належ
ний догляд і виховання дітей віком до 5 років, зобов’язати 
обласні виконавчі комітети, обласні партійні комітети, окружні 
партійні комітети, районні виконавчі комітети, районні комі
тети КП(б)У І правління колгоспів, крім пересувних ясел, мати 
постійні ясла (на весь рік).

Забезпечити організацію ясел по всіх колгоспах, для чого 
виділити і закріпити за яслами на постійне користування най
кращі приміщення, які є в колгоспах, відремонтувати ці примі
щення й устаткувати потрібним м'яким і твердим інвентарем; 
сезонні ясла, які працюють влітку, перетворити на постійні.

Виділити по всіх колгоспах, відповідно до статуту сільсько
господарської артілі, фонди для колгоспних ясел і забезпечити 
постачання їм доброякісних харчів, особливо молока.

Закріпити кадри кращих ясельних працівників, які працювали 
минулі роки, водночас забезпечивши по всіх районах цілковите 
виконання планів підготовки ясельних працівників.

Зобов’язати Народний комісаріат охорони здоров'я забезпе
чити медично-санітарне обслуговування всіх ясел, прикріпивши 
для цього районний медичний персонал до ясел для систематич
ного відвідування.

3. Зобов’язати Народний комісаріат охорони здоров’я негай
но видати популярну брошуру про організацію пересувних ясел.

Органам охорони здоров'я в своїй практичній роботі забез
печити рішуче підвищення якості виховної роботи в яслах че
рез систематичне підвищення кваліфікації виховательок 1 т. ін.

Зобов'язати Народний комісаріат внутрішньої торгівлі через 
місцеві торговельні організації 1 споживчу кооперацію забезпе
чити постачання яслам мануфактури посуду, умивальників, 
емальованих мисок тощо.
м .  К и ї в ,  1 3  к в і т н я  1936 р.

(Опубліковано в газ. .Вісті ЦВК УСРР* від 14 квітня 1936 р. 87 (1675)

Голова Ради Народних 
Комісарів УСРР

Секретар Центрального 
Комітету КП(б)У

П. Любченко С. Косіор



102. Про план контрактації конопель і льону врожаю 1936 року
Рада Народних Комісарів УСРР і Центральний Комітет КП(б)У 

постановляють:
1. Виходячи з постанови Ради Народних Комісарів Союзу 

РСР і Центрального Комітету ВКП(б) від 1 квітня 1936 р. «Про 
контрактацію льону і конопель урожаю 1936 р.“ („Известия 
ЦИК СССР“ від 2 квітня 1936 р. № 78 (5935), встановити план 
контрактації продукції конопель і льону врожаю 3936 р. в кол
госпах (крім здачі конопель і льону по натуроплаті робіт МТС)
І одноосібних господарствах у таких розмірах:

Льону-довгунця в переводі на волокно — 14.000 тонн
Насіння льону-довгунця.........................— 9.000 „
Прядива конопель в переводі на волокно— 15.500 „
Насіння конопель....................................— 11.500

за таким розподілом по областях і видах продукції:

Області
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Київська . . . . 910 2500 1300 1100 10400 900 10600 П . О 6600
Чернігівська . . 2170 48200 9600 7500 2800 2700 3400 9.0 2400
Вінницька . . . і.зоо — 1300 1800 — — — — —

Харківська . . 2020 8300 3300 ПСО — — — — —
Україна . . 6400 59000 1.5500 11500 13200 3600 14000 10,5 9000

2. Зобов’язати обласні виконавчі комітети і обласні партійні 
комітети згаданих областей не пізніше 20 квітня 1936 року до
вести плани контрактації конопель і льону до районів, а районні 
виконавчі комітети і районні партійні комітети, відповідно до 
затверджених для районів засівних планів і завдань по врожаю 
й якості продукції, встановити для кожного колгоспу, а по 
сільській раді для одноосібних господарств—план здачі держа
ві (по контрактації) продукції льону і конопель.

3. Зобов'язати обласні виконавчі комітети й обласні партійні 
комітети Київської, Чернігівської та Харківської областей вста
новити погоджено з Укрпенькотрестом плани здачі конопляної 
іі льняної трести кожному заводові первинної обробки.

4. Доручити Уповноваженому Комітету заготівель РНК Сою
зу РСР на Україні встановити порядок проведення контрактації, 
конкретні строки здачі продукції льону і конопель по областях, 
пообласний асортимент контрактованої продукції льону і ко
нопель, а також встановити райони контрактації для системи 
Укрзаготльону і споживчої кооперації.

5. Зобов’язати всі обласні виконавчі комітети й обласні пар
тійні комітети, районні виконавчі комітети й районні партійні



комітети, а також директорів машинно-тракторних станцій і го
лів колгоспів прийняти до неухильного виконання постанову 
Ради Народних Комісарів Союзу РСР і Центрального Комітету 
ВКП(б) від 1 квітня 1936 року „Про контрактацію льону і ко
нопель урожаю 1936 року*1.

« *#
Практика боротьби за врожай льону і конопель 1935 року 

на Україні показала наявність величезних резервів у колгоспах 
для одержання дійсно високих урожаїв конопель і льону та 
збільшення прибутків колгоспів.

Рада Народних Комісарів УСРР і Центральний Комітет 
КП(б»У зобов'язують партійні, радянські 1 комсомольські орга
нізації, директорів машинно-тракторних станцій І голів колгос
пів льонарських і коноплярських районів очолити масовий рух 
колгоспників і колгоспниць льонарських 1 коноплярських райо
нів за високий урожай льону і конопель, забезпечити своєчасну 
і високоякісну первинну обробку конопель І льону І домогтися 
перевищення планів здачі льону і конопель державі, 
м. Київ. 16 квітня 1936 р.

Голова Ради Народних Секретар Центрального
Комісарів УСРР П. Любченко Комітету КП(б)У С. Косіор
(Опубліковано в газ. .Вісті ЦВК УСРР" від 17 квітня 1936 р. 76 90 (1678).

103. Про заходи по підвищенню врожайності, контрактацію 
заготівлі насіння конюшини в 1936 році

На виконання постанови Ради Народних Комісарів Союзу РСР 
і Центрального Комітету ВКГ1(б) від 31 березня („Изнестия 
ЦИК СССРа від 1 квітня 1936 року № 77 (5934) І січневого пле
нуму ЦК КП(б)У про розширення конюшиносіяння на Україні 
Рада Народних Комісарів УСРР і Центральний Комітет КП(6)У 
у х в а л ю ю т ь :

1. Зберегти на 1937 рік 300.000 гектарів конюшини засіву 
1935 року (по колгоспах) у тому числі:

По Київській області...................... 84 тис. гектарів
по Чернігівській „  50 тис. „
по Вінницькій „  160 тис. „
по Харківській „ . . в . * 6 тис. „

Заборонити правлінням колгоспів переорювати ці площі ко
нюшини засіву 1935 р., а районним земельним відділам і дирек
торам машинно-тракторних станцій встановити над цим суворий 
контроль.

2. Затвердити на 1936 рік план залишення насінників коню
шини на площі в 200 тис. гектарів з таким розподілом по об
ластях:



Області
Разом залиши
ти на насінники 
засівів коню
шини 1935 р.

В тому 

Колгоспи

числі

Радгоспи

1. Київська . . 67 59 8
2. Чернігівська . 42 37 5
3. Вінницька . . 87 77 10
4. Харківська . . 4 2 2

УСРР | 200 І 175 І 25

3. Зобов'язати завідувачів районних земельних відділів, ди* 
ректорів машинно тракторних станцій і радгоспів і правління 
колгоспів провести збирання першого укосу конюшини на сіно 
в ранні строки (на початку квітнення).

Сіно збирати з поля негайно після просихання, забезпечуючи 
цим негайний розвиток відростаючої після укосу конюшини.

Другий укіс конюшини на насіння провести залежно від умов 
вистигання, але не пізніше першої половини вересня, не допус
каючи перестою конюшини.

4. Обмолот насіння конюшини почати негайно після косіння 
другого укосу і закінчити не пізніше 20 днів після укосу.

5. Для підвигцення врожаю конюшини й одержання врожаю 
насіння не нижче 2 центнерів з гектара запропонувати колгос
пам і радгоспам:

а) провести дворазове (вздовж і впоперек) весняне борону
вання усіх ділянок засівів конюшини минулих років;

б) провадити систематичну боротьбу з бур’янами, особливо 
повитицею, через прополювання і перекопування найбільш ура
жених повитицею ділянок;

в) широко застосовувати поверхневе здобрення насінників трав 
попелом з розрахунку 3-5 центнерів попелу на гектар і повно
тою використати мінеральні добрива, які завозяться під конюшину.

6- Затвердити' розподіл по областях 1550 тонн суперфосфату, 
що відпускається на підживлення конюшини: Київській — 
500 тонн, Чернігівській — 300 тонн, Вінницькій — 700 тонн і 
Харківській— 50 тонн, запропонувавши областям і районам ви
користати суперфосфат насамперед у колгоспах насінних розсад
ників Державного сортового фонду.

7. Поставити питання перед Народним комісаріатом земель
них справ Союзу РСР про відпуск у 1936 р. молотарок МК-1100 
з пристроями для витирання насіння конюшини — 750 штук і 
сортувалок „Триумф № 2а з додатковим комплектом сит для 
очищення насіння конюшини—3000 штук.

8. Затвердити закладання насінних розсадників конюшини в 
1936 р. на площі 22.000 гектарів з таким розподілом по об
ластях 1 районах:

по Київській:
о районах Черняхівському і Коростенському—6000 гектарів.



по Чернігівській:
в районах Глухівському, Борзнянському і Роменському — 4.000 
гектарів;

по Вінницькій:
в районах Вінницькому, Кам’янецькому, Стзрокостяитииіп- 
ському І Антонінському — 9.000 гектарів; 

по Харківській:
в Гадяцькому районі —1000 гектарів;

Разом 20.000 гектарів.
По насінницьких радгоспах:

у Київській області — 0,9 тис. гектарів, у Чернігівській області 
— 0,8 тис. гектарів, у Вінницькій — 0,2 тис. гектарів, у Харків
ській—0,1 тис. гектарів; разом 2,0 тис. гектарів,

Усю цю площу засіяти широкорядним засівом.
9. Затвердити план заготівель насіння конюшини врожаю 

1936 р. в кількості 14.800 центнерів з таким розподілом по об
ластях:

Області Колгоспи Радгоспи Разом

Київська . . . 3860 240 4100
Чернігівська . 2335 160 2495
Вінницька . . 7485 330 7815
Харківська . . 320 70 390

Разом І 14000 | 800 | 14800

10. У районах виробництва насіння для Державні го сортового 
фонду за списком, затвердженим Уповноваженим Комітету за
готівель РНК Союзу РСР на Україні і Народним Комісаріатом 
земельних справ УСРР, а також по всіх насінницьких радгоспах 
покласти роботу по контрактації і заготівлі насіння конюшини на 
Держсортфонд. По всій решті районів Украіни роботу по 
контрактації й прийманню насіння конюшини від радгоспів по
класти на Заготльон.

У районах, де нема районних філій і пунктів Заготльону, 
контрактацію насіння конюшини по колгоспах 1 приймання насіння 
конюшини від радгоспів покласти на пункти Заготзерна.

11. Укладення контрактаційних договорів з колгоспами і вру
чення повідомлень радгоспам закінчити до 15 травня 1930 року.

12. Зобов'язати Держсортфонд, Заготльон спільно з район
ними земельними відділами І районними уповноваженими Комі
тету заготівель РНК Союзу РСР провести в липні-серпні пере
вірку залишення насінників у натурі.

13. Встановити такі кінцеві строки здачі насіння конюшини 
для колгоспів — до 20 жовтня 1936 р. для радгоспів — до 10-го 
жовтня 1936 року.

14. Зобов’язати обласні виконавчі комітети, обласні комітети 
КП(б)У, районні партійні комітети, районні виконавчі комітети
земельні органи широко популяризувати постанову Раднаркому



Союзу РСР і Центрального Комітету ВКГІ(б) про заходи по під
вищенню врожайності, контрактацію та заготівлі насіння коню
шини і встановлені премії-надвишки запродаж державі насіння 
конюшини понад виконання зобов’язань перед державою.

15. Організувати на Київській, Чернігівській і Вінницькій до
слідних станціях селекційну роботу по двоукісній і одноукісній 
конюшині.

16. Рада Народних Комісарів УСРР і Центральний Комітет 
КП(б)У вказують всім радянським, партійним і земельним ор
ганам і правлінням колгоспів, що за виконання державних зав
дань по конюшині вони несуть таку ж відповідальність, як 
і за виконання завдань по зернових і технічних культурах.

17. Організувати в колгоспах Київської, Чернігівської, Хар
ківської і Вінницької областей 2100 нових пасік з таким розпо
ділом по областях:

По Київській................... 800
„ Чернігівській . . . .  800
„ Вінницькій.................400
„ Харківській................100

Разом . . . 2100
В кожній пасіці повинно бути в середньому 20 бджолосімей.
Покласти на бджолоконтори при обласних земельних управ

ліннях організацію всієї роботи по контрактації бджіл у колгос
пах 1 радгоспах, які мають понад 35-40 бджолосімей,

18. Затвердити розподіл по областях кредитів, лісу і цвяхів, 
що їх відпускається на організацію пасік:

О б л а с т і Кредит Ліс ЦЬяхн
(тис. крб.) (куб. м.) (тонн)

Київська . . . 600 2400 8
Чернігівська . 600 2400 8

19. Зобов'язати Народний комісаріат земельних справ УСРР 
підпустити для колгоспів Вінницької й Харківської областей 
1500 кубометрів лісу з лісів місцевого значення.

20. Зобов’язати Сільгоспбанк виділити з резерву кредитів по 
тваринництву Вінницькій області 300 тис. карбованців для кон
трактації бджіл І Харківській області — 75 тис. карбованців.

21. Зобов’язати Народний комісаріат земельних справ УСРР 
забезпечити закінчення всієї роботи по організації пасік у кол
госпах не пізніше 15 червня.

м. Київ, 16 квітня 1936 р.
Голова Ради Народних Секретар Центрального
Комісарів УСРР П. Любченко Комітету КП(б)У С. Косіор 
(Опубліковано в газеті .Вісті ЦВК УСРР* від 18 квітня 1936 р. Ке 91 (-1679;



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УСРР

104. Про нагородження Харківської області за наПвищі покаж
чики врожайності цукрового буряку в 1935 році І здачі його

державі
Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а 

н о в л я є :
За найвищі покажчики врожайності цукрового буряку по кол

госпно-селянському сектору Ц41,6 центнера з гектара по області), 
іцо їх досягнуто в 1935 році на основі розгортання руху п'яти- 
сотенниць, запровадження сталінського колгоспного статуту іі ши
рокого впровадження агротехніки, за перевиконання плану зда
вання буряків на цукрові заводи нагородити Харківську область 
перехідним Червоним прапором Центрального Виконавчого Ко
мітету УСРР, встановленим за постановою від 24 березня 1934 р.

Преміювати Харківську область 50.000 крб., доручивши Хар
ківському обласному виконавчому комітету розподілити цюсуму 
між тими районами, сільськими радами, колгоспами, колгоспни
ками й колгоспницями області, які добились найкращих покаж
чиків врожайності цукрового буряку Й виконання погектарних 
норм здачі буряку державі, 

м. Київ, ]5 квітня 1936 року
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Г. ПетровськиЙ
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР М. Зіненко

105. Про відзначення 50-рІчної діяльності В. Є. ТаІрова
Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР п о с т а -  

н о в л я є :
На відзначення 50-річної діяльності доктора біологічних наук 

Василя Єгоровича Т а і р о в а  в галузі виноградарства і винороб
ства нагородити його грамотою Центрального Виконавчого Ко
мітету УСРР.

м. Київ, 15 квітня 1936 року.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Г. Петровський 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР М. Зінсико
Видання офіціальне НКЮ УСРР_______ Відповідальний редактор Брагін
Подано до складання 8/У— 36. Підпис, до друку 28/У—36 р. Формат паперу і/ів 
4-поштов. (62X^4). Вага м. ст. 38 кгр. папер. У* арк. На пал, арк. ІОі.Ю і зи.

Випусковий М. Портной
Видавництво ЦВК УСРР «Радянське будівництво і право*

Уповн. Головліту X? 2303._____________________ __ Зам. „У; 1176—31.ОСО
Друкарня видавництва «Пролетарська Правда*, вул. Леиіва, 19



СРКСТАВЛЯЕТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ
Пролетарі всіх країн. сдкяйтгеяХ

(Наказ Упевчгриоязв’язну при РІЖ 
УСгФ з и-УНІ 1933 р. Лі 242)

З В І Р Н И К
ЗАКОНІВ і  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УКРАІНСЬКОІ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Кг 22 27 квітня 1936 року Ке 22

ЗМІСТ
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР І Центрального'

Комітету КП(б)У
106. Про боротьбу з шкідниками і хворобами на цукрових бу

ряках.
Постаноза Ради Народних Комісарів УСРР

107. Про склад Ради при Народному комісаріаті внутрішньої 
торгівлі УСРР.

Наказ Народного Комісара освіти УСРР
108. Про порядок проведення постанови Центрального Вико

навчого Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу РСР 
„Про персональні звання для учителів початкових і серед
ніх шкіл'* і постанови Ради Народних Комісарів і Цен
трального Комітету ВКП(б) «Про порядок запровадження 
персональних звань для учителів 1 призначення учителів, 
завідувачів 1 директорів шкіли від 10 квітня 1936 року * І

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
І ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У

10в. Про боротьбу з шкідниками і хворобами на цукрових
буряках

Обслідування полів восени 1935 р. І дані науково-дослідних 
установ доводять, що в більшості районів УСРР значно зросла 
ііротн минулого року загроза поширення шкідників—бурякового 
довгоносика* лугового метелика й озимої совки.

Різкі добові зміни весняної погоди створюють несприятливі 
для дружного проростання висіяного насіння буряків і. 

;.:ож>ть викликати захворювання на коренеїд,



Надаючи виняткового значення справі боротьби з шкідни
ками і хворобами цукрових буряків, як передумові для одер
жання сталих високих урожаїв, Рада Народних Комісарів УСРР 
і Центральний Комітет КП(б)У п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Зобов'язати обласні виконавчі комітети, обласні комітети 
КП(б)У, районні виконавчі комітети, районні партійні комітети, 
земельні органи і машинно тракторні станції перевірити підго
товку до боротьби з шкідниками в усіх машинно-тракторних 
станціях і колгоспах, зокрема забезпечення отрутами перевіре
ної якості, проведення ремонту оббризкувачів, виготовлення 
коритець, гусенеловок, волоків та інш.

2. До 22 квітня при всіх бурякових машинно-тракторних стан
ціях провести наради з головами колгоспів І колгоспними ор
ганізаторами в питаннях боротьби з шкідниками цукрових бу
ряків у 1936 році.

3. Встановити в усіх колгоспах і радгоспах постійне спосте
реження за появою і розвитком шкідників і хвороб на цукро- 
лнх буряках, для чого визначити потрібну кількість доглядачів.

Проведення нагляду за появою шкідників покласти і на всіх 
завідувачів хат-лабораторій.

Враховуючи досвід попередніх років і особливо досвід ми
нулого року в боротьбі з шкідниками і хворобами, забезпечити 
проведення таких заходів:

1. Щоб не припустити великого захворювання засівів на ко
ренеїд, коткування провадити лише на окремих ділянках за вка
зівками агрономів з обов'язковим боронуванням засівів після 
коткування.

В разі затримки бурякових сходів більш 12-15 днів прова
дити „сліпу" шаровку по сході спеціально підсіяних культур 
або спеціально розставлених знаках і зразу ж після позначення 
рядків шарувати засіви тракторними і кінними мотигами.

2. Закінчити до 22 квітня окопування канавками бурячищ, 
нових засівів буряків, ділянок, засіяних багаторічними травами, 
і організувати в дуже заражених місцях прокладання на старих 
бурячищах і бурякових засівах мілких „канавок Безверхого".

При обкопуванні канавками бурякових засівів землю : 
навок викидати на суміжні шляхи І межі. ї

3. Усю механічну боротьбу з буряковим довгоносиком оргапїз} - 
вати так, щоб визбирувати довгоносиків поза буряковими планта 
діями і не припустити переходу довгоносиків на бурякові засіви.

4. Відзначити незадовільне проведення в минулому році всіх 
заходів боротьби з озимою совкою (особливо під час льоту ме
телика), в наслідок чого були значні втрати бурякових засівів 
і озимини.

Зобов’язати директорів машинно-тракторних станцій і гол'в 
колгоспів забезпечити в цьому році постійний кваліфікований 
нагляд за виловлюванням метеликів у коритця з мелясом, утри
мання всіх полів чистими від бур’янів, розкладання на засівах 
отруєних і неотруєних принад і ручне визбирування гусені.



Для виловлювання метеликів озимої совки коритця з мелясом 
виставити по краю бурякових плантацій і в усіх місцях вели
кого залягання зимуючої гусені цього шкідника*—на озимих 
засівах, старих бурячищах тощо.

б.Зобов’язати машинно-тракторні станції і колгоспи організу
вати боротьбу з луговим метеликом способом виловлювання ме
теликів, оббризкування отрутами рослин і визбирування гусені 
негайно по ЇЇ з’явленні.

6. Щоб запобігти надалі великій шкоді цукровим бурякам від 
личинок травневого і червневого хрущів, в усіх колгоспах 
і радгоспах провести в цьому році масове збирання і знищення 
жуків цих личинок.

Зобов’язати Народний комісаріат земельних справ УСРР про
вести в цьому році в колгоспах і радгоспах широкі господар
ські досліди по застосуванню паразитарного методу боротьби з 
сільськогосподарськими шкідниками, 

я. Київ, 19 квітня 19'6 року.
Голова Ради Народних Секретар Центрального 

Комісарів УСРР П. Любченкр Комітету КП(б)У С. Косіор 
(Опублікоз. в газ. .Вісті ЦВК УСРР* від 20-квітня 1936 р. № 92 (46 0)

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
107. Про склад Ради при Народному комісаріаті внутрішньої

торгівлі УСРР
Рада Народних Комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
Затвердити такий склад ради при Народному комісаріаті 

внутрішньої торгівлі УСРР :
1. Богатирьов Ю. О. — голова ради, народний комісар внут

рішньо! торгівлі.УСРР.
2. Берлін М. Й.—заст. голови ради, заступник народного 

комісара внутрішньої торгівлі УСРР.
3. Айзенберг Г. С. — заст. голови ради, заступник народного 

комісара внутрішньої торгівлі УСРР.
4. Антипенко М. К. — заст. голови Селидівського сільського 

споживчого товариства Сталінського району Донецької області.
5. Барильченко М. П. — заступник голови - Київської облас

ної спілки споживчої кооперації.
6. Баркан М. А. — голова Центрального комітету спілки пра

цівників кооперації.
7. Василенко Т. І. — зав. районного відділу Н.-Сіверського- 

району Чернігівської області.
8. Варуша Л. Г. — зав. магазину № 12 м. Запоріжжя („Дніп- 

роснерго").
9. Вахиін Л. О. — зав. Горлівського міського відділу внут

рішньої торгівлі.
10. Вербівськнй І. О. — зав. Черкаського районного відділу 

внутрішньої торгівлі.
11. Гольтман Д. М. — керівник Доннаохарчу.



12. Герматюк К. П. — голова Юхимовецького сільського спо
живчого товариства Чорноострівського району Проскурівського 
округу.

13. ГеЙнВ. С.—народний комісар внутрішньої торгівлі АМСРР.
14. Гаркавенко С. Д.—директор Харківського інституту дер

жавної торгівлі.
15. Дехтярьов Я- Й. — зав. Вінницького обласного відділу 

внутрішньої торгівлі.
16. Діденко І. М. — голова Валківської районної спілки спо

живчої кооперації Харківської області.
17. Журбін А. А. — голова Одеської обласної спілки спожив

чої кооперації.
18. Зусман Г. А. — зав. Одеського обласного відділу внут

рішньої торгівлі.
19. Загребіна Е. В. — директор пасажу в Дніпропетровську.
20. Заславський М. М. — голова Верезівської районної спілки 

споживчої кооперації Одеської області.
21. Зінченко К. П. — голова Червонопрапорного сільського 

споживчого товариства Коломацького району Харківської області.
22. Ківович П. М. — зав. Київського обласного відділу внут

рішньої торгівлі.
23. Кузьменко В. Д. — голова спілки споживчих товариств 

України.
24. Калюжний Н. Г. — голова Жданівського сільського спо

живчого товариства Магдалинівської районної спілки споживчих 
товариств Дніпропетровської області.

25. Кіенко М. В. — зав. Мелітопольського районного відділу 
внутрішньої торгівлі.

26. Кубрушко С. А. — голова коростенської окружної спілки 
споживчих товариств.

27. Котоцький А. А.—голова Хрінівського сільського спожив
чого товариства Черновеиького району.

28. Кагановнч А. М. — директор „Гастроному* м. Київ.
29. Кириченко М. П. — зав. магазину № 200 „Київторгу*.
30. Кириченко П. Ф. — голова Синтянівського сільського спо

живчого товариства Кадіївського району.
31. Локшін С. Ю. — директор „Київторгу*.
32. Логін Г. К. — директор Київського „Хзрчоторгу*.
33. Лямцев М. А. — редактор газети „Радянська торгівля*
34. Мондрус С. — голова Вінницької обласної спілки спо

живчої кооперації.
35. Магурський К. М. — голова Вінницької районної спілки спо

живчої кооперації.
36. Момотенко П. С. — зав. Київського міського відділу внут

рішньої торгівлі.
37. Несенюк І. Г. — нач. військпромторгу Київського військо

вого округу.
38. Пліс І. І. — зав. Харківського обласного відділу внутріш

ньої торгівлі.



39. Пінко С. І.— зав. обласного відділу внутрішньої торгів.-;і 
Донецької області.

40. Пінкус М. П. — нач. торгово-промислового управління На
родного комісаріату внутрішніх справ УСРР.

41. Петрова А. М. — нач. планово-економічного управлінню 
Народного комісаріату внутрішньої торгівлі УСРР.

42. Русаков 3. А. — голова Київської обласної спілки спожив
чої кооперації.

43. Рабінович 3. Я — голова правління Чернігівської обласно 
спілки споживчої кооперації.

44. Сітов І. П. — зав. Чернігівського обласного відділу внут
рішньої торгівлі.

45. Стрункий В. Г. — нач. відділу кадрів Народного коміса
ріату внутрішньої торгівлі УСРР.

46. Старенок С. Г. — продавець „Гастроному11, м. Київ.
47. Седлецька €. В. — голова Якушинецького сільського спо

живчого товариства Вінницького району.
48. Степаненко Ю. О. — зав. Полтавського мГського відділу 

внутрішньої торгівлі.
49. Смєлянський О. Г. — голова Харківської обласної спілки 

споживчої кооперації.
50. Тертишник І. Г. — голова правління Чапаївського сільського* 

споживчого товариства Золотоноського району.
51. Тверський А. В. — директор „Хаторгу*1, м. Харків.
52. Фрідмаи НІ. І. — зав. Дніпропетровської обласної спілки 

споживчої кооперації;
53. Хасіи О. І. — нач. промтоварного управління Народного 

комісаріату внутрішньої торгівлі УСРР.
54. Хлібопрос Г. О. — голова Малинської районної спілки спо

живчої кооперації.
55. Циганок І. Я. — зав. крамниці № 2 в. м. Ворошиловграді.
56. Шарій П. Т. — нач. відділу колгоспної торгівлі Народного 

комісаріату внутрішньої торгівлі УСРР.
57. Юрченко В. С. — зав. Дніпропетровського обласного від

ділу внутрішньої торгівлі.
58. Яковенко Г. П. — директор Гайсинського раймагу,
59. Яковенко О. П. — зав. Кам’янецького окружного відділу 

внутрішньої торгівлі.
60. Вітковський А. І. — шеф-кухар Одеського міського відділу 

харчової кооперації.
61. Петрук А. А. — голова правління Бабанської районної 

спілки споживчої кооперації.
м. Київ, 15 березня 1936 року.

Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко 
Заст. корівничого справ Ради Народних Комісарів

УСРР А. Кричевцов
(Ои)олік. в газ. „Вісті ЦВК УСРР* від 23 березня 1936 р. № 69 (4657)



НАКАЗ НАРОДНОГО КОМІСАРА ОСВІТИ УСРР
108. Про порядок проведення постанови Центрального Виконав
чого Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу РСР „Про пер 
сональні звання для учителів початкових І середніх шкіл1* і по
станови Ради Народних Комісарів Союзу РСР І Центрального 
Комітету ВКП(6) „Про порядок запровадження персональних 
звань для учителів і призначення учителів,завідувачів і ди

ректорів шкіл" від 10 квітня 1936 року
На підставі постанови Центрального Виконавчого Комітету 

і Ради Народних Комісарів Союзу РСР „Проперсональні зван
ня для учителів початкових і середніх шкіли І постанови Ради 
Народних Комісарів Союзу РСР і Центрального Комітету ВКП(б) 
„Про порядок запровадження персональних звань для учителів 
і призначення учителів, завідувачів І директорів шкіл- від, 10 
квітня 1936 року („Известия ЦИК СССР“ від П квітня 1936 р. 
№ 86 5943) н а к а з у ю :

I. Провести атестацію всіх осіб, які працюють зараз в по
чаткових, неповних середніх і середніх школах УСРР, на 
звання учителя початкової школи І на звання учителя середньої 
школи.

II. В АМСРР і кожній області організувати спеціальні ате- 
дтаційні комісії по проведенню атестації учителів, виходячи 
з наявної кількості шкіл і учителів, що їх налічує кожна окре
ма область, а саме: в Київській області — 5 комісій, Харків
ській— 5 комісій, Дніпропетровській — 5 комісій, Донецькій — 
5 комісій, Одеській—5 комісій, Вінницькій—4 комісії, Черні
гівській— 3 комісії, в АМСРР—1 комісія.

АтестаційнІ комісії утворити в складі: голови (керівний пра
цівник обласного відділу народної освіти, а в АМСРР—На
родного комісаріату освіти) і двох членів комісії.

Всім зав. обласних відділів народної освіти І Народному ко
місару освіти АМСРР не пізніше 20 квітня 1936 року надіслати 
мені на затвердження персональний склад атестаційних комісій.

III. Всім атестаційним комісіям під час своєї роботи суворо 
дотримуватись постанови Центрального Виконавчого Комітету 
і Ради Народних Комісарів Союзу РСР „Про персональні зван
ня для учителів початкових і середніх шкіл*4 і постанови Ради 
Народних Комісарів Союзу РСР і Центрального Комітету 
ВКП(б) „Про порядок запровадження персональних звань для 
учителів І призначення учителів, завідувачів і директорів шкіл.1* 
від 10 квітня 1936 року.

Керуючись цими рішеннями, потрібно:
1. Атестацію на звання учителя початкової і середньої школи 

усіх осіб, які тепер працюють учителями в початковій, неповній 
середній і середній школі, закінчити до 1 серпня 1938 року.

2. В першу чергу до 1 листопада 1936 року провести ате
стацію тих учителів, які не мають відповідних документів про



закінчення педагогічних або прирівнених до них учбових за
кладів — педагогічного інституту, учительського інституту, пе
дагогічного технікуму, колишньої учительської семінарії і ко
лишніх учительських інститутів, 8-их додаткових класів ко
лишніх жіночих гімназій, — і тих, вчителів, про яких е відомо- 
мості, що вони не підготовлені до педроботи.

•Щодо кожного з вчителів цієї групи атестаційна комісія по- 
<Ш:іна встановити:

а) можливість надання звання учителя;
б) можливість допустити даного учителя викопувати обов’яз

ки учителя школи з тим, щоб не пізніше ї серпня 1938 р. ним 
були складені встановлені іспити на право одержання звання 
учителя;

в) чи підлягає він звільненню від педагогічної роботи в зв’яз
ку з непідготовленістю.

3. Тих учителів, які не мають відповідної закінченої освіти 
{загальної або педагогічної), але які мають достатню підготов
ку для педагогічної роботи і працюють в школах не менш 5 ро
ків, атестацій»! комісії можуть представити для одержання від
повідного звання учителя.

4. Крім перевірки документів про освіту, коли це буде не
обхідно, провадити перевірку знань окремих учителів з при
тягненням до цієї роботи відповідних спеціалістів (професорів, 
доцентів, кращих викладачів і т. ін).

5. Про тих учителів, які закінчили педагогічні і прирів- 
иені до них учбові заклади і подали про це відповідні до
кументи, атсстаційні комісії ухвалюють постанови про надання 
їм звання учителя 1 подають їх на розгляд в АМСРР— Народ
ному комісару освіти, в областях — зав. обласних відділів на
родної освіти.

6. Атестаційш комісії повинні провадити свою роботу без
посередньо в районах, перевіряючи кожного вчителя не тільки 
по документах, а й по якості його роботи в школі.

7. Щодо порядку проведення атестаційної роботи, характеру 
перевірки знань окремих учителів і об’єму вимог до них, 
п таклк щодо порядку подання матеріалів по атестаціях ате- 
стаційним комісіям керуватися спеціальною інструкцією, яка 
буде надґелана додатково до 20 квітня 1936 року.

IV. Зобов’язати всіх зав. районних, міських і окружних від
ділів народної освіти негайно приступити до приведення в по
рядок особових справ на кожного учителя (трудовий список, 
документи про освіту, характеристика про роботу, автобіогра
фія) з тим, щоб до 15 травня закінчити цю роботу.

V. Скарги вчителів на рішення атестаційних комісій розгля
дати особисто Народному комісару освіти АМСРР, а в областях— 
чав. обласних відділів народної освіти.

VI. Зав. обласних відділів народної освіти на основі матеріа
лів і висновків атестаційних комісій подавати Народному комі
сар) освіти ’УСРР на затвердження рішення про надання відпо-



відних звань учителям, які пройшли атестацію» в строки, визна
чені в затвердженій мною інструкції.

VII. Найважливіше завдання зав. обласних, окружних, місь
ких І районних відділів народної освіти полягає в тому, щоб 
всіляко допомогти учителям в підвищенні загальної 1 педагогіч
ної підготовки. Особливо це стосується тих учителів, ЯКІ но 
мають потрібної освіти і, працюючи в школі, ще не оволоділи 
достатньою підготовкою й отже повинні будуть пройти додат
ковий курс навчання, щоб одержати атестат.

Тому всім обласним, окружним, районним відділам народної 
освіти, керуючись затвердженим Народним комісаріатом освіти 
планом, уже зараз організувати при педагогічних інститутах, 
учительських інститутах, педагогічних технікумах і кращих се
редніх школах спеціальні вечірні заклади, консультації тощо 
для навчання цих учителів без відриву від роботи в школі.

Плани роботи по підвищенню кваліфікації в обласному роз
різі подати мені на затвердження не пізніше 20 травня.

VIII. Керівництво і персональну відповідальність за успішне 
проведення цієї роботи покладається на зав. обласних відділів 
народної освіти, а по АМСРР —на Народного комісара освіти.

Органи народної освіти УСРР повинні докласти всіх зусиль 
до успішного виконання найважливіших завдань, які поставлені 
перед школою Центральним Комітетом партії і союзним уря
дом, в зв’язку з рішеннями від 10 квітня ц. р.

Нещадно борючись з найменшими спробами формально-бю
рократичного ставлення до учителя, який проходить атестацію, 
треба забезпечити умови, при яких радянське учительство, 
сповнене щастям від нового прояву сталінського піклування пр© 
школу й учителя, ще краще буде боротися за опанування пе
дагогічної майстерності, за підготовку цілком грамотних І куль
турних людей, за запровадження в школі більшовицького по
рядку, за виконання найпочеснішого завдання в країні — вихо
вання „покоління, здатного остаточно встановити комунізм".

м. Київ, 14 квітня 1936 роху. № 252

Заст. народного комісара освіти УСРР Діи*юк

Видання офіціальне НКЮ УСРР Відповідальний редактор Брагін
Подано до складання З/У—36. Підпис, до друку Зі/У—36 р. Формат паперу */іа 
4-х поштов. (62X94). Вага м. ст, 88 кгр. Папер. >/< арк. На лап. арк. 101.КХЗ зн.

Випусковий М. Лортной
Видавництво Ц8К УСРР „Радянське будівництво І право"

Уповп, Голочліту >6 2304. Зам. >4 1178—31.500- . И
БГВЛЮТЕі -і
Асмс’МіІ.Нау



(ІІтз Уловне ркомзв’язку орн РііН 
УСРР З 9-УШ 1933 р. № 242)

З Б І Р Н И К
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Кі 23 З травня 1336 рону № 23

ЗМІСТ
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального

Комітету КП(б)У
109. Про підготовку автотранспорту до наступних перевозів зерна 

і цукрових буряків.
Постанови Ради Народних Комісарів УСРР

110. Про план контрактації і заходи по підвищенню врожай
ності новоолійних культур і льону-кудряшу з урожаю 
1936 року.

111. Про план контрактації сорго з урожаю 1936 року.
112. Про відпускні ціни на місцеві будматеріали в 1936 році.
113. Про контрактацію сіна в 1936 році.
114. Про державний план і організацію заготівель овочів уро

жаю 1936 року.
115. Про план контрактації до Державного сортового фонду 

сортового насіння городньо-баштанних культур і кормового 
буряку врожаю 1936 року.

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ 1 ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМІТЕТУ КП(б)У

109. Про підготовку автотранспорту до наступних перевозів
зерна і цукрових буряків

Рада Народних комісарів УСРР і Центральний Комітет-КП(б)У 
відзначають, що план осінньо-зимового ремонту автомашин 
1935-36 р. жодною областю України не виконано.

Особливо відстали Чернігівська область, виконавши ремонт 
тільки на 53% плану, Дніпропетровська — на 52%, Київська — 
на 62 '6.

[ріБЛГОТЕКА ?
і Академії Наук Г 

..УСРР |



2 Лг 23
Ремонтові автомашин у значній більшості районів цих обла

стей директори машинно-тракторних станцій, районні виконавчі 
комітети 1 районні партійні комітети не приділили достатньої 
уваги; ремонт автомашин провадився в останню чергу і без до
статньої перевірки якості ремонту.

Щоб забезпечити вчасне й якісне підготування автотранс
порту до перевозів зерна і цукрових буряків, Рада Народних 
Комісарів УСРР І Центральний Комітет КП(б)У п о с т а н о в 
л я ю т ь :

1. Затвердити план ремонту на ІІ квартал 1936 р. в кількості 
3.258 автомашин, у тому числі капітального ремонту —1.700 
автомашин і середнього ремонту —1558 автомашин, з таким роз
поділом по областях (поверх виконання всього плану осінньо- 
зимового ремонту автомашин):

0 б л а с т і
План капі

тального ре
монту

План серед
нього ре

монту

Київська................ 330 471
Чернігівська . . . 70 62
Вінницька............. 337 №
Харківська . . . . 3 6 7 1 6 7
Дніпропетровська . 210 54
Одеська................. 212 149
Донецька.............. 150 168
АМСРР.............. 24 4

УСРР . . . 1700 1558

2. Зобов’язати начальників обласних земельних управлінь:
а) у п’ятиденний строк довести план ІІ кварталу до машинно- 

тракторних станцій з урахуванням виконання плану осінньо-зи
мового ремонту і технічного стану автомашин;

б) розмістити автомашини капітального ремонту виключно нз 
мотороремонтних заводах I в добре устаткованих машинно-трак
торних майстернях.

3. Затвердити таке завдання по капітальному ремонту апто- 
моторів на мотороремонтних заводах Народного комісаріату зе
мельних справ УСРР на ІІ квартал 1936 року:

Житомирський ремонтний завод . . . .  35 
Уманський „ » . . . .  55
Чернігівський . „ . . . .  20
Вінницький „ ...................88
Кременчуцький я » . . . .  32
Инжнедиіпровський « « . . . .  25
Мел.топольський « в . 66
Криворізький * * . . . .  2 5



Одеський ремонтний завод . . . .35
Кіровський » в . . . .  7 0
Бериславський « я . . . .  2 0
Херсонський я . . . .  2 0
Артемівський * в . . . .  2 0
Ворошиловградський * в . . . .20
Ново-Каракубський * І» . . . .  1 0
Старобільський о . . . .30
В с ь о г о  ................... .  . . .  5 7 0

4. Враховуючи, ідо власний автомобільний парк колгоспів 
України значно виріс (до початку збирання колгоспи матимуть 
понад 25С0 автомашин) І підготовка цього парку до перевозів 
зерна і цукрових буряків також вимагає потрібної організації 
і технічної допомоги колгоспам, зобов'язати директорів машинно- 
тракторних станцій організувати ремонт цих автомашин у май
стернях машино-тракторних станцій, машинно-тракторних майстер
нях і на ремонтних заводах.

5. Рада Народних Комісарів УСРР і Центральний Комітет 
КП(б)У покладають персональну відповідальність за вчасне й 
якісне виконання ремонту по мотороремонтних заводах на на
чальника управління ремонтних заводів Народного комісаріату 
земельних справ УСРР тов. Вострова, а по машинно-тракторних 
станціях — на начальників обласних земельних управлінь.

6. Зобов'язати Українську контору Ватозбуту (т. Ворона) 
закінчити завіз запасних частин, потрібних для ремонту авто
машин, до 1 червня 1936 року І для утворення запасних 
комплектів по машинно-тракторних станціях — до 20 червня 
1936 року.

7. Для забезпечення високої якості ремонту автомашин уста
новити, що приймання моторів на мотороремонтних заводах 
і автомашин по машинно-тракторних майстернях повинно бути 
проведено особисто директором машинно-тракторної станції спіль
но з начальником автоколони або автомеханіком машинно-трактор
ної станції.

8. Зобов’язати директорів машинно-тракторних станцій до 
початку возіння хліба і буряків організувати огляд кожної авто
машини і ліквідувати всі помічені хиби в них.

За 15 днів до початку возіння здати за актами прикріпленим 
шоферам цілком справні автомашини, забезпечені відповідним 
набором потрібних запасних частин, матеріалів і інструментів, 
заборонивши використовування їх до початку перевозів на будь- 
яких інших роботах.

Для внутрішньогосподарських потреб дозволити директорам 
машинно-тракторних станцій виділити на цей час не більше 2 — З 
автомашин.

9. Доручити Народному комісаріату земельних спр.із УСРР 
в місячний строк опрацювати з участю директорів маши*”



тракторних станцій, начальників автоколон і шоферів вказівки 
по експлоатації автомашин машинно-тракторними станціями й по 
оплаті шоферів.

Рада Народних Комісарів УСРР І. Центральний Комітет КПб)У 
попереджають директорів машинно-тракторних станцій, районні 
виконавчі комітети і районні партійні комітети,, що вони несуть 
персональну відповідальність за виконання планів ремонту ІІ кгор- 
талу і підготування повнотою всього автопарку до наступних 
перевозів хліба 1 буряків, 

м. Київ, 23 квітня 19 6 року.

Голова Ради Народних Секретар Центрального
Комісарів УСРР П. Любчеико Комітету КП(б)У

С. Косіор
(Опубліков. в газ. .Вісті ЦВК УСРР' від 24 квітня 1936 р. № 96 (4634)).

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
ПО. Про план контрактації і заходи по підвищенню врожай
ності новоолійних культур І льону-кудряшу з урожаю 1936 р.

Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
1. Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу 

РСР від 17 березня 1936 року Ке 522 (3. 3. СРСР 1936 р. Ке 16, 
ст. 134) установити план обов'язкової державної контрактації 
новоолійних культур І льону-кудряшу врожаю 1936 року по 
колгоспах і одноосібних господарствах у такому розмірі: 
Гірчиці . . . .  1820 тонн, в тому числі Держсортфонд
Сої . . . .  
Льону-

. 3800 п п • р 460 тонн

кудряшу • . . 4480 я т ■ в 400 .
Кунжуту . . . 140 N » я я 20 .
Аоахісу . . . . 500 * п » » 50 „
Рицини . . . 7600 1* 9 я я 500 „
Озим. рапсу . . 6670 Я я N 0 —

Маку . . . . . 1020 Я п » л —
Перилли . . . 600 п п р і* 50 ,
Сафлору . . . 414 0 Р я 0 63 „
Кользи . . . 3000 р Р п я »
Рижію . . . . 800 я » т п —
Чуфи . . . . .  1 2 0** Р п * * —

Р а з о м  30964 тонн, в тому числі Держсортфонд 1633 тонн
2. Затвердити доданий план контрактації зазначених у п. 1 

культур по областях.
3. Покласти проведення контрактації 1 приймання зазначених 

у п. 1 культур на Украінську контору Заготзерна, а по сортових 
посівах у насінних колгоспах — на Українську контору Держ- 
сортфонду.
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4. Зберегти на 1936 р. такі ж норми здачі, розмір і порядок 

видачі грошових авансів по контрактації новоолійаих культурі 
льону* кудряшу, які діяли в 1935 році.

Норма здачі з 1 га 
■(центнерів)

Колгоспи| Олноос.

Аванс за кожний 
законтрактований 

центнер (крб).

Гірчиця ................ 1.3 1.5 15
Соя ....................... 2.0 2.2 20
Льон-кудряш . . . 1.4 1.6 20
Кунжут................. 0.7 0.9 35
Арахіс.................. 2.5 2.7 80
Рицина ................ 2.0 2.0 27
Озимий рапс . . . 2.3 2.5 15
Мах....................... 0.8 0.9 ЗО
Псрилла............... 2.0 2,2 зо
Сафлор ................ 1.8 2.0 10
Кольза.................. 2.0 2.2 10
Рижій.................... 2,0 2.2 4
Чуфа . . . • . . • 3.0 3.4 80

Дозволити облвиконкомам диференціювати ці норми по окре
мих районах з тим, щоб загальна норма по області була не мен
шою вищезазначених норм.

5. Підвищити на 1936 рік заготівці ціни по нижчезазначених 
культурах і затвердити їх у таких розмірах за 1 центнер:

по арахісу . . . .  175 крб 
* кунжуту ... 100 „
„ сафлору . . . .  25 .
„ периллі . . . .  110 „
„ льону-кудряшу 45 „
„ рижію....................20 „

по сої....................... 65 крб.
„ озимому рапсу . 40 „
* кользі............. 25 „
„ маку блакитному 75 „
„ „ сірому . . 65 „

По гірчиці, рицині і чуфі зберегти на 1936 рік заготівці 
ціни, які діяли в 1935 році.

6. Зберегти при обов’язкових поставках зерна державі з 
урожаю 1936 року порядок приймання рицини від колгоспів 
і одноосібних господарств у рахунок здачі по зернопоставках, 
виходячи з розрахунку 1 пуд рицини За 4 пуди зерна.

7. Встановити в 1936 році порядок приймання від колгоспі», 
і одноосібних господарств кунжуту у рахунок норми здачі зерна 
по зернопоставках з розрахунку 1 пуд кунжуту за 3 пуди зер
нових культур.

8. Встановити, що колгоспи й одноосібні господарства, які до
строково виконають свої зобов’язання по зернопоставках, насінній 
позиці і натуроплаті за роботи машинно-тракторних станцій, одер
жують з пунктів Заготзерна 4 пуди зернових культур за кож
ний зданий пуд рицини і 3 пуди зернових за кожний зданий пуд 
кунжуту.

Зерно за здані рицину і кунжут видається пунктами Загот
зерна в тому ж процентному співвідношенні культур, в якому



згідно вручених зобов'язань хлібоздавальники повинні здавати 
зерно.

9. Зберегти на 1936 рік сплату колгоспам і одноосібним гос
подарствам премій-надбавок, які діяли в 1935 році, за переви
конання плану здачі по гірчиці, рицині, сої, периллі, кунжуту, 
арахісу, маку харчовому, льону-кудряиіу й озимому рапсу.

10. Встановити на 1936 рік натуроплату за роботу машинно- 
тракторних станцій по сої І гірчиці -гідно з ставками, які будуть 
затверджені додатково Радою Народних Комісарів Союзу РСР.

11. Запропонувати Народному комісаріату земельних справ, 
спільно з Центральним управлінням народногосподарського об
ліку УСРР, установити декадну звітність про п чребіг посіву, 
прополювання, уборки й обмолоту по всіх зазначених у п. 1 
цієї постанови культурах, крім сафлору і кользи

12. Проведення контрактації всіх ноноолій «их культур І льо- 
ну-кудряшу закінчити не пізніш 15 квітня 1936 року.
м. Київ, 5 квітня 1936 р.

Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любчснко. 
Заст. керівничого справ Ради Народних

Комісарів УСРР А. Кричевцов.
Додаток

ПЛАН КОНТРАКТАЦІЇ НОВООЛІЙНИХ КУЛЬТУР З УРОЖАЮ 1936 • ОКУ
(План посіву —в гектарах; норма здачі з ] га — в центнерах; план контрактації

в тоннах)
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Сафлор . . — — — — — — _ — _

Рапс . . 10000 2,3 2300 2--00 __ _ _ _ .
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Рапс . . 19С00 2.3 4370 4370 —. — — — — —
Кольза . . — — — — — 4650 2.0 930 930 —
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Кунжут . . — — — — — — — — — —
Перилла . . 900 2.0 180 147 33 600 2.0 120 114 6
Чуфа . , . 100 3.0 ЗО ЗО — 100 3.0 ЗО ЗО —
Рицина . .
Льон-
кудряш . .
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Мак . . .
Рижій . . .
Сафлор . . 500 1.8 90 69 21 — — — — —
Рапс » . .
Кольза . .
Арахіс . . 930 2.5 238 228 10 1050 2.5 262 222 40
Кчижут . . 900 0.7 63 53 10 1100 0.7 77 67 10
Перилла 200 2.0 40 37 3 100 2.0 20 20 —

Чуфа . . . зо 3.0 15 15 — 50 3.0 15 15 —

Рицина . . 240С0 2.0 4£00 4480 з:о 14000 2.0 2800 2620 180
Льон- 
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« оІІС • « •
Кольза . .
Арахіс . .
Кунжут . .
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кудрпш . . 15000 1*.4 2100 1920 180 — — — —

Р а з о м . 16800 — 2424 2202 222 200 — 40 40 —

Культури

Р а з о м  п о  У к р а ї н і

План
посіву

Норма 
здачі 

з 1 га

План контрактації

Разом
В том (Г числі

Загот-
зерно

Держсорт
фонд
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Рижій........................ 4000 2.0 800
С?флор..................... 2300 1.8 414
Рапс.......................... 29000 2.3 66/0
Кольза ..................... 15000 2.0 3000
Арахіс...................... 2000 2.5 500
Кунжут..................... 2000 0.7 140
Перилла .................. 3000 2.0 600
Чуфа......................... 400 3.0 120
Рицина .................... 38010 2.0 7600
Льон-кудряш . . . . 32000 1.4 4480
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Заст, керівничого справ Ради Народних Комісарів
УСРР А. Кричевцоз



111. Про план контрактації сорго з урожаю 1936 року
Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
1. Встановити план обов'язкової державної контрактації сорго 

врожаю 1936 року по колгоспах і одноосібних господарствах 
кількістю 11750 тонн, в т о м у  числі по Держсортфонду —1500 
тонн, з таким розподілом по областях:
Харківська . . . 250 тонн, у тому числі Держсортфонд тонн: 
Дніпропетровська 6250 „ „ „ „ 900 „
Одеська . . . .  3750 * „ . 300 „
Донецька. . • . 1250 , „ „ „ 300 „
АМСРР . ... 250 . _________._______ — ,

Разом . 11750 тонн, у тому числі Держсортфонд 1500 тонн1

Покласти проведення контрактації й приймання сорго на? 
Українську контору Заготзерна, а по сортових засівах у насін
них колгоспах—на Українську контору Держсортфонду.

2. Зберегти на 1938 рік норми й строки здачі, а також роз
мір 1 порядок видачі грошових авансів по контрактації сорго,, 
які діяли в 1935 році.

3. Встановити для сортового насіння сорго, що Його контрак
тує Держсортфонд, сортові надбавки в розмірі 5 крб. за 1 категорію- 
І 2 крб. за 11 категорію по типовості за кожний центнер.

4. Українській конторі Державного банку, виходячи з уста
новленого за п. 1 плану контрактації сорго, відкрити Україн
ській конторі Заготзерна і Українській конторі Держсортфонду, 
кредит на авансування колгоспів разом на суму 822500 крб., з них. 
411250 крб. до 1 квітня і 411250 крб. до 1 травня 1936 року.

5. Встановити остаточний строк проведення контрактації 15 
квітня 1936 року.

м. Київ, 5 квітня 1936 р.
Заст. голови Ради Народних Комісарів УСРР В. ПораЙко- 

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричевцсв

112. Про відпускні ціни на місцеві будматеріали в 1936 році
На виконання постанови Ради праці й оборони від 5 березня 

1936 р. Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
І. Встановити на 1936 рік такі крайні відпускні ціни фран- 

ко-зпвод на повноцінну продукцію (1 сорт), що Н виробляють, 
підприємства державної промисловості будівельних матеріалів, 
допоміжні підприємства відомств 1 будівництв:

Області Цегла черв- (тис. 
шт. — крб. коп.)

Вапно (тонна 
— крб. коп.)

Чернігівська................ 52-60 22-80
Вінницька.................... 52-20 22-90
Одеська........................ 54-50
АМСРР......................... 56-70 25-60



2. Підприємствам, які належать районним виконавчим комі
тетам, і кооперативним підприємствам дозволяється иадвишка 
проти встановленої за п. 1 ціни не більше як на 20%.

3. Доручити обласним виконавчим комітетам в декадний 
строк установити вГДпускн! ціни на нерудні будівельні матеріали 
(бут, гравій, щебень, пісок та інш.), забезпечивши зниження від
пускних цін на ці матеріали проти цін, які існували в 1935 році, 
де менш як на 10%.

4. Запропонувати обласним виконавчим комітетам протягом 
двох декад визначити диференційовані відпускні ціни на всі 
жиди місцевих будматеріалів для окремих районів 1 підприємств 
у межах норм, зазначених у постанові Ради праці й оборони 
від 5 березня 1936 року і в п. п. 1 1 3 цієї постанови, з відповід
ною знижкою для матеріалів 2 1 3 сортів і нестандартних.

5. Доручити Державній плановій комісії УСРР протягом мі
сяця встановити для кожного великого будівництва кінцеві нор
ми накладних витрат, зв’язаних з транспортуванням, навантажен
ням 1 розвантаженням окремих видів будматеріалів.

м. Київ, 8 квітня 1936 р.
Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко 

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Крнчевцов

113. Про контрактацію сіна в 1936 році
Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
1. Затвердити план контрактації сіна врожаю 1936 р. по кол

госпах І одноосібних господарствах в розмірі 320 тис. тонн з 
таким розподілом по областях:

Київській ... 81 тис. тонн.
Чернігівській . 87 »
Вінницькій . . * 28 „
Харківській . . 78 п „
Дніпропетровськ.! 7 „ *
Одеській . . . .  12 „ *
Донецькій ... 17 „ „

Зобов'язати обласні виконавчі комітети в п'ятиденний строк 
визначити плани контрактації сіна по районах з тим, щоб район
ним виконавчим комітетам визначити й довести не пізніш 20 
квітня плани контрактації до окремих колгоєпів і сіл.

2. Зберегти на 1936 рік порядок контрактації, заготівель І ре
алізації сіна, визначений за постановами Української економіч- 
ной наради від 29 квітня 1935 року № 21 (3. 3. УСРР 1935 р. 
№ 18, ст. 101) І 4 червня 1935 року №25.

3. Обласним і районним виконавчим комітетам забезпечити 
закінчення укладання контрактаційних договорів з колгоспами 
й одноосібними господарствами не пізніш 15 травня 1936 року



4. Визначити такі календарні строки здачі сіна колгоспами 
за контрактаційними договорами з Заготсіно ( в % % до річного 
плану):

червень липень-вересень жовтень
Київська, Чернігівська,
Вінницька, Харківська ... 20 75 5
Дніпропетровська,
Одеська, Донецька . . . .  25 75 —

Заготсіну, при укладанні контрактаційних договорів з кол
госпами Й одноосібними господарствами, включити до цих до
говорів щомісячні розміри здавання сіна в межах визначених 
строків здачі.

5. Встановити, що радгоспи всіх систем зобов'язані здати 
лишки сіна на пристанційні (пристанські) пункти Заготсіна.

Доручити Уповноваженому Комітету заготівель при Рад- 
наркомі Союзу РСР спільно з Народним комісаріатом земельних 
справ УСРР, Уповноваженим Народного комісаріату радгоспів 
і Уповноваженим Народного комісаріату харчової промисловості 
до 1 травня визначити плани здачі сіна радгоспами окремих 
систем по областях.

м. Київ, 16 квітня 1936 р.
Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко 

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричевцов

114. Про державний план І організацію заготівель овочів
урожаю 1936 року

Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу 
РСР від 21 березня 1936 р. „Про заготівлю овочів за Держав
ним планом в 1936 році" Рада Народних Комісарів УСРР по
становляє:

1. Затвердити державний план заготівлі овочів урожаю 1936 
року по Україні в порядку обов’язкової контрактації кількістю 
268.200 тонн з розподілом по областях І культурах (додається).

Покласти проведення обов’язкової контрактації заготівель 
і відвантаження овочів на Укрзаготплодоовоч, Укрпромплодо- 
опоч, Укрконсервтрест, Молдконсервтрест, споживчу кооперацію 
та Лензаготторг.

Уповноваженому Комітету заготівель при Раднаркомі Союзу 
РСР протягом 5 день розподілити план по основних запитува
чах і визначити кожному райони заготівель.

2. Зобов’язати обласні виконавчі комітети І Раду Народних 
Комісарів АМСРР в 5-денний строк розподілити затверджений 
за цією постановою план обов’язкової державної контрактації 
овочів по районах з тим, щоб повнотою забезпечити встанов
лений для області державний план заготівлі по колгоспах.



Пояснити, що колгоспам, які справно виконуватимуть спої 
зобов’язання за договорами контрактації, дозволено збувати то
варні лишки овочів у порядку дрібногуртового продажу (воза
ми тощо) на базарах по містах.

3. Зобов'язати основних заготувачів закінчити проведення 
обов’язкової контрактації овочів не пізніш 25 квітня 1935 року.

4. Запропонувати обласним виконавчим комітетам і Раді На
родних Комісарів АМСРР забезпечити автогужтранспортом ві 
віз овочів, які заготовлятимуться за державним планом.

5. Запропонувати Народному комісаріатові земельних спра» 
УСРР, обласним виконавчим комітетам І Раді Народних Комі
сарів АМСРР і районним виконавчим комітетам:

а) забезпечити розміщення товарних посівів городини в при
міських, пристанційних (пристанських) і призаводських зонах;

б) використати з парників усю розсаду ранньої капусти (сорт 
№ 1) і ранніх помідорів з тим, щоб забезпечити початок збору 
і заготівель ранньої капусти по Одеській і Дніпропетровській 
областях у першій декаді червня, вихід продукції І збір помі
дорів по Одеській, Дніпропетровській областях і АМСРР — по
чинаючи з першої декади липня.

6. Встановити, що в 1936 р. за рахунок заготівель овочів за 
державним планом задовольняються такі потреби: позаобласний 
обов'язковий вивіз, заводи Укрконсервтресту, Молдконсервтресту, 
Укрпромилодоов'оч НКХарчпрому й сушарні заводи Укрплодо- 
овочі і споживчої кооперації. Робітничо-селянська Червона 
армія, Укрм’ясо і Головриба (по цибулі), а також частково по 
цибулі, огірках І помідорах Управління їдалень НКВнусправ, 
Укркурортпостачторг і державна торгівля у найважливіших містах 
та промцеитрах.

7. Встановити, що, починаючи з 1936 року, роздрібна торго
вельна сітка і громадське харчування забезпечуються овочами 
в основному за рахунок децентралізованих заготівель по дого
ворах заготівельних і торговельних організацій, допущених до 
децзаготівель, а також за рахунок розвитку дрібногуртової 
торгівлі овочами.

Дозволити радгоспам НКЗемсправ УСРР реалізувати свою 
продукцію овочів через власну торговельну сітку по містах або 
в спосіб поставки їх торговельним організаціям за господарчими 
договорами.

8. Встановити, що в договорих між заготівниками І торго
вельними організаціями на поставку овочів з централізованих 
заготівель овочів порядком контрактації повинна бути перед
бачена сплата торговельними Організаціями недодержки за відмов
лення від приймання поетачуваних їм овочів.

м. Київ, 16 квітня 1936 р.
Голова Ради Народних Комісарів УСРР П. Любченко 

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричевцов



Додаток

Державний план заготівлі овочів по колгоспах з урожаю 1936 р. в тоннах

Області Капуста Корене
плоди Цибуля Огірки Помі

дори Разом

Київська...............
Чернігівська . . . .  
Вінницька . . . . . .
Харківська..............
Дніпропетровська
Одеська...................
Донецька.................
АМСРР...................

12000
7000

ЛОСЮ

10000
9000
6000
2000

6000
4650
6150
4300

1200
1600
700

2900

1600
1200
1800
1700
3000
2600
ИОО

700

6000
іоосо
3600
9000
4800
2600
ЗС00
1000

9000
4С00
6000

14000
17500
46700
8000

14800

34600
26550
28.550
39000
36500
62500
18800
21400

Україна . . 67000 27500 13700 40000 120000 268200

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричезцов

П5. Про план контрактації до Державного сортового фонду 
сортового насіння городньо-баштанних культур І кормового

буряку врожаю 1936 року
Рада Народних Комісарів УСРР постановляє:
1. Зберегти на 1936 рік існуючу контрактаційну (договірну) 

систему заготівель сортового насіння городньо-баштанних куль
тур і кормового буряку в насінних колгоспах сітки Державного 
сортового фонду.

Проведення контрактації та заготівель цього насіння покласти 
на Укрконтору Держсортфонду.

2. Затвердити план контрактації і заготівель сортового на
сіння зазначених культур з урожаю 1936 року по насінних кол
госпах у такому розмірі по Україні:

Баштанних............  3700 центнерів
Бобових столових . . . 13000 „
Однорічних городніх . 13780

У тому числі:
огірків.................. 4500 „
арбажейки . . . 4000
часнику..............  2000

Дворічних городніх . . 5580 
У тому числі:

цибулі ..............  1120
капусти................160
кормового буряку 4260 ,

План в розрізі областей та культур додається (додаток №1).



Остаточний строк здачі до Держсортфонду насіння врожаю
1936 року встановити 15 грудня 1936 року.

3. Зобов’язати насінні колгоспи, в яких контрактуються Держ- 
сортфондом засіви першого року цибулі 1 капусти, закласти на 
зимове зберігання висадковий матеріал цих культур до весни
1937 року, видавши Держсортфонду восени цього року на за
кладену кількість схоронні розписки.

4. Для підвищення сортово! якості насіння, що здається до 
Держсортфонду, запропонувати:

а) насінним колгоспам висаджувати висадки буряка столового, 
моркви столової і буряка кормового по сортності не нижче пер
шої категорії;

б) Укрконторі Держсортфонду контрактувати.Й приймати до 
Держсортфонду насіння врожаю цього року буряку столового, 
моркви столової і буряку кормового не нижче першої сорто- 
категорії, по решті городньо-баштанних культур—не нижче дру
гої сортокатегорії.

5. Зобов’язати НКЗемсправ УСРР не пізніш 25 квітня 1936 р. 
подати на затвердження Ради Народних Комісарів УСРР заго- 
тівні ціни на зазначені культури в сортовому розрізі.

6. Затвердити на 1936 рік норми авансування контрактації 
одного центнера насіння городньо-баштанних культур згідно 
з додатком № 2.

7. Запропонувати Українській конторі Державного банку від
пустити кредити Держсортфонду на видачу контрактаційних 
авансів колгоспам.

8. Доручити Уповноваженому Комітету заготівель при Рад- 
наркомі СРСР затвердити список насінних колгоспів, в яких про
вадитиметься контрактація Держсортфондом насіння цибулі, 
часнику, огірків І баштанних культур.

Встановити, що після виконання насінними колгоспами своїх 
зобов’язань за контрактаційними договорами з Держсортфондом 
вони мають право вільно розпоряджатися своїми лишками.

9. Запропонувати НКЗемсправ УСРР, обласним і районним 
виконавчим комітетам закінчити проведення контрактації насін
ної продукції Держсортфонду до 25 квітня 1936 року.

м. Київ, 16 квітня 1936 р.
Голова Ради Народних Комісарів УСРР П.-Любченко 

Заст. керівничого справ Ради Народних
Комісарів УСРР А. Кричевцов



Ст. 115
Додаток 7

План контрактації до Держеортфонду насіння городньо-баштанних, бобо
вих культур і кормового буряку врожаю 1936 року по насінних колгос

пах УСРР
(в центнерах)

У тому числі по областях

К у л ь т у р и Разом . « я •о % іо а • я
по УСРР

Ки
їв


сь

ка

Че
рн

і
гі

ос
ьн х

|1 Х
ар

кІ
сь

ка
Д

ні
пр

пе
тр

о
сь

ка
О

де
сі

ка

XА
З*X

Кавуни............. ... . . 2400 70 1730 еоо
Дині............................ 600 — — — 300 300 —
Гарбузи стол............. 700 — — — 150 340 210 —
Разом баштанних . . 3700 — — — 220 2370 1110 —

Горох столов............. 8000 3000 600 2200 2000 200
Квасоля стол............. 5000 1700 600 1000 700 700 — 200

Разом бобових . . 13000 4700 1200 3200 2700 700 — 500

Огірки.................... * 4500 1000 1000 300 1000 500 400 300
Кабачки .................... 100 — — _ — ЗО 40 зо
Помідори................... ГО — 5 — — 40 35 —
Баклажани сині . . . 10 — — — — 5 5 —
Перець....................... 10 — — — — — 10 —
Кукурудза стол. . . . 3000 — — — — 1500 1500 -
Салат 10 5 — — — 5 — —
Кріп........................... 70 25 — 20 25 — _ _
Арбажейка................ 4000 250 500 250 250 2.50 2.500 —
Часник ...................... 2С00 — — 300 — 1700 — —

Разом одноріч.. . 13780 1280 1505 870 1275 4030 4490 330
Цибуля ріпаста . . . . 1100 360 80 40 260 310 50 _

. порум ... * ;о — — •— — 8 12 —
Капуста білоголова . . 160 1С0 25 10 15 — 10 —
Б т. ч. рання............... 20 10 — — 2 — 8 —

пізня.............. но 90 25 ю 13 — 2 —
Морква столова . . . 600 170 270 160 — — —. —
Буряк столовий . . . 3600 1500 500 ьоо 780 20 — —
Петрушка.................. 40 2 — 23 15 — — —
Редька зимова . . . . з о 2 0 — — 1 0 — — —
Щавель...................... зо ЗО — — — — — —

Разом дворічних 2-го
року.................. 5580 2182 875 1033 К50 338 72 —

Буряк кормовий . . . 4260 720 840 ПіО 1590

Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів УСРР*
А. Кричевцоз.



Додаток 2
Розмір авансування контрактації сортового насіння городньо-баштаннн 

культур до Держсортфокду в 1936 році

Культури
Загальний роз
мір авансів на 
один центгіср 

продукції 
(крб)

■
Строки авансування

І
квартал

ІІ
квартал

III
квартал

Кавуни ...................................... 50 20 ЗО
Дині . . • •.............................  . 50 20 го —

Гарбузи стояо ........................... 50 20 зо —
Горох столовий......................... 50 50 — —
Квасоля . . . .  ............................. 5 0 . 5 0 — —
Огірки........................................ 1.50 $0 20 50
Салат.......................................... 100 20 40 40
Істіп............................................ 20 10 5 5
Кукурудза столова................. 1-5 15 — —
ПЬкїдорн.................................... 200 50 100 50
Перець ....................................... 200 50 100 .50
Капуста 2 року.......................... 1000 500 500 200
Буряк СГ0Л09НН 2 року . . . . . 5 0 2 0 2 0 1 0
Морква столова 2 року . . . . 1 5 0 6 0 6 0 З О
Цибуля-матка на насіння . . . . 64.) .500 70 70
Петрушка................................... 200 75 75 50
Редька зимова............................ 75 ЗО ЗО 15
Щавель 70 25 зо 15
Цибуля арбажейка.................... 40 •10 — —
Ч а с н и к  .................................. 4 5 4 5 — —

Заст. керівничого справ Ради Народних Комісарів УСРР
А. Кричсвцов

Видання офіціальне НКЮ УСРР Відповід. редактор Брагін
Здано на виробництво Й/УуЗб р Підписаво до друку 2/УІ—36 р.. Формат пан. >/іе 
4-поштов. (62X94). Вага м. ст. 38 кг папер. */а арк. На пап- арк. 101.100 знак.

Випусковий М. Портной
Видавництво ЦВК УСРР .Радянське будівництво і право*

Уловн. Гоаовліту № 2305. Зам. № 12'6—31600
Друкарня видавництва „Пролетарська Правда*, Київ, вул. Леніна, 19.
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ПРИСТАВЛЯбТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ Пролетарі всіх країн, єднайтеся/*
(Наказ Уоовнаркомзв’яїку ори РНК 

УСРР з 9 VIII 1933 р. № 242)

З Б І Р Н И К
ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ 
УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Н- 24 7 травня 1936 року N2 24

З М І С Т
Постанови Ради Народних Комісарів УСРР 1 Центрального

Комітету КП(б)У
116. Про розвиток хорової справи на Україні
117. Про ремонт сільськогосподарських машин до збиральної* 

кампанії 1936 року.
118. Про здійснення постанови Центрального Виконавчого» 

Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу РСР „Про» 
персональні звання для вчителів початкових і середніх 
шкіл".

Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних
Комісарів УСРР

119. Про зміну приміток 1 і 2 до ст. 234 і примітки до 
ст. 241 Адміністративного кодексу УСРР.

Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР
120. Про надання тов. Крушельницькому М. М. звання заслу

женого артиста республіки.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР і ЦЕНТРАЛЬ
НОГО КОМІТЕТУ 1<П(б)У

116. Про розвиток хорової справи на Україні
З метою дальшого розвитку хорової справи па Україні і даль- 

ш'ігл розпитку української народної пісні Рада Народних Комісарів 
і С Р Р і  Центральний Комітет КП(б}У п о с т а н о в л я ю т ь

БІБЛІОТЕКА
Академії

УСРР



1. Поширити склад таких капел і ансамблів, які перебувають 
у віданні Українського управління в справах мистецтв:

а) жіночого хорового ансамблю до 40 чол.;
б) державної заслуженої капели „Думка" до 120 чол.;
в) зразкової капели бандуристів до 50 чол.
Асигнувати на цю справу додатково на 1936 рік:
а) жіночому хоровому ансамблю 50.000 крб.
б) капелі „Думка" 100.000 крб.,
в) капелі бандуристів 45.000 крб.
В основі роботи всіх хорових капел повинно бути глибоке, 

■всебічне вивчення української народної пісні й її високохудожня 
демонстрація серед широких народних мас.

2. Для підвищення кваліфікації найталановитіших диригентів 
хорових капел, ансамблів і самодіяльних хорових гуртків дору
чити Управлінню в справах мистецтв при Раді Народних Коміса
рів УСРР в 1936 р. організувати тримісячні курси підвищення 
кваліфікації диригентів на 50 чол.

На цих курсах поруч з грунтовним вивченням питань техніки 
диригентської справи І підвищення загальної музичної культури 
особливу увагу звернути на вивчення української народної 
пісні.

Для проведення цих курсів асигнувати 100 тис. крб.
3. Забезпечити при Київській, Одеській консерваторіях, Хар

ківському і Дніпропетровському музичних технікумах підготовку 
висококваліфікованих диригентів хорів.

У прийомі 1936-193/ навчального року 60 чол. з загальної 
кількості студентів цих учбових закладів повинні бути укомплек
товані на відділ, який готує диригентів хорів.

4. Вважати за потрібне утворити в кожній області зразкові 
обласні капели української народної пісні.

и. Київ, 25 квітня 1936 р.
Голова Ради Народних Секретар Центрального

Комісарів УСРР П. Любченко Комітету КП(б)У С. Косіор
(Опубліковано в газ. „Вісті ЦВК УСРР" від 26 квітня 1936 р. № 97-4085)

317. Про ремонт сільськогосподарських машин до збиральної
кампанії 1936 року

Рада Народних Комісарів УСРР 1 Центральний Комітет КП(б)У 
п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Затвердити план капітального і середнього ремоату ком
байнів, молотарок, нафтодвигунів і локомобілів з таким розпо
ділом по областях (див. додаток).

2. Зобов'язати обласні виконавчі комітети й обласні комітети 
КП(б)У в п'ятиденний строк затвердити плани ремонту решти 
збиральних машин по машинно-тракторних станціях (тракторні



снопов’язалки, сінокосарки, віндроуери, підбирачі і пікери), а та
кож порайонні плани ремонту колгоспних збиральних машин.

3. Встановити такі строки закінчення ремонту збиральних 
машин; по АМСРР, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій 
областях комбайнів—20 травня, інших збиральних машин по* 
машинно-тракторних станціях 1 колгоспах—10 червня 1936 року;, 
по Вінницькій, Київській, Харківській і Чернігівській областях 
комбайнів—1 червня, інших збиральних машин по машинно- 
тракторних станціях і колгоспах—15 червня 1936 року.

4. Доручити Заступникові голови Ради Народних Комісарів-. 
УСРР т. Шелехесу скликати нараду директорів заводів ,Кому- 
нари, „Первомайський", „Червона зірка", „Серп і молот", ім. Кі 
рова, „Кубуч", ім. Карла Маркса, ім. Красіна, ім. Чубаря, ім. Фрунзе 
і директорів українських контор Техношарпостачання, Сільгосп- 
яостачання, Стальзбуту, Укрхемзбуту, Кольорметаллому і вжити 
заходів до цілковитого виконання в строк замовлень як по цен
тралізованому фонду, так і за договорами на децентралізоване- 
виробництво запасних частин.

и. Київ, 26 квітня 1936 року.
Голова Ради Народних Секретар Центрального

Комісарів УСРР П. Любченко Комітету КП(б)У С. КосІор
План ремонту збиральних машин машинно-тракторних станцій до збираль

ної кампанії 1936 року.
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Чернігівська 5 10 15 100 300 400 6 20 ?6 600
Вінницька 10 35 45 355 1300 1655 12 зо 42 2100
Харківська 65 200 265 460 1750 2210 220 6(0 820 2800
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Доненька 80 350 430 225 875 1100 85 250 335 1500лмеі>і> 20 40 60 40 125 165 4) 100 140 375

Укр.іїна 600 24003000 2600 9000 12200 700 2000 2700 Х5Б0С'-

Заст. керівничого справ Ради
Народних Комісарів УСРР А. Кричевцов

(Опубліковано в газ. „Вісті ЦВК УСРР* від 27 квітня 1936 р. >6 98-4636)



118. Про здійснення постанови Центрального Виконавчого 
Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу РСР „Про персо

нальні звання для вчителів початкових І середніх шкіл*4

Виходячи з постанов Центрального Виконавчого Комітету 1 
Ради Народних Комісарів Союзу РСР від 10 квітня 1936 р. 
(„Известия ЦИК СССР“ від ІІ квітня 1936 г. № 86-5943) про 
проведення атестації учителів і з необхідності організувати 
систематичну допомогу в учбі тим учителям, які не мають потріб
ної педагогічної освіти, Рада Народних Комісарів УСРР і Цен
тральний Комітет КП(б)У п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Зобов’язати Народний комісаріат освіти УСРР 1 його міс
цеві органи охопити обов’язковим навчанням при педагогічних 
й інших учбових закладах усіх учителів, які не закінчили належ
ної (вищої чи середньої) педагогічної школи, з тим, щоб всебічно 
допомогти їм протягом 2 років (до 1 серпня 1938 р.) скласти 
потрібні іспити відповідно за педагогічний Інститут чи технікум 
і здобути атестати.

2. Зобов'язати завідувачів районних І міських відділів нар' 
освіти особисто ознайомитись з підготовкою й умовами роботи 
кожного учителя з числа тих, які не мають закінченої педаго
гічної освіти, і, відповідно до встановлених п. 6 цієї постанови 
форм навчання, визначити порядок докваліфікації кожного з цих 
учителів.

Зобов'язати районні і міські відділи наросвіти на підставі цих 
даних до 15 травня 1936 р. скласти конкретні плани докваліфі
кації учителів району на 1936 р., а обласні відділи народної 
освіти—остаточно схвалені обласними виконавчими комітетами й 
обласними партійними комітетами плани докваліфікації учителів 
по області подати на затвердження Народного комісаріату освіти 
УСРР до 25 травня 1936 року.

3. Запропонувати Народному комісаріату освіти УСРР, вихо
дячи з передбачених на 1936 р. асигнувань, на підставі матері
алів областей і районів, скласти план підвищення кваліфікації 
учителів на 1936 р. і подати Його на затвердження Ради Народ
них Комісарів УСРР до І червня 1936 року.

4. Зобов'язати Народний комісаріат освіти УСРР до 1 листо
пада 1936 р., на основі даних атестації тих учителів, які не мають 
закінченої педагогічної освіти, встановити остаточні контингенти 
учителів, які потребують докваліфікації, склавши плани навчання 
■цих учителів на 1937 і 1938 р.р.

5. Для забезпечення потрібного керівництва справою навчання 
учителів утворити при Народному комісаріаті освіти УСРР єди
ний інститут підвищення кваліфікації учителів, об'єднавши існу
ючі тепер окремо кабінет заочної освіти й Український Інститут 
.підвищення кваліфікації педагогів.



6. Затвердити такі основні форми навчання для учителів, які 
не мають потрібної педагогічної освіти:

а) для учителів, які ве мають потрібної вищої педагогічної 
освіти,—вечірні відділи (без відриву від виробництва,) при універ
ситетах, педагогічних інститутах, учительських інститутах, які 
протягом 1—2 років мають підготувати за учительський інсти тут;

вечірні відділи при університетах і педагогічних інститутах, 
які без відриву від виробництва протягом 1—2 років мають 
підготувати за педагогічний інститут чи університет;

б) Для учителів, які не мають потрібної середньої педагогіч
ної освіти,—вечірні відділи при педагогічних технікумах, які про
тягом одно-дворічного навчання без відриву від виробництва 
мають підготувати за педагогічний технікум;

дворічві вечірні відділи при повних середніх школах, які без 
відриву від виробництва мають дати знання за середню школу 
з додатковим курсом педагогічних дисциплін;

в) літні короткотермінові курси для учителів, які протягом 
І—2 років мають скласти екстерном за курс педагогічного інсти
туту, учительського інституту чи технікуму.

Охопити цим навчанням тих учителів, які здатні працювати 
самостійно, але потребують допомоги;

г) екстернат (1 -2-річний) за педагогічний виш, педагогічний 
технікум чи середню школу для тих учителів, які можуть при 
наявній підготовці здобути освіту самостійно і не можуть бути 
охоплені іншими формами навчання;

д) заочне навчання при педагогічних інститутах, учительських 
інститутах і педагогічних технікумах.

7. Визнати, що заочна освіта організована до цього часу 
вкрай незадовільно (прийоми без вступних Іспитів, незадовільна 
організація консультацій, низький процент перевірки контроль
них завдань, неповне охоплення заочників сесіями, недостатнє 
забезпечення підручниками, відсутність контролю за роботою 
заочників з боку директорів шкіл і місцевих органів наросвіти, 
незнання заочниками своїх учбових планів І програми і нероз- 
робленість методичних вказівок), в наслідок чого процент закін
чуючих освіту надзвичайно низький.

Зобов'язати Народний комісаріат освіти УСРР впорядкувати 
систему заочної освіти, передбачивши в своїх заходах:

а) запровадження обов’язкових перевірних Іспитів при вступі 
і державні іспити після закінчення заочного відділу;

б) проведення двох сесій (місячної—влітку і десятиденної— 
взимку) для всіх заочників;

в) обов'язкове проведення заліків під час сесій;
г) обов'язкове виконання і перевірку контрольних робіт заоч

ників;
д) встановлення твердої сітки консультаційних пунктів на місцях;
е) прийом заліків від заочників протягом усього року, в 

міру їх підготовленості.



8. Зобов’язати Народний комісаріат освіти УСРР, директорів 
педагогічних і учительських інститутів і педагогічних технікумів 
підчас літньої сесії 1936 р. точно визначити обсяг знань заочни
ків і відповідно до цього контингенти кожного курсу.

9. Надати право тим учителям-заочникам інститутів усіх кур
сів, які набудуть відповідні знання* заочним навчанням 1 роботою 
над собою, складати іспити за педагогічний інститут порядком 
екстернату.

10. Зобов’язати Народний комісаріат освіти УСРР до 1 черр-^ 
1936 р. опрацювати учбові плани, програми І методичні мате
ріали для кожної з визначених в п. 6 цієї постанови форм нав
чання учителів, розраховані на весь курс навчання.

11. Покласти відповідальність на директорів і завідувачів 
шкіл за створення потрібних умов для навчання кожному заоч* 
никові-учителеві, зобов'язавши їх організувати всебічну допомогу 
і контроль над навчанням учителів-заочників своєї школи.

12. Зобов'язати Народний комісаріат освіти УСРР 1 обласні 
відділи народної освіти до 25 травня 1936 р. зміцнити всі ланки 
системи заочної освіти кваліфікованими працівниками.

13. Дозволити Народному комісаріату освіти УСРР:
а) довести кількість консультаційних пунктів заочних відділів 

педагогічних інститутів до 60, педагогічних технікумів до 360;
б) сплачувати завідувачам консультаційних пунктів педаго

гічних інститутів 250 крб., педагогічних технікумів 100 крб. на 
місяць;

в) сплачувати за рецензію контрольної роботи заочників педа
гогічних інститутів 5 крб., педагогічних технікумів 3 крб.

14. Щоб створити належні умови для роботи учителям, залу
ченим до заочної чи інших форм навчання, зобов’язати виконавчі 
комітети, партійні комітети, ради Й органи народної освіти 
забезпечити цим учителям 5 днів на декаду (крім вихідних днів), 
цілком вільних від усяких позаучбових навантажень у школі і 
поза школою.

15. Дозволити Народному комісаріату освіти УСРР в 1936 р. 
провести при державних університетах 2-місячні курси для дирек
торів середніх шкіл на 1000 осіб, фахові місячні курси істориків 
на 520 осіб І мовників на 520 осіб.

16. Зобов'язати Народний комісаріат освіти УСРР і обласні 
виконавчі комітети забезпечити безперебійне фінансування всіх 
закладів навчання учителів.

17. Рада Народних Комісарів УСРР і Центральний Комітет 
КП(б)У, відзначаючи, що піднесення якості учбово-виховної ро
боти в школі насамперед залежить від підвищення кваліфікації 
великої частини учителів, яка не має закінченої освіти, пропо
нують районним виконавчим комітетам, партійним комітетам 1 
радам у своїх піклуваннях про школу ставити в ряді першоряд*



них державних завдань справу допомоги учителям в набутті 
потрібної освіти за вищу й середню педагогічну школу.

у. Київ, 4 травня 1936 р.
Голова Ради Народних Секретар Центрального 

Комісарів УСРР П. Любченко Комітету КП(б)У С. КосІор 
(Опублік. в газ. .Вісті ЦВК УСРР" вія 4 травня 1936 р. № 102-4690)

ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
Й РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

119. Про зміну приміток 1 і 2 до ст. 234 І примітки до ст. 241 
Адміністративного кодексу УСРР 

Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів 
УСРР постановили:

I.
Право розв’язувати справи про прийняття до громадянства 

УСРР і про вибуття з нього спрощеним порядком, надати лише 
обласним виконавчим комітетам.

II.
Відповідно до цього внести такі зміни в Адміністративний 

кодекс УСРР:
1) Примітки 1 і 2 до ст. 234 Адміністративного кодексу УСРР 

викласти в такій редакції:
„ П р и м і т к а  1. Іноземних громадян, які належать до робіт

ничого класу або до трудового селянства і перебувають на 
території УСРР для праці, іноземних громадян, які мають право 
притулку через переслідування їх за революційно-визволь
ну діяльність, а таксамо іноземних громадян, які змінюють своє 
громадянство через одруження з громадянами УСРР, прий
мають до громадянства УСРР: в Автономній Молдавській 
Соціалістичній Радянській Республіці — Центральний Виконав
чий Комітет АМСРР, в областях.— обласні виконавчі комітети.

Зазначені органи мають право відмовити заявникам застосу
вати до них спрощений порядок приймання до громадянства 
УСРР і запропонувати їм звернутися з заявою загальним поряд
ком до Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР**.

. П р и м і т к а  2. Особам, які втратили громадянство Союзу 
РСР через те, що їхні батьки вибули з громадянства Союзу 
РСР, надається право набувати громадянство УСРР через 
подання заяв: в Автономній Молдавській Соціалістичній 
Радянській Республіці—до Центрального Виконавчого Комі
тету АМСРР, в областях —до обласних виконавчих комітетів".
2) Примітку до ст. 241 Адміністративного кодексу УСРР ви
класти в такій редакції:

„ П р и м і т к а .  Вибувати з громадянства УСРР, у разі од
руження з іноземними громадянами, можна спрощеним по
рядком з дозволу: в Автономній Молдавській Соціалістичнйі



Радянській Республіці — Центрального Виконавчого Комітету 
АМСРР, в областях — обласних виконавчих комітетів.

Зазначені органи мають право відмовити заявникам засто* 
сувати до них спрощений порядок і запропонувати Тм зверну
тись з заявою загальним порядком до Президії Центрального 
Виконавчого Комітету УСРР#.

III.
Цю постанову видано на скасування постанови Централь

ного Виконавчого Комітету І Ради Народних Комісарів УСРР від 
25 березня 1931 р. „Про зміну примітки 1 до ст. 234 1 доповнен
ня ст. 241 Адміністративного кодексу УСРР" (3.3. УСРР 1931 р. 
№ 10, ст. 89).

м. Київ, 27 квітня 1936 року
Голова Центрального

Виконавчого Комітету УСРР Г. Петровський 
Голова Ради Народних

Комісарів УСРР П. Любченко 
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР М. ЗІненко

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ УСРР

120. Про надання т. Круціельницькому М. М. звання заслуженого
артиста республіки

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР у х в а 
л ю є :

Зважаючи на заслуги в режисерській і акторській роботі 
художнього керівника Харківського театру ім. Шевченка тов. 
Крушельницького Мар’яна Михайловича, надати йому звання 
заслуженого артиста республіки.

м. Київ, 29 квітня 1936 р.
Голова Центрального Виконавчого

Комітету УСРР Г. Петровські;й.
Секретар Центрального Виконавчого

Комітету УСРР М. ЗІненко.
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