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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАР1ЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ І 15 С І Ч Н Я 1929 р .
ЗМІСТ

‘Постанови ВУЦВК і РИК* УСРР

' (23 жовтня, ІЗ- 24 листопада.
І І—14  грудня 1928 р.).

). Про скорочення на 1028-192!) рік адміні
стративно-управлінських видатки держав
них підприємств І мішаних акційних това
риств
Про утворення Центральної іі місцевих 
урядових комісій для ліквідації наслідків 
недороду в АМСРР і на півдні України та 
для допомоги людності, що потерпіла від 
недороду.
Про закони УСРР. що втрачають силу у 
зеязку з новим порядком встановлення 
такси нотаріяльких оплат.

V Про обов'язки Народнього Комісаріяту 
Праці УСРР за здійснення політики в ца
рині будівництва робітничих жител.

•V Про порядок реєстрації кредитово-коопера
тивних організацій.

і$. Про увільнення доброхІтнмх товариств по
рятунку на воді від місцевого податку з 
будівелг.

7. Про зміну й доповнення постанови .Про 
заходи до боротьби з дитячою безпритуль
ністю в УСРР*.
Гро притягнення коштів людности на тор
гове іі промислове будівництво кооперації.

V. Пр> доповнення постанови .Про передачу 
вихованців дитячих будинків на трудове 
виховання в трудові рільницькі господар
ства.

•. Про доповнення увагами арт. арт. .12 І б:» 
Кодексу Законів про родину, опіку, подруж
жя та акти громадянського стану.

1 І***)' *• І 
) гг. : * *

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИК и СИК УССР

(23 октября, 13—24 ноября,
11—14 декабря 1928 г.).

1. О сокращении на 1028-1020 год админи
стративно-управленческих расходов госу
дарственных предприятий и смешанных 
акционерных обществ.

2 05 образовании Центральной и местных 
правительственных комиссий по ликвида
ции п>сіедсгвий недороді в АМССР и на 
юге Украины и по оказанию помощи насе
лению, пострадавшему от недорода.

8. Об узаконениях УССР-утрачивающих силу 
в связи с новым порядком установления 
таксы нотарияльных сборов.

4. Об обязанностях Народного Комиссариата 
Труда УССР по осуществлению политики в 
области строительства рабочих жилищ.

5. О порядке регистрации кредитко-коопера
тивных организаций

Б. Об освобождении добровольных обществ 
спасания на водах от местного налога со 
строений.

Сл>б изменении и дополнении постановления 
..О мероприятиях по борьбе с детской бес
призорностью в УССР‘

У. С привлечении средств населения для тор
гового и гфомышленного строительства 
кооперации, г

0. О дополнений постановления .О передаче 
воспитанников детских домов на трудовое 
воспитание в трудовые земледельческие 
хозяйства".

10. О дополнении примечаниями ст. ст. 52 и 
09 Кодекса Законов о семье, опеке, браке 
и об актах гражданского состояния.



ПОСТАНОВИ
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАР» УСРР.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР

1. Про скорочення на 1928-1929 рж адиін,- 
стративно-улравлінсьмих видатків держав
них підприємств і мішаних акційних това

риств.

Для м.н.тмм ‘.ичлггграпгн-
і:ч»угортгіигм:и\ ициїткл», Рам ІІл|мнііі\ 
Іи*чігл|ік \('РІ* іі и і* г л и ■* іі іі л а'

1. О сокращении на 1928*1929 ге я админи 
стративно-'управленческих расходов государ
ственные предприятий и смешанных акциз 

мерных обществ.

И ІНМЛХ .1ПДЫИ1ИПЧ*' мОДаЩ.Ш» .І.ІЧ 
4П1гл;и гпшіол ц[кінлііігч<''Ки\ |*а>\:»лоа, і 
тгг ІІар"Г.іи\ Кочи-ч-а-рлі У1Х-Р н«*.м.» 
и <> н и .1

І ,!<‘;жаіші іиліірт.чггиа, Щм *. на оичн*- 
і;и|и-іЖ'<чу |и.м|кілуіи:оім, ч м;іп*иі акційні ту- 
кацістіп іи<шшн іімриїЛи'іити -п пиих каш- 
ігркч'ал їм 1978-1929 <Н№]'»ш№шй рі.;
ін.іі.шо :ятж«іша а ш:ш«Т|«иітж)-ун;\Пкіііг- 

• тіх ким іі;:! іі. .інижешіа ія- ІГМЖШІІ» і|»і*- 
•иітіг, і»;щіоиа.р'.і\к»'пі ашцмг, 'угу-ішічн лай- 
сі іринкші. іншшіїутчи і гіфоінумл пит.- 
иу та ч**і..іц \г.ііиті. е4іи;м/;уіі>*ш шинп;и 
ІІ.* ІІ|ЛИ»ИІ|И1І, у4І|.*>!МІі:.-іЖІП
органік, на ні і.|»:і*дж««івіе;і» на пошт чю-тел*.
! |чіфі‘І. Г1КЦІІі-Цо]Ш.<|»і іі ГІГІІІІ 1І.ІЛ1ІІІІ' І,|’;М ІІІІ- 
н«і- иі; лігліш’і.і.і ніпаті.н, а і .іі; самі» іі|иі 

ніінлнпн иіпра'Мішя кошті-л -на лахош. т* 
гІЮ.іу ‘(•-ІІ: .і Мі-Ті-Ю МІНИ о|іі:ііі>(МІ1ІЇ.

У нас.і. ІІ)мтіла цр.ї ікм-тмімии іи- 
!Клші;ііпі.п..-н на .міаліннюмо.мп іржанні 
щмі]>іі*;и<-тт. що <: на ічупцкіііюлсюму
ї*Афатя.-о-н. а так гано і чга -даикми 
акліііні і^»пн]нн'ті, жирскс.тіилшм .» На 
імткому К- ііі’шкілніл»/ Й Іі.іи-
|«іши.*»ї Ті»і’Р«.іі (оиму РР-Р.

2. \іч іі.і< ічоііі:ті«і-уіііііШ>.ііін м;і ііяиипмі
на 192*1929 «|/г,; ще ч-моуп. ін-*,- шццуіілти 
шлімінідітч шг.іаіг-'ж ла і.ошп»;чн;ииі на 
1927-192* рік, а чиї; галці (>8% щійгчпіх ки- 
иткі:« ікі ні інні|к<ж ла шжоиалши пошто- 
)М!«ч»ч на 192Г'192*> рік.

Ис їхніми ином іі іііндаї кИ'ііа 192*-1929 рік. 
*м-:|И,,ГІи*Я .М 4і;і||і)|»у Ж’ІІІШ' ІЛ ’.КППГІ'ІИІКІІХ ДОюХ 
гум. іі ці».ї гуми ііН.ііІіуі;гм;і імплтки, щ<» 
пгша-анггі. у І92*-І979 Ноні шідлтки. 
належно ,і<міи>лсш. і:іі]м\«»ііу<ти*.и інс|и-мо.

іі. Інші імниі- |м*Г»іт промиг.іоімио ції 
прикметна аа .йігиерджених на 1978*1979

і. і‘*,\д.і|мп»єііішє іцкщціттіл. ■<*. !...і 
ній.! на хшиЙг.мтнич |хн *ісі«-. и «-мі-ш.і. 
шаг. жЦ'Ноініріи.и- /іщіч-іта цо-.г.шіи ирі-п 
*■чигати «в лими\ г.чсгох іт 192*-І929 ти- 
рацімшмґі і'оі .далииіЙіпи- ецижгіше адчи 
ігіичі|мліші‘нчі;*;ін.ісіи«іма!л іцігхоїпн. ІЧ*. 
••нижніми іо.іжж» быть к|намім'Д(чіп куп-ч 
рациоіши.кииш ашкирта. угГ|>.нісіиіц и.: 
.шшшіх фуіпсцнй, улучшсшг.і іі уніміцедии 
• ИГГПЧЫ И ЧІТІІДОН |ІІК>ГТМ, ГОЦСІІІМ'ШІИ ра- 
\<*яш .на «члісржаші:- Ні*чіЧіігііий ущмчі.им' 
чі« }(мі\ на ■5.'»м-аікні|итіаі, на -ц«гп--
.ж>-Тсліч:|і.іфнмс, і^гні |И|-иіи.- и яшме а.і^и 
іінглріїпшмін-уіцкикіїїіі'ичжш: цн-.хчдм. а таї. 
жп путом ір|ича|<і<шмпиі іигхмігікиїи-.і 
■ рІЦП’Н іга'ЧН|я«!||ітіТИЛ, не НПИаіНІМі- г. ІІ- 
иіми іаші'-Й іі|іл;иш.і;іиші.

ІІ ри чо ч а и и с. Цічиигла иасі«шщ і > 
ііі.ттаїниисіпт іш рагікікн^гр.інякпчаї .на 
«Лщхщг.жі.п- ічич.іяі]».' ршчгіііді- пдкчициіп
ІЧГЯ, ГОГТЧГИЩИН НГН ХІ*.НІЙ<-ПІМ*ІШ4»И цсс ч--
те. а также н ша еиетакіїмс якіїН’Щнр 
пью і.ч'»іцім-гіі;і. зарогміМі|іИ]*икіиим4‘ к 11.і 
{киїїпи К-'Иінігігрна'ге РігсішіеЙ и Кін і 
^и-імісй Тч ;»рчі.іл Г<*кма Г4<Р.
2. Л'.ілїиіан і^атінщ'ьуііраїіїле.іічжчіаіі- .| .і. • 

\:«ДІ4 ІКІ 1928*29 Гчі ш- «Чогут Іі ;мЧИ4!ІІа ІЬ 
іінтипутнутщих цм'-хчет па ічістам на 
1927*1928 !••*(, а также (ЇН% ді-іїстніпелі.- 
ИМХ ірОе.ХЧДгіН їм .іти ІН\ ЖІДІ4 по Ііеію.иптмі. 
Ной гчего т І92Г)*1920 ті.

При уттцчінлоіпш раохоїоіміа 1928*1929 
п»і щнііигчатл ал жмии-д чі-т.інал їм у::а 
.іашімх .щух оу.нм. На лтй гудгам ин'іи- 
іаютсл рагхінм, «гісіаиаиш* н Н.Г2Х-1 
г-д\-. И-ініл- расходы, наддежащіги 
І*ал|ичіітпп4с. исчисллипу.л «лиллмю.

іі. І'ІС.ІН Оо’і'Ч ражГГ 1Г|̂ ІЧІЛІІ.1Є|І!|1*1Ч» Г||Я'»
нрилпіл на уі'перікдсіппліу на 1928-1929



рік іі.сміоч збі.іьшюю омцкші іюбог 1927* 
1928 у*«у більш якна 17%,тоіД0пус.каєть- 
тя збільшу-вати тільки ті а;осшстрат1ьви >- 
иіравлаїїсш мидаткн, що залежать безію- 
СО|«ЛМ> під зросту 1Ю0ІТ, *П|МіПОрЦІЙІН» До 
ЦЬОГО зросту. У ТГрГОВПХ ПІДПрИФІШКІХ такі* 
«тльшсіинГ аопусшетійчі з уловлю збіль
шення іосрсту більш як їм 26 % .

4. Нсцидам Комклрінтн УСРР, що вцлюті. 
.<а;«іачюгичк в арг. 1 шдприєягфвачп, по- 
віішрі п)х*тягсм .двох ніжнім (видати, спільно 
.і Лорсшяя Комісар: ягом Рооітшчо-Селяи- 
<м;ої Інспекції УСРР, пжгавдіїі иігт^пжціі 
про «г|ііп .̂іадріііг$с ЦІСЇ постанови.

ІІ.
5. Ц.В) псетиплу івігдакгмчі ііиі цисто»! 

арт. 5 достанші Ряди На*к\щх Комісар1'? 
Союзу ИГР з 7 дорогім 1928 р. «Про пора- 
док дорхувамш адміїїлтіратгвію-дщшши- 
чнх яятрат за коімто]гиічия на 1928*1929 
рік дсцскаївіпіх о;)га;тгнв, що працюють «а за
садах кочіріріЙного (господарчого) (кюракуц* 
ку і мішаних акційних Т'Шіційїрв» (36. Зак. 
ГРГИ 1928 р.. № 57, арт. 509).

(і. З зицашгях цієї титановії зш’іиобть- 
си №ст.міиву РИК УГНИ з 24 травня 1928 р.
• Щ»о порядок як Фпрагсеусата адміжстра- 
•гпшю-улравлмюш -видатки за кошторисами 
на 1928-1929 бкхджетовий рж» (36. Уз. 
•УгРР 1928 р., У* 18, арт- 171) в чаггигі 
лро госпоргани і мішані акц:йпі тонаріктв-і. 
ню на іптх лпнпфювться цю скттгшову.

Харків. 23 жовтня 102$ р.

Заст. Гимяи Ращ НауюДіпх Комкорів 
УСРР Сербиченко.

Корзтшчяй Оіцхіз Ради Нар>дніх
Комісаре УСИ* Я. Кас’ян.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК- 9 грудня 
192* р.. № 2*7.

2. Лро утворення Центральної й місцевих 
урядових комісій для ліквідації наслідків 
недороду в АМСРР і ка півдні України та для 

доле моги людності, що потерпіла від 
недороду.

Ш</. ііаГшпш тпге зліквідувати наслідки 
іь;ілриу в АІІ' І'Р і в деяких округах на

ті план) утчімо» го с-]шинчпію с «|мб>*- 
тамн 1927-1928 гида. боліч* чом на 17%. 
допупсаотея увеличение лишь тг\ нідмнни- 
сіратю№Мті|чюл<чпегкігх рл-чодлп, к .п»- 
рЫС ООВД’-НТ №ПОС|КІЦГІДОШІО от роста ра
бот, прояцщігоиально отсму цкту. В торго
вых предприятиях ТОїКОС жо увс.шчедше До
пускается ІЦ4І услсишн увеличения обі^ЮТД 
более чем на 20%.

4. -Народиш* Комиссариаты У(Ч Р, в во- 
юніш которых іодніятоя указанные » ст. І 
ірредпііШїггня. обязаны .в точение гсау.хнедсмь- 
і;иг» срока издать, <ипмегтім г Нарчншм 
Ікопічтоірнатом Рабоче-Крес гьн.гсдой Ин
спекции УССР, сосгігоетсяівующію імк.груь- 
цгги ію прнмліичшю налтоящеп» іюо тіюплс- 
пня.

ІІ.
5. Настоящее посіоіиииешіо іі.ціимуи на 

импдкшімі ст. 5 псстаЖ'Влижя С.цеїхі На
садных Кочпссаіюв Союза 00Р ігг 7 сентябри 
1928 г. «0 порядно нг-числешія аіімігиигтрн- 
тнвно-уорав.тенчееких расхода по сметам 
на 1928-1929 год государственных органов 
действующих де 'началах коадчецчсскоро (хи- 
зяйствоппого) расчета и смешаиных акшм- 
го;миы.\ обществ» (С. 3. СССР 1928 г.. .V? 57. 
ст- 509).

6. С изданном настоящего гюс ганьблення 
изменяется постанивлеянс СИК УССР от 24 
чая 1928 г. «О порядке исчисления а-шгаш- 
оиратпяно-управлоичечжях расходам по сле
там на 1928-1929 бюджетный год» (С. У. 
УССР 1928 г., У? 18. ст. 171) я части, опю- 
ешцейся « ховоуганач «и смешанным аетпю- 
иериым обществам, на которые |<іс!гплс.тр:і- 
ігяего  ̂настоящее лостанещлмше.

Харьков. 23 октября 192$ г.

Зам. Председателя Сенега 
Киредных Комиссаров УССР Сербиченко.

Упраатянишій Делами Оивт
На)!«>диых Комиссаров УССР Я. Касьян.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* о декабря 

1928 г.. № 287.

2. Об образовании Центральной и местных 
правительственных комиссий по ликвида
ции последствий недорода в АМССР и на 
юге Украины и по оказанию помощи насе

лению, пострадавшему от недорода.
В целях скорейшей лпгапдацівіт послед

ствий агаюрода п АМСОГ п в некоторых



іпіціп України, і\ід;і На|иціп\ ійчісарін 
Угі’р й о г т а н о в  и л а :

1. Ддн корлиищтна й т»п».іжоішн заходів 
ЩО-'ІО .ІШІІДЇ'ІШ ЖЕС.ЩКЇВ ||ОДо;юД/ Н ОІС.І'Р 
І ДЄШІХ ОЮруТО* 11Н 1НК1ИІ У«|«ІШСН, «Д Т.Ич 
само :іах(іДІіі допомогти сс.іинсіжцч Рік- 
подяїнтвам, які нот«*.]нііли під недороду, 
при Кщі Ііародніх К<ім!г;і]»іі* УСІМ* утоо- 
рнн.ться Цоіітралі.ну У рицину Комісію для 
.ііивідації інігл'іцліі и»и«>|ицу.

2. Центі помпі Урядова. К^гчіїіл ,ци лікві
дації нашціїьів нодоріод сшадастыад з отій, 
що їх ксг.штлкн: Рад» На р діях №»тса|Як 
УТ,ІФ

На чолі Комісії стоїть л|мчшдіи н складі: 
иідови Іі^місії, Н«ич> жілушімка 'і нідиові* 
яалілюпо гокіи-іциі. що їх настмкшюс 
І*нца ІЬродиіх Комацйк У('П\

3. Ла Центральну Урядову Комісію іпжім- 
лум.ться :

1) складати опцюгиішнй >і фінансовий 
плац заходів що-до бо|юпдіи а щихтикачи 
подвиду іі що-до доіиоюпі тггериілій від 
водороду люднис/гі, подавати ці шани на за
твердження :>о Ради Ііародніх К‘ч'пга|ни 
УГ.рр «и» до Уцаїїюмбпї Кісоночічіюї Пара* 
.іл, до кого належить;

2) давати « ложах, установлених «лапа- 
<чи, всім Г«м винятку державним, коонера- 
тіііішіч і і-ромадським уггаиоешм, о;^ганшціим 
їй підприємствам завдавші іі дпручошія н 
сцюлах бцг/гьбп з нас«БІиіппш ікммроду;

3) витвігати під угах устаиюв і орп<иіі:щій 
подання нопрібшгх Комісії гідтогостой, а так 
гано анти про оу чи, що їх подасться ча 
заходи ;к> бщютьби з иаслідклмм недороду 8 
ш дій німоту людності потерпілій лід «одо-
Рачу;

4) переглядати оа щн/гостами устало» і 
організацій [*т.гг у Сі дікляіського або загальне- 
союзного значніші постанови урядових комі
сій ері Роді Народійх К<щіе,грів АМСРР т 
ярій окруїчшнх ліиишавчіїх комітетах.

4. Неі ішотл.иоіш Ц<чгл|кільіюї У.|мдавщ 
Комісії, у .хвалені нею порядком плі. 2, 3 та 
4 арт. З цієї постанови, о обов'язкові для 
всіх установ та організацій і їх треба •пико- 
пупалм негайно ло одержанні.

округах ш му Украины. і'сиег ІІ.ЦЬЦІПЛ 
іуічнохщхпі УО'.Р п о с т а н о в и л :

1. Для рук<гоодстиа в ладшлікипм мо]* 
інрітпгй по .шяицацнн їмслодспий шедцан 
ііа в АМГі'Р л в шом'ггірих «кругах на юге 
Уцшигы, а также меіріцниггий ш і»ші 
д,ИИ> КОЧОЩИ К!|КЧ'.ТЫШГК1ГЛ ХИияЙСПЧПЧ, л«»-
ітродаїишім юг зедодеді, цін Гдівете Народ - 
ных Комиссарии УП1І1 )’Ч|южда«»гск Цеп 
іциіьїкія !і|мі»ігп,ліч,т»ічїіг:і}і Кпчш-г.ии по 
.твкитоаціїн іюак\|ґччигй подтипа.

2- Дотцшмхія ІІ{<шштолі̂ тпотглн Ко 
миссии по лпнгишцші іюс-тестоіій лсао|х).ха 
состоит вз ліщ, дшиачотм.гх Гщмгтм Народ 
лих Ко«шха|ків УССР.

•Ііо главо аолиоиш спчпгг і̂ кхіоді̂ ім ® со
ставе: зфодсадатодп Компості, ого замости- 
ткія іі отімпт/рвоііноро с(марсгга]»я, иппппчал- 
чых Сойотам Народных Комиссаров УССР.

3. Па Централізую Нрілигголістжмпіую 
Кочжг-ніо 'иоілаї’аіінні:

1) с«к.'іхнілоішо оно{>атт»ігого и фиітлсо- 
:іюи> плани імцюіфшггий по бпрьбо з послед* 
гтвншми оіодцюда н по окагсвіптю помощи ію 
сг|іац;иііііалу от нотореда населеівпо. аі[им- 
сталюїпіе отих ішішв ла утіїпряофчто Со
вета Нцмідиих Іоімшуаров УСіФ яли Ук- 
раннодоіч) Экономического Сювеацаїшя, ио 
іфииаі.щ('жжюти;

2) дача в иредолах, у<-пхшп».іеакшіП( п.іа- 
н;шл, всем боз исключения іосударствея- 
имм, кооператшшым и общоствеїпіьім хч- 
цющониял, оіпшіішфиім и вревппигш-лч 
аадпдтй л лсіручоннй ш воіі|югам борг.бы 
с іюследспаянми всоорода;

3) іистробовяішо ст всох уЧ[юяадщснй и ці- 
іаннжпиїй цюгетхшониія інгчбхсциммх К»- 
мігссдш овеїкмснй, а та^кс огтоотчот о суммах, 
«ігігу'скЕичмш т мероприятии по борі/хі с ап»- 
Счкчцяшнші иодороаа и ш окаааіше шиощи 
інжгра'ешшему огг •падцкда !іасс.тсмвіію;

4) нороечотр ію яротоегам уцюячимгнй и 
орітопглацн-Л росаіублпкаїгскопо іш обще- 
союзиюго зішешш постаїговлеіній пракш- 
тодьспюнных комиссий при Ссямуго Народ
ных Комиссаре® АЛІШ* н цщ омруиаіьіх 
пшмпггальямх комитетах.

4. Исо пестаїкшоїшя Цоагпра.імгой П|>а 
іПЛТСЛІИХПВОІПЮЙ Комиссии, цтшггые ею и 
лорядко п.и. 2, 3 и 4 ст. З настоящего по- 
СТОІВПВ.ТОЛНЯ, ЯК.ІЯЮТСЯ Оі'чШ'ПЛЬШ.СМИ для
«мя учреяпетііі я орГіШіккиріЙ в иодіеязат 
ПГТЮ.ТИОІВИЮ вомеалоінш но их іюлучоште.

\



Г>. Параші комкаїмггої і шш і установи га 
організації, що каюті, ораво подавати питан
ня на розгляд до Ради Народніх Комісарів 
УСРР, мають право опротестовувати поста
нови Цеіггральш Урядової Комісії до Ради 
Народніх Кожсаров УСРР, протягом трьох 
дні» піл одужання постанов Комісії.

Подання протесту «о ііришшш: ішшіяшгн 
постанов Комісії.

6. Рада Шцкдеіх Камісаріїв АМСРР і 
округові «іконавчі комітети округ, що ви
знані эн недоріда, 'Жіють щш) організову
вати (місцеві урядові комісії али .іжвцації 
<К1СЛІДХІв *ИЄДО|К«у в СКЛПДІ осіб, що їх на- 
стаюшюв Рада Народах Ксмгггц^в АМСРР і 
поозидії округах виконавчих комітетів, за 
належністю.

К <Жр)ТОВН\ комісіях, крім ІЮЛОВИ комі
сії, що його іеастшишюеться зша чле
нів стругового вжопаичого комітету, обо
в'язково беруть ^асть продстовіяікп «ФУ
ГОВОГО зсмельниго відділу, округового комі
тету незаможних ооляп, відповідної спілі:» 
салміжо-госщодзршсої кооперації Іі окру- 
твої секції сільськогосподарських колок-
ТНВЇВ.

Районові виконавчі комітети можуть 
ергапмовуватя за вказівками Рада Народніх 
Комісаре® АМСРР і округов»х виконавчих 
комітетів районові урядові комісії для лікві
дації наслідків водороду в окладі осіб, що їх 
настаповлюють президії раікліовнх виконав
чих комітетів.

7. Урядова Комісія при Раці Народніх Ко
місарів АМСРР, округові й районові урядові 
комісії діють за вказівками Центральної 
Урядової Комісії в межах затверджених 
планів. Свої загальпі оперативні іі фінан
сові плани Урядова Комісія прсі Раді Народ
ах Комісарів АМСРР подас на затвердження 
до Ради Народніх Комісарів АМСРР, а окру
гові й районові урядові комісії—на затверд
ження до віяяовідтох оіфугоіпгх і районо- 
мгх викопавчях комітетів.

Ь. Постанови Урядової Комісії ігри Ра;і 
Народніх Козсса^в АМСРР і окрутовш комі
сій е остпточпо, але їх можуть опротостува-

5. Народные комиссариаты и другие уч
реждения и организации, имеющие іціаво 
вносить воиросы на (рассшгрепюо Совета 
Народных Комиссаров УССР, имеют право 
ілцютостовьівать погташовлоіішя Централь
ной Праиитсльетвошюй Ксаинссня в Сове г 
Народных Комиссаров УССР, в течение трех 
дней со промели получения лоншшшоннй 
Комиссии.

Подача іцютеста нс прпюопкшиїлшаот 
исполнения іюстаїповлечшй Комитмж.

6. Совет Народных Комиссаров АЗЮСР я 
окружный исікшштеоміме комитеты при
знанных недородным» округов имеют право 
организовывать местные правительственные 
комиссии по .шкиидацтш послсаствізй недо
рода в составе лиц, назначаемых Советом 
Нарокнмх Комиссаров АМССР и президиума
ми окружных (ктиштелыгых комитета, 
и і принадлежности.

В окружных комиссиях, помимо предсе
дателя КОМІ6СС1Ш, назначаемого из числа чле
нов окружного псполтітелшого комитета, 
обязательно принимают участие предстали- 
телп окружного земельного отдела, ос яруж
ного комі пота незаможных селян, созшя- 
с.тсующего союза сельско-хозпйстве.ішсй ‘Ко
операция п «дружной секции селісш-ходяй- 
'•твеиных коллективов.

Районные исполнительные комчггегы мо
гут организовывать ио указаниям Совета На
родных Комиссаров АМССР и окружных ис- 
поліпггельиьіх ікоміпчлх® районные прави
тельственные комиссии по ликвидации по
следствий водорода в составе ллц, 'назначае
мых президиумами районных нхякшпгтоль- 
иых комитетов.

7. Правительственная Комиссия при Со
кете Народных Комиссаров АМССР, оіаруж- 
ные и райсяшые правительственные комис- 
сии действуют по указаниям Центральной 
Правительственной * Комиссии в проделах 
утвержденных планов. Своя общие опера
тивные и финансовые планы Правитель
ственная ‘ Комиссия при Совете Народш.гх 
Комиссар!) АМССР представляет па утвер
ждение Совета Народных Комиссаров АМССР, 
а окружные и районные правительственные 
комиссии—па утверждение соответствующих 
«жружпых и районных молиптсльных ко
митете®.

8. Лос.тчшовлвшіи Праіштелье-пввшюй Ко- 
миссии при Совете Народных Ксопюсаров 
АМССР зт окружных комиссий являются



ти жинто|мг<нг,ші установи і оіюншції міс
цевого значіння до Ради Народігіх Комісар:?» 
ЛМСГГ аГк» до ^кругового пвкоішч<ич> комі
тету, до кого належить. Установи а органі
зації ^ктітьіікаїїськогп або 'загально-союзіїг- 
їх» значіння можуть опротестувати ці «тсга- 
ІШШІ Я» Ц;*1ГГ|ІИЛ1.ІЮЇ Уряіової Комісії.

Постанови |>аІіпио2т:і.\ ураю»)» комісій 
ааітччкнукмгі установи а <<|>га-шзаці'ї мо
жуть опротестовувати до Урядової Комісії 
при Гаді На]н»цріх КоміоаірІв АМГРР обо до 
НІДПОВІІПШХ ОКРУГ» ШХ Урядових КОМІСІЙ.

«
Протести подасться протяглі 3-х до?в 

від дня одержання відповідної постанови. ІІи- 
даний я]ютесту не зшите внконаїшя по
станови Комісії.

9. У справах боротьби з паслбдкамн недоїм
ку та допомогти людності, потерпілій (ВІД нею- 
]кяу, заінтересовані установи і організації 
можуть удаватися тілько до лалежшк уря
дових комісій для ліквідації наслідків недо
рог'-.

10. Центральну Урядову Комісію обслу
говує анаїкіт Наро»диь<чх> Качгсартяту Зе- 
молілеих Оправ УСРР-

У-ряроду Комісію при Раді ІІарссдоіх Комі
сара Л.МОРР обслуговує апарат Народнього 
Комісаріату Зечлтиіщ Справ ЛМОРР. Окру 
гові та раціонові комісії обслуговується апа
ратами (відновілшіх виконавчих комітетів.

Харків, ІЗ листопада 192В р.

Голова Ради ііл]м>.шіх Комісарів
УСРР В. Чубар.

Керіїшичий Справ Ради На<|юдтх
Комісарів УСРР Я. Кас’ян.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 19 грудня 
1028 р.. № 29Г».

3. Про закони УСРР, що втрачають силу у 
звязну з новим псрядксм встановлення 

такси нотаріальних оплат.

Рада ІЬродніх Кот'лріт УСРР и оста
нови .та:

Кімнати, ню з моменту надання чинно- 
сти повій таксі моторі ялшіх оплат, що іі 
за ярт- З К Нотаріальної У етани (36. У.і.

оьощшольнммн. іь» -миуг оыгь оирогесю 
наны таїиїтересаюшімми учіюждсіпіямл и 
орглнішціпшн местного значения в Сопег 
На]кииих Комиегар.ш АМССР иля в окруж
ной исполнительный кічіггег. но щтііаддел,- 
ПОСТИ. УчреИСДОНИЯ Л ОрІ'ЛШШ-ЦШІ ІНЧ'Нуб.ТИ 
канского или общесоншого зікшешіи могут 
опротестують ага постановления н Цен
тральную Праодітс.іьстоеииув» Комиссию.

Лостаїнивлвніш районных и;«шитсль- 
ГГШШЫХ .КОМИССИЙ МіЧ’уГ быть «ицюічмчп»- 
вапы заіиїторесоїшньші учрежцсіпммії а 
организациями їв Праиггельс-тшчкіун» Комис- 
гчю при Совете Нарчъных К»«іісспріж 
А.ЧСГР н.ш в соответствующие окружим»* 
ііраінітіьетвошіьіе ікимиосаиі.

Пр-отссты «даются « течіше 3-х шіеі 
со дня получения соотвсгггвуннцт» т*упі- 
іишеїшя. Псдоча протеста йе ііркостанац- 
.пчгіет ІІСІЮ.ІІ'ОНИИ гП-ГТЗ'ІГиВЛОНШІ КОМИССИЯ.

9. По полюсам бирілн с последствиями 
!!ЄДо]Юда и оказания помощи жкт і̂цашие.му 
от недоциш насе.кмнію. жсщип}»есоюі;гиьіе 
учреждения я оргаші їаімін могут шрнцпть- 
і-а лишь в подлежащие правнтгьсгиещіьіо 
комиссии но ликвінаніїн ітмекттій ти1' 
рода.

НІ. Ц<міт|киьная Ііраітгельстноіміая Ко
миссия обслуживается аппаратам Народном 
Комиссариата Земледелия УШ\

Ііішпггельгтвенігая Комшамш при (Чшете 
На|ю.»лых Кгннсояр'їв АМСОР <*глужнвоется 
аппаратом Народного Комиссариата Земле
делия АМССР. Окружные я районные комис- 
пиі нСю.іужннаются «шікьратамн гоотвот- 
•тиуюшнх исполнительных «і>мнп*г»го.

Харьков. 13 ноября 192$ г.

Председатель Совета 
Народных Комистаров УССР 8. Чубарь.

Управляющий Дслааш Совета
Народных Компота ров У (ЮР Я. Касьян.

Распубликовано в .Вістях ВУИВК* 19 декабря 
1928 г.. № 29Г*. ^

3. Об узаконениях УССР, утрачивающих 
силу в связи с новым порядком установле

ния таксы нотариальных сборов.

(дямхг іЦю.цшх Кпмні*са»р«« У('ЛР и о- 
ствдггивил:

Ярісшать, 'Его ю момента юелишя ж цей- 
стши» полой та»к:ы 1шта|ыалы1ых сб;і]Ю'«, 
утвержіаечой в норище гг. ЗХ Нитарган-

г,



М И’ їда і».. А* 20. арг. 183) затворі- 
жи: НаїмгомЛ Комісаріат Югпіції УСРР. 
нориучішксь з Народнім Кичн-армт-''! 
Фінансів УСРР. втрачають силу ішж'кчі і* 
■в. (пні законе УСРР:

1- Постійна <Раци Нар-тш Кичн-арі/ч 
УСРР л 21 -вертня 1025 р. «Такса оплати 
нопаріяльвих «жішоетей і правила оправ

ляння іютарш.шгих зборів» (36. Уз. УСІМ’ 
1025 ір., -V? 70, арг. 401).

2. Иоспхииш IV Ш Наршіх Комісарів 
УСРР з ЗО грудин 1025 р, «Про реченець, 
кат шміирав сили постанеш РИК УСІМ*
•Такса оплати нотарммшіх чншостей і 

правила спрапляїінн ж/гаріялші\ зборів» 
(36. Уж УНТ 102.» р.. .V 104 і 0Г». 

арг. 573).
3. .ІЬпшлта Рот» ІЦ.оджх Комісарів 

УСРР з 2 борозни 1026 р. «ІІ|ю ідоповпошиї 
но.глікти «Такса імьіагн нотаріальних чин
ностей і отразили слраашіїня іютаріяльшіх 
лікерів» (36. Уз. УСИ* 1926 р. .V» 15.

11Я).
4. Постюна Рації На(киіііх Комісарів 

УСРР з 23 серпня 1026 р. «Пр*» зміну 
пункту «б» ;ирт. 10 «Такти оплати логл-
рІИЛМШХ ЧШИЮТОЙ І 1ЦШШ ГСІрЯІШІНН
погарітіїих зборів» (36. Уз. УСІМ’ 1926 >. 
.V- 5!. гцуг. 341).

о- Постанова Ради Нлришх Комісар1» 
УСИ’ з 11 жовтня 1926 р. Про \вільнои- 
ііи портмепських товариств від оплати 
ноінріяльгшх «пшиостей» (36. Уз. УЧТІ* 
1926 -р.. У? 62. арт. 410).

6. Полинова Ради На]мпіх Комісарів 
МММ* з 22 жовтня 1926 р.. «Пр» допов
нення ікістивовк «Такса оплати іютаріялі,- 
міх чинностей і «Правіш справляння ,г*>- 
таріяльшіх зборга» <36. Уз. УСРР 1926 р., 
.V 64. арт. 427)

Харків, 20 листопада Ю2$ р.

Голова ради Народніх Комісарів УСІМ*
8. Чубар.

За»т. Кфшшчоїчі Сіїрмі Ради Народніх 
Комісарів УСРР Яворський.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* к грудня 
іВ2ч р.. № 28».

тич» ІІО.ЮЖОІГ-ШІ (36. Уз. УСІМ’ 1928 г.. 
А* 20. ст. 183) -На^дным Комиссариатом 
Юстиции УССР по еог.синешно с 11а]»од1сыи 
Комиссариат:о* Финансов УС-СР, -утратовают 
силу іннжог.тсдуїощіїо тісожмиїя .\ССР.

1 Поста вовлепт* Соїкта ІІа|юдні,г\ К»>- 
М'ііссарчз УССР от 21 сентябри 1925 ■. 
«Такса оплаты нотариальных действий и 
притаїла ямішсгия топалчшьиых сбор.*!» 
(С. У. УССР 1025 г., А* 70, ст. 401).

2. Посхаїїіш.'ігно Совета Нарядных К«- 
михччцхя) У СОР от 30 декабри 1025 г. 
<0 сроке вступлешя в силу поетанттоишя 
СИК У00Р «Такса оплаты ікгтариалвньїх дей
ствий И ПІ]ШН.КІ «ЗИМаПМ КСТарЗЛЛЬНЫХ 
сборов» (С. У. УСЛР 1925 г.. У? 104-105. 
ст. 573).

3. Ііосгаїювлшно Севега Народных Ко
миссара® УССР от 2 марта 1026 г. «0 до
полнении постановления «Таксо оплаты но
тариальных действий и правила взиматіи 
нотариальных сбор.'®» (С. У. УССР 1926 г , 
У* 15). от. ту

4. Постановление Совет» Надиных Ко
миссаров УССР от 23 овутстп 1926 г. * 0*» 
нзмешиши п. -«б» с.т. Ю «Таксы оплаты -но
тариальных действий и правил взимания 
ногар:ьтиых сґюрпв» д(\ V. УССР 1926 г.. 
Л» 51. ст 341).

З- ІІесганоВчіонне. Совета Нар-дных Ко
миссаров УССР от 11 октября 1926 г. «•>* 
<#\кооождетт пеік-оелоігмеекил товариществ 
<*т оплаты нотариальных действий’ (С. V, 
У(ТР 1926 г.. У? 62, ст. 410). .

6. Постановление (\«кга Народных К*- 
миссар.® УССР от 22 октября 1926 г., «О 
дополнении іихтаїговлопчгя «Такса оплаты 
ютпцшлыгмх действий н правила взимали» 
нотариальных тоеров» (С. У. УССР 1926 г., 
У? 64. ст. 427).

Харьков, 20 ноября 1У2$ г.

Председатель Совела Народных
Комиссарии УССР В. Чубарь.

Зам. Уп]>аімяющего Делами Совегга
Народных К<*міісса]>оі5 УССР Яворский.

Распубликовано в .Вістях ВУ1ДВК* 8 декабря 
10>Х г., № 280.



ПОСТАНОВА

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИ
КОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНІХ 

КОМІСАРІВ УСРР.
4. Про обов'язки Народкього Комісаріату 
Праці УСРР за здійснення політики в царині 

будівництва робітничих жител.

На цідг-кий арг лірг. 20 і 21 «оптики» 
Цоігпралі.імч» Нігконгніччнч» Ьоміпту і Ради 
-Надосшх Кош і̂ріл < лінг.гу ІЧ'І* а 4 річнії 
192-8 1). « І ||»;» ЖІІГЛолу ІНИІ'РІНСу > (36. &ІК. 
ПЧ*.Р 1928 |і., X? І», а|П‘. 49) і на скагуїкіннн 
;и|уг. І «нюсї лопшюші з 25 тни 1928 р. 
•Про шгіїгу нотними! «Про .їмсівдацію 
Інічич-ту доітчопі коиіг-ратшиїому і індіїві- 
ЦУН.ІІЛЮЧУ ІЦЦиіІПІНТЛУ ріЛІ'ІШІ'ПІХ ОГ4Х31» 1(<Т 
Ушіїні при Партій,ому Ьоміоаріиті Праці 
УСРР і Но:ч» чігц*-шіх орг.мш» (36. Уз. УСРР 
1928 р ,  Лі 8, л]гр. 28), Ікеук|иніісіжіій 
Цєптіші.іінй Кикоїшчий Комітет і Гада ІІл- 
І*о,(іпл Комиирі і» УСІМ* л о є. та що н іі .і іі:

І Нічмаспі на Нщюішй іСомікірьіт 
Праці УОРР іпіжчоїіаіюдоііі «йюіміжи в ца- 
ріміі :цій іііожіл інхшчікн щодо бу.цшшцтт 
р-кїпзгичит шиті:

І > ІШІЯП.ПІ ПІ «КІІТЛОНу ЛцТ|КЧ»у ромтнякін і 
«.пжГкжціїї;

2) іа-н^нмкілатл щкти.м/по аиирах'у.иніігіія 
і вчасне. надхоїжоїшіі '«стаїцоалешіх лості- 
імиюю Ц1>ІС і РИК Союзу 1Ч-Г и 15 червня 
1927 р. •Уі'тпна про засоби допомоги 6у- 

цїімиіцтву р.юітіимнх <иччк.> -(Об. Зак. ОРСР 
1927 р., Лі 89, ;«рг. 8(>9) підрахувать з 
фі.щу ІМЛІІИІМІІІИ «кмуту |ИИГГНЧ«»ЧВ І С-ГуЖ- 
іяшц*н на іютіюш будіпіпщті робітничих 
жител, а так само наглядати застосу вашіи 
інггаїнкиоїшх чітшім зикппоіаветіюм -пільг 
ню-яо іибітннчої» житлового будтітцтвл і 
ршробли-пн ітті н|юоктн закупив у ції) 
царині;

3) -наглядати іііікорівчинші за (цінним 
«ризначсіппім огіх асигнувань і иідраху* 
ваш., призначених на іюбітшічо житлово 
будівництво;

4) наглядати -виконання затвердженого 
під уряду плана йушшпгцтпа робітничих жц- 
чті і вжитті! :ш<цін цо тсвч>. щоб аідимгід- 
ігі устмивгн оргаиЬавувалік досвідно жііг- 
.мпо будіїш-нцгво, а тик само наглядати 
црікшомш Його;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС 
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА и СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

4. Об обязанностях Народного Комиссариата 
Труда УССР по осуществлению политики в

области строительства рабочих жилищ.

На оаііоииіші ст. от. 20 «н 21 лоллитые- 
лнн Цнігнртпоіч» ІІснигіїігттміцпо Кш.і- 
тітпі іі Гомта Нариннх Кмигеиіш Сдшіла 
(Х'Г ог 4 инвара 1928 г. «0 жилищной ими 
.тіглішс» (4‘. і). Ш'-Р 1928 і\, Лі (», ст 49) 
и іі отмену ог. І ііогтаїюлтійізі г-шюго <о 
25 шшарт! 1928 т- «05 изменении ностатл- 
лоїиш «О лмсшадщіт Коміцій содойєтпчм 
іаяліо}хтиш>Агу зі ищіішиуалмючу еггрш- 
тіьсту {хн'ючзи жнл'лщ т Украяно «їж
І]г4кц]юм К«ічіН'г.ц>:кііт> Труда УСІ/1* >н <пч> 
■мостіїнх цм\ітив> (ЗО. Уз-’УСРР 1928 і., 
Лі 3, ст. 23), іксукраїшсклй 1(шіт|>ііл.ш>ій 
Іісііапіпт'лміий Камітсг н Сонет На^мц 
них Комиссаров УССР «о ст а л о в я  л я :

1. 'Попожить «а Наро.ршй Комт^фоит 
Труда УСОІ* нішаччкцуюііщ,* оГишіикют ь 
об.іастн осущесрплсшіи іккпшнн іюсі̂ нж- 
телш'оу іхиючаїх жилищ;

1) вмітлевніе мгіі.тшциоА нужды ?жГючні
н глужшцнч;

2) коїприіі. за іі|мшмгш>і-м иочіи'лешісм 
ні «яюооромоишли мосгуплошкш устано».в>и- 
лих ікктащшоїиюм ЦНК <н <ЧІК СоюзаГСІ1 
от 15 «юті 1927 г- «НвтжоіПіе о «орх 
лцсЛітшія «гі’|юііТ(*ліи-іт рабочих жіикпр 
(Є. 3. ССЧ-Р 1927 т., X* 38. ст. 309) <гг- 
ЧНС.ШШІ1 ти <|юіца у.іучнимппі быта {чабочих 
іі ліужащігх на нужди іяіряггаїьства рібо- 
чи\ жішіц, а также ікі нраючіоішом 
устдпонлшнмх деЙтлющті законодатель 
стіюм лілчл* ш> іюбочому жилищному СТ[Юи 
тімьітрлу и ічілріботка «юних щюоітхв *лч- 
•копой в :т>іі оіїластн;

3) гецзор за зюнатьооікіапіом но ирямг*му 
иа.шачонню всех ассвгновашій н отчигл*1 
«ИЙ, щкшшцначонных на рабочее ;килніц- 
•ноо строите-лід'.тіх»;

4) ігадзо]» за ігоіюлшчтеш утно}іжщшіііП' 
лііавшчми"твом нлат сті>.»!П'СЛ]дтва робо
чих ЖІІ.ППЦ и принятие мор к организация 
еош’ікуптвующнмі! учр»\ж имтяяи опытно
го жнлнщіюіч) 4тг]юіггєллггші, а ггакж«і плі 
.ю)> за ого осущо-пыопилм;



5) брати участі, у р;«р/>іті<ові щорічних 
планів рі>Г*ттргото житлового будінішцтоз 
і «лоят його фіішоувгигня;

<і) ісонтролкштн як оргаїйзації, установи 
і шдіфмемства забезпечують житловою ито- 
ідею робітників і службовців, що по мають 
постіІІ4ЮЇ осі.тостн, і вживати заасада До 
оргжзації житлегурпків для будівель-шіх 
рсюітіїїиків.

2. Покласти та Всеукраїнську Контору 
Центрального Банку комунального господ
ства о житлового будзішцтва ураховували 
всі бы винятку кошти, призначувані на бу- 
щівішцтво робітничих жител.

3. Народігьому Камісашятші Праці УСРР, 
порозумівшись із заінтересованими уряд* 
іогцтшоги, надасться право видати інструк
цію про прикладання -цієї постанови.

Харкір, 24 листопаду 1928 р. «
Голова Всоумраїнськоїх» Центрального 

іШкаїшчого Комітет}- Петровськнй.

Голова Ради Нзроцпіх Комісарів
УСРР В. Чубар.

Секретар Всоу«раыгського Центрального 
Вшоїшчово Кодатогу А. Буценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВЬ^ 28 грудня 
1928 р.. № 301.

ПОСТАНОВА
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

5. Про порядок реєстрації кредитово-коопе
ративних організацій.

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

І.

1- Статути кредитово-кооперативних то
вариств реєструє Народній Комісаріат Фі- 
«ансів АМСРР і округові фінансові відділи, 
за належністю, а статути кредптаво-коопе- 
іхтешіх спілок рреструє Народггій Комісз- 
ріят Фішшсів УСРР-

2. Район діяльяости кіюдітяю-кооперо 
тнвшго товариства не повинен виходити за 
межі території одного района, а район діяль- 
«оопн кресшово-ксї .пордтишої спілки—за

5) участио в рилрабопсо ежегодных іш- 
яов робочого жилищного СТ|ЮПТЄЛЬСТ» и 
планов его финансированию;

6) контроль за обеспечением организа
циями, учреждениями и предприятиями жи
лищной площадью рабочих и служащих, йе 
имеющих постоянной оседлости, и принятие 
мор к организации общежитий для строи
тельных рабочих-

2. Возложить па І*сеук[кішісік>ую Контору 
Центрального Банка конмупалмюго хозяй
ства и жилищного строительства учет всех 
без псключоіяїя средств, предназначаемых 
т строительство рабочих жилиц.

3. Народному Комиссариату Труда УССР 
но соглашению с заигитересованнымн ведом
ствами нредостачыяется право издать •инст
рукцию по применению настоящего поста- 
щшешія.

Харьков, 24 ноября 1928 г.

Председатель Всеукратгского 
Центрального Исполните.! ьпого

Комитета Петровский.
Щюдседатель Совета Народных

Комисса|юв УОС’-Р В. Чубарь.

Секретарь Всоукраннского 
Центрального Ікттшітольпого

Комитета А. Буценко.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК‘ 28 дека

бря 1928 г.. № 301.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.
5. О порядке регистрации кредитно-коопе

ративных организаций.
(>хвет Народных Коміюсаров УОСР 

п о с т а н о в и л :

I

1. Уставы кредіпщо-нолі<і>атимшх това
риществ регпстрівруются Народным Комис
сариатом Финансов АМССР и окружпым» 
финансовыми отделами, по принадлежности, 
а уставі.! нре^гпкькоопоратпвных союзов 
регистрируются Шредльгм Комиссариат» 
Финансов УССР-

2. Район деятельности кредитно-коопера
тивного товарищества не должеп выходить 
за пределы территории одного района, а 
район деятельности кіеднтіге-кооперативаквч*

р



ЧЄЖ1 ІЧірИТИрІЇ иДИІі.ї ОІіруї'Н. «і п .Ш’-РР — 
іч*|пгіЧ)|иі Лишіоміїмї Мирдацсіжіії С-оціи.іі- 
•ти«тої Гадінпької Рітпубліки.

Д. З мочінкгу зар.иггриїлиии гім’х ста
туї л» ісреитпш-щкшсратиіші оріаіішци ка- 
буиаюті. щедгд юридичної «ісчмн.

4. Всі лчіїм а статутах цкхиігошмаюпо- 
раїчіпшіл грггліїзаціЙ ресе'Груї.тммі тич га* 
ЧІИМ ІІіфЯДКоЧ. що й гичі статути.

■>. ||і;|»|ДоК {КЧ:сі |МІІГЇ ОТаїЛТІН -К|н*Ди ІоІЮ-
ійюііиратшиїих тоїіаристи та спілок іятаїлт- 
.ностіан іі інструкції, що її ішда«. Народної 
К'-чісирінт Фміанеіи УСІМ'.

ІІ.

м Цю и • і .-и »!і> тц..м і.. п на цідстаиі 
арг 7 іюе татамі ЦВК і РИК (юпма ІЧ’Р .і 
IX січім 10<*7 |>. •Ус-тапа ні*) кооп^кпиін- 
імгії жредит» (36. За.к. Г.І’СР І‘.IV7 р.. Л? 4, 
.ци*. 44) та на змішу п. «е» арг. 2 поста ттн 
РИК УОРР а 31 іччігя 1922 |>. «Зміна лаю* 
.киши при !'•..( 'ШШЙ К'мпир:ттнніі Комітет 
Удірр* (36. Усі. УГРР* 192? р.. .V» І. 
арг. <>7).

Харкж, іі грудня И>2н р.

Ла« г. Гим'ііи Рада ІІаімціІч
Комісарі!! УПТ Сербиченко.

Кир-міичнй 4 Праи Ради Ііарпдш
Кочіс-арін УС-РР Я. Касян.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 21 грудня 
Ю2-Ч р., № 2«ї7.

ПОСТАНОВИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНІХ 

КОМІСАРІВ УСРР.

6. Про увільнення доброхітних товариств 
порятунку на воді гід місцевого податку з 

будівель.

Испуц>аїш-шЦі Цснт|кммшІІ Виконавчий 
Комітет і і«ма П;і]к»дпі\ Комісарів м РР по
становили:

Улілмиті іііід чісііоіюі\* ікц;итку .і буді
мо ь належні дЦн»хітшіч пнирмсгвдм ію- 
рятулку аіа йоді будівлі і споруди, ідо Иран- 
.шть і що їх оксімоатустми дли порятунку. 
За.пилену иі.к.гу не ііопіиркмліи’и на будівлі

гоиш за лрел'Лы территории «цното окру- 
іа. а и АМСП* п'рміториіі Автономной 
Молдавский ( іщпа.іппнчш і.-нП і'пімтской IV. 
публики.

3. <’ момента регистрации своих угпіпол 
крадитио-коішерітішіше организации при- 
Цнчан і права юридического лица.

4. Все нзченеіжи н уставах іцх-аипи- 
коошч>агишшх «'щанн.к.ций подлежат |юг»; 
страйки їв том же порядке. н каїмч |ичт- 
стрирукпги самые уставы.

Ь. Цградіж |«'гпнтраціш \ставок крорп 
нопаишератштих товариществ н союз- в 
устанавливается инструкцией, и;иавдом<і1 
ІІарод»Н*гм Комиссариатом Фтіапсо» УСРР.

ІІ.

(> Настоящее іі тгліммекле издается на 
основании ст. 7 іклтлпнвтошіи ЩІК іі СПІК 
і.Чмт (Ч’Р ог 1»Ч иіівгря 1927 г. «Полиже- 
шіє о коотірагшиюч кредиті1» (С. 3. 0Г4Т 
1927 г, .V 4. ст. 44) н но изчетчше іі. «є* 
ст. 2 потшамтиі СИК УГ-4'Р от ЗІ піі 
жіри 1922 г. «Об іглмічкчш.і ноложічпі» » 
Глашгом Коїщерпнупіюм Комітете У4Ч!Р» 
(Г. V. Уї'ГР 1922 і\. .V 4, ст. 07).

Харьков. 11 декабря 1928 ґ.

Зач. ІІродспдагмн Гов і\і Народных 
Кколптаїкчі У<ТР Сгрбиченко.

Уіі|книин»щиі1 Дс.іеапі 4'оікча Мазаных 
Кочиссе|міі! УГ4Т Я. Кагьян.

Распубліконано н .Вістях ВУЦВК* 21 декабря 
1 !>28 г., № 2и:.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВСЕУНРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА и СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

5. 05 освобождай добровольных обществ 
спасания на водах от Местного налога со 

строений-
Всє\к;{шмішйі Ц'лггральиып ІІсікиші- 

м‘.ты1ый Комигст’ и 4’оімт Мариных К-в«иг 
«г.]1ст УІЧ’Р п о с т а  по п и л  и:

Ос»Ю!»Д|ГГЬ ОТ ЧЄСТІЮГО ПЛПНЛ Со Г'Г|П**‘-
инй нршіад.к'жщцио доброіикіьнмч <ющг- 
«тиа-м спасаїшя па іицах стркчши и соору 
аачмін, котрые служат и аксн.цютнруют. а 
дли снасатіммімх цел -И. Ука.иіши лмі-та



іі споруди. ни* їх сктіиоатують дцброхїпні то
вариства порятунку на іноді для побувавші 
.«иску, хоч би суми цього зиску і аверталпщ. 
ЛА мсту 1ЧІКЦИІ4ТН.

Харків. 14 грудня 1928 |>.

Гчиова краиюькоїх» Центрального 
Нпкоїшчопо іВтіІТМіу Петровеьннй.

Ряст. Голови 'Радо Нарадніч 
К«чісоі|Чгв УСРР Дудник.

Г»‘л|нт«ір Ікеук|шікч»копу Цент]ШЫЮГ" 
Ніж матого Комітету А. Буценко.

Оголошено в ,Вістях ВУЦВЧ* и  січня 
іі»29 р, М?

7. Про зміну й доповнення постанови «Про 
заходи до боротьби з дитячою безпритуль

ністю в УСРР».

На зміну Гі доповнення своєї постанови а 
73 листопада 192-7 р. «Про заходи по бо
ротьби а.внпі'юмібезиріт'льїігггю « УСРР- 
<36. Уз. УС-РР ІПІ \к. ,\Н>6. арт. 247) Всо- 
>к|кГнпч>:гкії Центральний Виконавчий Комі
тет а Роді ІЬцхшіх Комісарів У О Р Р - п о г т а -  
новиліи :

1. Артикул 9 зазначеної іюпаїїовн ухва
лити п такій реакції:

і9. Об'єднувати плани дшьткти всіх 
іччяіубліканськнх а місцевих установ та ор
ганізацій, що п|н «вадять боротьбу з дитячою 
«к*.иі’]чпулілисткі. наглядати здійснення заз
начених планів, одержуючи від вдаовідоіих 
уєтвиив і організацій елоціялміі звіти. п}к>- 
вашчн обслідування тчмцо, вишукувати кош
ти на допомогу дітям та па поротіїбу з без- 
нриту.шіігпо і загально ураховувати кошти, 
що надходить па цю мету від рчшнх установ і 
«рганізацій, а так само субсидувати і фінан
сувати |н;ші устатнш іі організації. що про
падать ію]юті.*їу з дитячою безпритульністю, 
імк.іадаї.тц-н на Центральну Комісію Допо
моги Дітям при {^українському Централь
ному Виконавчому Комітеті ї на місцеві ко
місії допомоги дітям, іцо діють на підставі 
сиецінлі.іпіх ІІ)Ю них устав.

не .роспросіфіншек-я на строении н соор\
ЖСІГШГ, УКТІГ.ІОаТИруеММ:* Д1*6|Ю1ЮЛи1ЫЧН
обществами опасання па іюдах о іртлью и.«- 
мочення прибыли. хотя бы суммы эт>>>І 
прибыли и обртіца.ін ль ша що.ги «ющеггв.

Харьков. 14 декабря 102$ г.

Председатель Всеукрашичсого 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета 
Народоых Коикгсароп УССР Дудник

(Ччкретарь Всеслг|кппнекого 
Центрального Истпиггельноі'п

Комитета А. Буценко.
Распубликовано в .Вістях ВУИ8К* о января 

1929 г., № 7.

7. Об измзнении и дополнении постановле
ния «0 мероприятиях по борьбе с детской 

беспризорностью в УССР».

Но измлгсппе и дпттиешш постановле
нии своего от 23 комори 1927 г. «0 меро
приятиях ПО борьбе с. детской бесИрИЗОр- 
нэптып в УССР» (Зо. Уз. ІЧ'РР 1927 г., ,\« 66. 
ст. 247). Всеу;?раинский Центральный 11с- 
иолантельлый Комитет л Совет Народных 
Комиссары* УССР п о с г а и о в и л и:

1. Статью 9 указанного ностановл-чшл 
изложить в следующей редакции:

«9. (Ккяшюікіо планов -деятельности 
всех республиканских и местных учреждь- 
■ний и организаций, 'ведущих борьбу с дет
ской беспризорностью, наблюдешь? за осу
ществлением указанных планов путем по
лучения от соответствующих учреждений 
и организаций специальных отчетов, проїм* 
подстав обследований и т. и, изыскание 
1*р;дств па помощь детям п на Борьбу сбег 
і гриз-арностью я общий учет средств, посту
пающих на эти цели от разных учреждений 
и организаций, а также еубендировачте и 
фткикмпрование ішнш учреждений и орім 
пизацкй. ведущих борьбу с дегсаой бштрн 
мрчгостью. (возлагается на Нейтральную 
Комиссию Помощи Детям нрі Кгеукрапіи 
сном Центральном Пополни г<мыюм Комтпч*- 
то и на местные компгсенн ПОМОЩИ ДІТЯМ, 
действующие на основатіи особых о них 
ПОЛОЖЕНИЙ.

: і



Безпосередньо керувати всією опоратив- 
і:<чо роботою шо-до боротьби з .оггячою без
притульністю, яку провадять різні установи 
Й організації за рахучкж державши, місце- 
чиїх і громадських коштів, покладається на 
Народній Комісаріят Освіти УСРР і його міс
цева органи».

2. Додати до зазначеної постанови арт. 
Ю* такої редакції:

«10і. Організаціям у- справі бор/гьби з 
дитячою безпритульністю заОороігяеті̂ я звер
гати «а добування зиску в своїх ти чужих 
підприємствах кошт, одержав! «є через ко
мерційну діяльність».

Харків. 14 грудня 1928 р.

Голова Всеуіфашеького Центрального 
Викоїшчоп Комітету Петровеє* ий.

Голова Ради Народніх Комісарів 
УСРР В. Чубар.

Секретар Всеук]шнського Центрального 
Гнконаїиюго Комітету А. Буцедео.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК“ 9 січня 
1929 р.. № 7.

8. Про притягнення коштів /водности на тор
гове й промислове будівництво кооперації.

Для дальшого інинитку торгового й про
мислового будівництва кооперації та при- 
тяпвеїтя до цього будівництва коштів люд
ности, Вгеугратігський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народігіх Комісарів УСРР 
п о с т а  н о в  и л и :

1. Кооперативні організації всіх видів і 
ступенів повніші утворювати спеціальні ка
пітали торгового і промис.тового будівництва.

2. Зазначені в арт. 1 споціяльїгі капітали 
утворюють кооперативні організації першого 
ступеня кожної кооперативної системи за 
постановою загальних зборів члоиів даного 
кооперативу через:

1) спеціальні внески членів, з тим. що 
розмір цих внесків •встановлює відповідний 
всеукраїнський кооперативний центр;

ІІеП-гСр ДСТВОНЩ** руК'ЯЮДСГНи ВОІ'ІЙ о'К'
ративіг>й работой ио борьбе с детской (к- 
НрНЗСрНКТЬКї, ІІрЛЮДИМ-іЙ [ШПЫМИ УЧрСЖ
денними и организациями за счет государ* 
сТВЄШШХ, местных Н а>ЩОСТВОІЇШ4Т 
іреаств, вовлагаетх'Н на Народный Комис-ьі- 
риат Нроопенишя УССР и еі» мегтние 
оргапы».

2. Дщншшть іказашпе ностааю&нмгі- 
статей 10* в следующей редакции:

«. 10і. Организациям по борьбе с догмой 
беспризорностью воспрещается «/іращат* 
•на цели извлечения прибыл* в своих и.іч 
чужих «р^ириятяях средства, пол учешімо 
не путем коммерческой деятелыюгги».

Харьков, 14 декабря 1928 г.

Председатель Вееунраіинжоїо 
ЦоіГРралілкіго ЙСПО.ТШПЧЫЫКЙО

Комитета Петровсний. •

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубзрь

Секретарь Всеукраишжого 
Центрального Исполь^лльпого

Комітга А- Буценко.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 9 январе 

1929 г.. № 7.

8. О привлечении средств населения для 
торгового и промышленного строительства 

кооперации.

В целях дальнейшего развитии горгсплмо 
и промышл:агно1\) строительства кооперации 
Я ПРПВ.10ЧЄШКІ ДЛЯ УТОП) СТР0»ПЧ‘,ТЬСТ1КТ
средств населения, Всоуківипшій Цен*- 
ралыгый Нсплшнтсльпый Комитет п Слит 
Народных Комиссаров УССР п о с т а н о 
в и л  н :

1. Кооператтяшс оргашгацан всех ви
дов и степеней должны образовывать сподн 
альные капиталы торгового л лромышлеч 
ного стрсягтельстиа-

2. Указашгыо в ст. 1 снсцнальимо шта
та л ы оґфазуюпн в кооперативных органи
зациях первой степени каждой коопо}клш- 
пой системы по постажйитенню общих соб
раний членов дашюго кооп.ретжа путем:

1) специальных взнос,.ш членов, при этом 
размер зтих взносов ус гсшавлшиотся соот
ветствующим всеукрявшоїаіч кооператив 
ным центром;



Ч )  ЦІЛЬОВІ 1ЮЛІІК-И і ЦІЛЬОВІ ВК.І»ДІ1 лиц- 
могтя, що їх направляється до спеція.шпіх 
капішів торгового і промислового будіи- 
янцтва, з тик*, що на ці вклади поїшгрнхгть- 
«•« гарантії, встановлені тонним закмкдав- 
іггвом для вкладних операцій кредитових 
устаЕюв (арешт тільки за постановою суло- 
щп і слідчих органів, збереження таємніші 
вкладу то-що);

3) повернення на іютінчщ торгової» Й 
нрочнсаотго будівництва частотні зніжу 
кошівікітнвтіх організацій понад обов'язкові 
шцяхувашш. зазначені 4» а|л\ З цієї кет-
ГО»ВН.

V в а г а .  Згшрааіджуодтн до жнітн за
ходи, иі-шачекі в п. З цього ;і]ґпі];у.іу.

[опускається тільки за згодою відповідп<і-
го всеукраїнського кооперативного центру.

3. Крім тої», кооперативні організації 
всіх вадів і ступенів, за винятком п^клшело* 
вої кооперації дювяшгі робити відрахування 
<а зисків до спеціяділіих капіталів торгового 
і промислової» будівництва в розмірах, що 
їх <встапоплюють відповідні всеукраїнські 
кооперативні центри, 'порозумівшись з На
роднім Комісаріатом Торгівлі УСРР.

4. Вклади, що їх вносить члени коопера
тивних організацій до спеціальних капіталів 
торгового й промислового будівництва, по
вергається їм у реченні, встановлені підчас 
організації спеціального капіталу від за
гальних зборів членів кооперативної органі
зації.

5. Суми, зібрані порядком арт. 2 цієї п>- 
станови, розподіляється так: 75 %  направ
ляється до спеціальних капіталів тієї коо
перативної організації першого ступеня, що 
ці кошти зібрала, 22,5% передається до 
4'псція.імтп.к капіталів відповідної коооера- 
тнпюї організації другого ступеия і 2,5%— 
до споціялиіях капіталів відповіді юго коопе
ративного центр)*.

6. Кошти сиещялышх капіталів торгового 
й промислового будівництва витрачається 
виключно плановим переднем.

Іїланове керівництво торговая і промис
ловим будівництвом кооперації здійснюють 
всеукраїнські кооперативні центри, згідно з

2) целевых займов и нелепых окладов їм* 
селения. обіхицаемих в опоцішьшло капи
талы по торговомV н иіиіньшілотюму сгрои- 
тельству, причем ли эти вклады росяіросярі- 
някггся гарантии, установленные действуй»- 
тим законодательством для вкладных опе
раций тфедитных Учреждений (</>радцеіки‘ 
ареста .тніиь іго лостаїювлопиам судных н 
слсгдствошімх органов, сохранение та&пы 
вклада п т. н.):

3) обращение на нужды торгом*» и зір» 
мьпіілмішто строительства чапи чистої 
прибыли кооперативних оргсншзаци’й, сверх 
обязательных отчислений, указанных в ст З 
настоящего постановлении.

П р и м е ч а н и е .  Проведение к ашшь 
мер приятия, указавшего в п. 3 настоя
щей статьи, допускается .ишь с соглч 
СИЯ СОСФВСТСТВуЮЩОГі) «сеукрглтского 
КООПЙраТІІИЮГО центра.
3. Кроме того, кооперативные организа

ции всех видов іі степеней, ж) нсключеинсм 
нромьпмог.ой кооперации, обязаны щюизяо 
лить отчисления .ігл чистых прибылей в спе
циальные капиталы торгового и промыш
ленного строительства в размерах, устанав
ливаемых соответствующими іюоукраяшгскп- 
чк ксюпрйтігвньгмн центрами по соглаїне- 
ыпо с Народным Комиссариатом Торговій 
У<№

4. Вклады, вносогмыо членами коопера
тивных организаций в специальные канн- 
талы но торговому' и иромьшглетіому щ*м- 
тельству, возвращаются ті « сроки, усто- 
новлегашс щяг организации специального 
ь-ашггала общим собранием ч.ичюв костер-
ШЖОЙ ОрПМПШЦНН.

5. Суммы, ообрглгаыо в ««рядке ст. 2 на
стоящего постановления, ■рлелроаоляютоя 
следующим образом: 75% обращаются в 
специальные капиталы той кооперативной 
организации первой степени, которая эгл 
средства собрала, 22,5% нор. даются в спе
циальные капиталы ічхгветству кщей ко
оперативной оргаштціні вто|>ой степени я 
2,5%—в специальные капиталы соответ
ствующего кооперативного цечпцх»-

6. Средства специальных капиталов тор- 
говея» « промышленного строительства рас
ходуются исключительно в плановом по
рядке.

Плановое руководство тортовым ц лтх>- 
мьпп.теплым строительством кооперации
осуществляется всеукрипіскіпт кооиеро-



планами капітального будіиніиїтіи, затверд- 
ЖПіНГМИ НПОНЦВЛОННЧ пщщдом.

7. Кредитуючи то чи інше кооперативно 
Г»у.рпіііщт»о з шиті» держави яиажаетмм на 
нпшпеті. у цаігої кооііо]ілтіичюї організації 
класних і інритяіпіепих «ід людности коні іі» 
на зазначене буцішшцтію, з тин. що, як яра- 
іиїло, кредитування даіггіл'л косіїеративній 
оргамшції інриюію ступеня, каїн у неї «: 
найменш 50% «а|ітопи 'іііюкктонаиот будів- 
ющтші: К'-оін^ггаїнійЙ ідаїїізадіїі другої» 
«тунеля за пашшогпі на-йменш 33% й все- 
украпитжому кооперативним)' центрові—за 
наивности найменш 25% ці*:ї вартості!. За 
окремі» випадків зазначені даотри можна 
зменшити ;.а постановою На)ншьоіч» Комісії* 
ріяту Фінішер» УО-РР.

Харків, и грудня 1028 р.

Голова Ьч'уіфаїнсмало Центрального 
Викшіииічого Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради ІІародніх 
К'ічіїхіфів УОРР Сербиченко.

Секрету» Всі“ук|шііськпіті Пеніра.іьікні» 
Кта.ііаігчопі Комітету А. Буценко.

9. Про ^сповнення постанови «Про передачу 
вихованців дигячих будинків на трудове вихо
вання в трудові рільницькі господарства».

На дополнения овосї постанови з ІЗ трав
ня 1920 р. 'Про лодаачу шіхошнщіп дитя
чих будинків на трудово виховання >в Т|»УЯ0ВІ 
рілі шгш.і.і гухчюдарства > (Зо. У». У<*РР 
1920 р.. .V? 29, арт. 235), Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і Рада Н.«- 
даїліх К-чіслри» У(«РР и ост а н о в і ї  л н :

Додати до арг. 1 зазначеної постанови 
увагу такої редакції:

« У л а г а .  Цю іюпшгяу ікжшркн.гьс.іі 
гак само і ікі митники, коли на гп|іу;до&с ви- 
хогсшія л трудові ]члміін(і»кі гж'іюдаїм-тна 
неррдасгіи!!! пезпріпуліліпх дітей не з

ппшымк центрами, сої'.кичю с планами м- 
шітальнічх) гтроительпім, 'уіІВОрЖДОІШММіІ 
» установлегакч порядке.

7. При кдаитовашмі того или иного к«о- 
педамигого стікипчммтиі ия сдаете готу- 
фарсів» Учитывается наличие у данной ке- 
оиеікггаммий «рппмшции с«юствижых и 
привлеченных «»т іьнтлешя едастп на ука
занное строительство, ари атомі. как им 
німо, нредішжапне іцимоетаїшотпі 
іятшіой <.|тчшизацш нервлй степени ігн; 
наличии у ніч1 не м ніч* 59% стоимости 
проектируемого гтроиггеліхгва, К'ляїератик- 
кой организации ипцюй степени—ігри на
личия не >чош*е 33% и шчляраи некому ко
оперативному центр»---при наличии не ме
нее 25% отой стоимости. В «ппедышх слу. 
чаях указанные {шкерм сдут быть «чип- 
жони ты їїостоноїйгешмо Н:'р«піь*т К«»м:і •• 
гарного Финансов УПТ

Харьков, И декабря 192і!) г.

Председатель Вадуцкшшаи» 
Центрального Иенатшітнлюго

Комитет* Петровский.

Зам. Председателя Совета 
ПлроДІГЬІХ Кочпсаііхж УГОР Сербиченко.

О-кротарь Всеуврмннжсчч)
І (оитрплыюго ІЬпоіііРігтгі.ім'о

Комитета А- Буценко.

9. О дополнении постановления «О передач 
воспитанников детских домов на трудовое 
воспитание в трудовые земледельческие хо

зяйства».

В дополнение Ііігтаиоплечіш! ОВОеіїі <'Т 
13 мая І92Г) г- «О передаче воспитаїппік-»: 
детских домив на трудовое оосштанпо в 
трудовыо .іечліиелі.чспіаіе хозяйства»{(’. У 
УССР 1Ш г., У* 29, ст. 235). Ксеукрогш- 
« к і г й  Цспііфгьшіьій ІІглолиігг’лтмп.гй Кома 
гот и С-овот Нацюдных К«>мисса|*>» У(Д'|* 
и о с т а л  о в и л и :

Дополнить ст. I у казанного иостаноікі.- 
пня нрнчечажгом т Счіеяующсй рсдакіцш:

« ■ П р и м е ч а н и е  Пастхмпціч' шн-і.:* 
ігов.кчіие ікин»р.м*п|кмгяети’>я также іі; 
с.тучаи передачи на трудовое і^слнташн'
В тріудовме ПЄЧЛЄД«‘.П.Ч(ХКНО ХОЗИЙСТІ.;:



дитячій будинків. ііа утрнміїшіл цих іі 
той, як правило, встановлюються сяоці- 
ял мі у плату за нормами, що їх визнача
ють округові виконавчі комітети.

Потрібні на ко кошт складаються з 
асигнувань за місцевий бюджетом, а гаї; 
само з сум. що їх .ще Центральна Ко
місії: Допомоги Дітям при Всеукраїнському 
Центральному -Виконавчому Комітеті ті її 
кедові иртдш й мінні громадські органі
зації *

Харків, П трудив І92ь р.

1\шч» Всеукраїнського Центрального 
ПЖИМДОЧОГО 'Комітету Петро&ський.

Голова Гади На|юдніх Комісарів 
УОРР В. Чубар.

Гок|ют5ф Всеукраїнської» Центрального 
Киконавчыо К<імітоту А. Буценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 4 січня 
юзи р.. № а.

10. Про доповнення увагами арт. арт. 52 і 69 
Кодексу Законів про родину, опіку, подруж

жя та акти громадянського стану.

На доповнення Кодексу Законів еро ро,ди
ку, опіку, подружжя та акти г|.ч>маіингькоі-: 
етапу (36. Уз. УСІ-Р 1926 р., Уз 67—69, 
арт. 440), Всеукраїнський .Центральний Ви
конавчий Комітет і Рада Ііардтх Комісарів 
УОРР с і о с т а я о в н л  и:

І .  Додати до арт. 52 зазначеного Кодексу 
уваги 1 і 2 такої -редакції:

« У в а г а  І .  До обов’язків місцевих 
олікунчих утіків, міських, селнщшгх і 
гі.їіськйх рад, **ого и* 'тосуеться, иаіе- 
жить виявляти недолітніх сиріт іпі на
півсиріт. що над ншш повинно наста- 
нопляїи опіку та які .мають за чинним 
лгкоігодаветвом право на пенсію або іга до
помогу. й ичаспо порушувати нюхання 
про ирнзшічеїшя від віпювідних орга
нів сіц'йіьіито страхування або си- 
и,іі.плин і елбезпочеїжя зазначених пен
сій і ДОПОМОГ.

У в а г а  2. Органи с щіялі.і*аго забез
печеній й оргаші соиіяльиоїм страхуваїї-

бесіїрнзорних догей, не находящихся в 
деге-ких домах. За содцмканис апі-х дэту,й. 
«ак правило, упанавяивастон особа,і 
ішта но нормам, определяемым окрул, 
■ншги «онатшгго.імнлш комитетами.

Необходимые для указанной ц*чіг 
ср‘Дгггеа состаїшютгя из ассілпіованмс 
по местному бюджету, а также, из суму, 
«тпусімомьгх Цоііі |);..п>|ЮЙ Комиссией 
Помощи Д(*ТЯМ !Г}НІ Вс«у«(ХШ1»С-КОМ Цей І 
радшом Истюлшітімьноч Комитете и «-є 
чсстаыми органами и иными обществен 
ііьмп организациями».

Харьков. 14 декабря 192* г.

ІІірелсОДите,іь Вссукраніїскоію 
Цщщйдшичі \\стшпадьи«>го

Комитета Петровский-

ІЦкассдатель Сслкта. Ии/родних
Комиссаров УіЧ'-Р В. Чубв^ь.

Секретарь Всех кратіеиого 
П(чгпра.іьш»іч> ІІсполиіітшкич»

Кілипета А- Буценко.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 4 января 

1024 г„ V* а.

10. О дополнении примечаниями ст- ст. 52 
и 69 Кодекса Законов о семье, опеке, бракс- 

и об сктах гражданского состояния.

В двполнвнде Кодекса Законов о семье, 
опека, 0|К№е пі об актах гражданского состоя
ния (С. У. УССР 1926 г.. Уз 67-69, ст 440). 
іВеоукраїтскігЙ Цеигпхмышй ЇІополцттель- 
нміі Комитет и 1,'оВсТ Народных Комиссирт 
УССР к о с т а  н о ю  и л и :

1. Дополнить ст. 52 указанни» Кодексі 
примечаширмк I и 2 в следующей редакции:

' П р и м е ч а н и е  I .  К онькиміостям 
местных спекуисашх учреждений, город
ских, ПССОЛКОВЫХ N сельских ГМКІХЧІ. п > 
тіртг.ідлежігссти, ч/гнюентгн вишиенії»? 
ігесовіммнеімихіетпиїх сирот И ІИМУс.НрЦГ. 
подіежащих опеке и имеющих По дей
ствующему занонодатчхгьегву щкии> іп 
неїШіЮ и.мі на носооие, и ояоовремешг.*' 
вооґшжцегліе П)юсьб о няшіачоїши сооі- 
ветс-тующіпмі органами социальною 
страхования или социолмьмх» об енеяе- 
ния указанных пеионй и пособий

П р и м е ч а н и е  2. Органы социаль
ны» о'ючміечепіпі и <^>ганы с іцна.гьиоі-»



!ІЯ ПОВНІШІ МіЖІМГО Ол|)ОМОГО разу ною-
Являти іііцпоігідігі огсікунчі органи пр«* 
отзиалмя за недолітками отрапа на забез
печення; оігжуичиїі орган, що одержав та- 
\м ноздоіглеірня, спільно з органами На
роди і.оед Коміса|ннгу Охорони Сторони 
УОРР і Народні,ого Комісаріату Освіти 
УСІМ’, истліювіює форм у аабезпечешя цих 
недолітків».

2. Додати до арт. 09 .шиаченого Кодексу 
увагу такої редакції:

« У в а г а .  За невчасне, бое упажліиш 
причті, настановлення опіки або піклува* 
твльства, уредопі особи ояікунчих уста
вов, а так само сільських, селищних і 
міських рад. кого до стосується, відпоні- 
чають за увагою до арт. 100 Криміналі.- 
лг>«>» Кодексу УОРР».

Харків, 14 грудня 192$ р.

Голова 'Ксеуцкинсьпото Центрального 
Никишючого Комітету Петрове ький.

Голова Ради Народніх Комісарів 
У('РР В. Чубар.

імфіггар Бсеукраигського Центрального 
Нннопавчого Комітету А. Буценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК“ « січня 
1929 р., № 5.

Видання Народнього КомІсаріяту Юстиції

стртхонаиия обманы в каждом отдель
ном случае извещать ссютветгтвующи- 
«ЯТекуіЛЧІІГО орпгны О ПргШЛгНІГН .ні несо- 
««інношшелиигл драна на обсчікчота», 
ПО.ТуЧ'КВШИЙ такоє НЗВ.ЧЦСВПЄ ОПОКГИСКИЙ 
ОІЙХИГ, совместно С ОртЛДШИЇ На|М)Д№К«і 
Кохитсариата Здраваохрашгая УОГр и 
'Никакого Комиссариата Нростчцоина 
УСОР, устанавливает форму обеспечении 
втих негдаоршеміолетіиїх»- 
2. Донаипт» ст. (>9 указанного Кодекс» 

примечанием в медуницей і>едащгвв • 
« П р и м е ч а н и е .  В случае кесінн-

«рем-вшюго, 6Є0 УВіШІ'ІГ.І І.ІІЬБ ІІ]ЧІЧНМ.
установит опоки іш іі игє^тмьсті.!. 
доджірхтнью лица ом&уншкх эджии»- 
лінії, а также сли етап, т*ч\тк<#№х ц п- 
редекпх советов, по і̂ жнадложікстн, под
лежат ответстамиоемг согласік иримс 
чяшію к ст. 100 Уголовимч» Кедед м 
УСОР».

Харьков, 14 декабря 1928 г.

Председатель Всеукрюпгоиого 
Центрального Исвдішпчішмо

Комитета Петровский-

Председатель Совета Народиых
Кожюгаров УССР В. Чубарь.

Секретарь Вссукрлтнтсого 
Центрального Нсполпнтслмюг*

Комитета А- Буценко.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* в января

1929 Г., Л 5.

Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголовліт №7. Трест ,Харк!в-Друк*. Друга друк. Ы. В. Блакитного. Зам. Шг—10000



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗБІРНИК
5АКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ І 50 С І Ч Н Я 1929 р .

ЗМІСТ
♦
^■танови IV Сесії Всеукраїнського 
^трального Виконавчого Комітету 

У X скликання
(/ грудня 1928 р.)

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления IV Сессии Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного 

Комитета X созыва
(I декабря 1928 г.)

. Про соціалістичне будівництво 8 сільському 
господарстві.

. Про вибори до рад.

И. О социалистическом строительстве в сель
ском хозяйстве.

1*2. О выборах в советы. 1
Про радянське будівництво серед націонала 

;»них меншостей УСРР.
Про контрольні цифри народкього госпо
дарства І соціяльно-культурногобудівництва 
УСРР иа 1928*29 рік.

13. О советском строительстве среди нацио-к 
нг.льных меньшинств УССР.

14. О контрольных цифрах народного хозяй-у'| 
ства и социально-культурного строитель
ства УССР на 1928 29 год.

, Про державний бюджет УСРР на 1928- 
,, 29 рік.

І Про затвердження постанов, що їх ухвалила 
І Президія Всеукраїнського Центрального Ви

конавчого Комітету між Ш та IV сесіями.

15. О государственном бюджете УССР на і/ 
1928-29 год.

16. Об утверждении постановлений, утвержден
ных Президиумом Всеукраннского Централь
ного Исполнительного Комитета между 
ПІ и IV сессиями.

ПОСТА** м
СЕСІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬ

НІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ X СКЛИ
КАННЯ.

ІІ. Про соціялістичне будівництво в СІІЬ- 
сьному господарстві.

іїад;ігн*і»кл влада від часу переходу до мир
но Оудішпшт провадила зеличезну робо* 

щодо від;їу,«оии господарства іі перебудо
вою па новий соціалістичний лад. Розвк- 
5 великої соціалістичної ироашсловоетн, 
> Йиюз рік-у-рнс, покладав міцні підвали-

ї ПІД ЛАрейтЛіВТ ИЛ НОВІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСНОВІ

1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
IV СЕССИИ ВСЕУКРАННСКОГО ЦЕНТРАЛЬ

НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
X СОЗЫВА.

11. О социалистическом строительстве в 
сельском хозяйстве.

Советская одеть со времени перехода к 
мирному строительству проводила огромней- 
шую работу во восстановлению хозяйства к 
переустройству его на новый социалистиче
ски іі строй. Идущее год за годом развитие 
крупной социалистической промышленное!'! 
закладывало кроткий Фундамент в деле ік



сільського господарства, що до остаииього 
часу тс розвивається переважно в форчі 
розпорошеного дрібного селянського госпо
дарства.

Провідна роля великої нідуст^>ії в пере 
будові сільською господарства за остаїні 
роки збільшувалась і лялі ми маомо значні 
рокоас'ф)жгніиіі змій и їв сільському господар
стві, зокрема, міцні підвалини для його роз
витку по шляху колективізації, тоб-то утво
рення великого усуспільненого япшігпізовл 
ного вироЗіппітва і» сільському гк-подаревві.

Політика Гадинської влади, сксроваиа на 
соціалістичну перебудову пароднього госпо
дарства та знищення решток капіталізму в 
нашій країні, ділком -відбивалася н планових 
•входах щодо піднесення государства селян- 
СІ.КОЇ бідноти й середняцтва. Не ловлячись 
на перешуми, що поставали в наслідок сти
хії (педор:*д 1921, 24 та 28 років), аротягои 
іештн років відбувалося загальне зростан
ня сільського господарства та й зміцпепял 
господарств основної маси селянства.

Досвід боротьби за піднесеїгая сільською 
господарстві протягом минулих років пока
зав, що переборювати стихії та подолати 
надзвичайно низький рівень сільського гос
подарства, подолати злидні сільської бідноти 
та уоуяутн зпачпе відставання темпу розвит
ку СІЛЬСЬКОГО ГОСІІОДа]КТІ« від темпу розвит
ку соціалістичної індустрії—не можна бел 
того, щоб пе досягнути рішучого перелому в 
справі усуспільпевня сільського господарства 
та Його кооперування, яка ва іншій соціяль- 
вій ослові забезпечить дедалі більше розгор
тання виробничих сил. Цей шлях так само 
має забезпечити дальше господарсько-доцілі.- 
пе використання коштів, що їх витрачає 
пролетарська держава «а сільське господар
ство, та ще виробничих зусиль, бідняцьких 
і ссредаяцьких верств селянства.

Шдпзсеїш політичної свідомосте й актив
ности сільської болоте та спілка сільсьюї 
бідноти з середняцтвом, зріст їхньої органі
зованосте та широка допомога з боку проле
тарської держави під проводом Комуністич
ної партії та Радянської влади, вже забез
печили, особливо за останній рік. значим іі 
«ріст колективізації й усуспільнення сіль
сько-господарського виробництва.

реустройства на новой технической ОСІЮі. 
сельскою хозяйства, развивающегося 
последнего времени нее еще, преимуще
ственно, в форме распыленного мелкого 
крестьянского хозяйства.

Руководящая роль крупной индустрии в 
переустройство сельского хозяйстве за по
следние годы увеличивалась, п теперь мы 
«моем зяачитдьяыо реконструктивные нзме- 
•нения в сельском ХОЗЯЙСТВО. В Ча'ТНОСТН. 
крепкий фундамент для его развития но пу
ти коллективизации, то-есть создания круп
ного обобществленного машинизпрованного 
производства в сельском хозяйстве.

Политика Советской власти, направленная 
па социалистическое переустройство народ
ного хозяйства и уничтожение остатков ка
питализма в нашей стране, полностью отра
жалась в плановых мероприятиях*, гпоше- 
нии поднятии хозяйства крестьяпской бед
ноты и середнячества. Несмотря па препят
ствия, создававшиеся в результате стяч Й- 
ньгх явлений (-недород 1921, 24 и 28 годов), 
в течение всех последних лет происходил 
общий рост сельского хозяйства и укрепле
ние хозяйств основной массы крестьянства

Опыт борьбы за поднятие сельского хо
зяйства в теченио прошлых лет показал, что 
преодолеть стнхпи и одолеть чрезвычайно 
низкий уровень сельского хозяйства, унич
тожить бедность сельской бедпоты и устра
нить значительное отставание темпа рас
пития сельского хозяйства от темпа разви
тия социалистической индустрии — пел»,- 
зи без того, чтобы пе достигнуть решителі • 
«ного перелома в деле обобществления сель
ского хозяйства я єго кооперирования, ко
торое па ппой социальной основе обесн**- 
чит все большее п большое разворачивание 
'производственных сил. Этот путь также дол
жен обеспечить дальнейшее хозяйствен>- 
целесообразное нспользоваппо средств, рас
ходуемых пролетарским госуда;ттвом ва 
сельское хозяйство, а также производ
ственных усилий, бедняцких и середняцких 
слоев крестьянства. Поднятие подитическо- 
го созпапия. п актявпости сельской бедноты 
и союз сельской бедпоты с середнячеством, 
рост их организованности и широкая по
мощь со стороны пролетарского гостдаост. 
под руководством Коммунистической партии 
и Советской власти. уже оГчупечилм, особен
но за рос.тетттпй гол. значительный рост кол
лективизации и обобществления сельско
хозяйственного производства.



Поруч цьом, пролетарська держава »іц- 
аіО€ свої радянські господарства, що рік-у- 
рік иаоувають чимраз більшої ваги в спрапі 
допомоги селянству в перебудові та рекон
струкції його госоодарсіва.

Все це свідчить про то, що ва основі за
пільних господарських досягпэнь пролетар
ської держави протягом минулих років со
ціалістична перебудова сільського господар
ства буде проведена прискорений темпом і 
завданий, що їх ставить перед селянством 
соціалістична держава, будуть виконав].

Ті досягнення, що їх мас сільське госпо
дарство України за роки Радянської влада, 
і відчать про тс, що руїни, яких зазішс 
■ільськс господарство за роки імперіалісти'!- 
«<  ̂ «ромадяиської війни, цілком зліквідо
вано (еіднов.гепа та частково поїшгреоа за
сівна площа, а також склад стада різних тза- 
рип, -відновлено сади, виноградники, хмільові 
насадження тощо). Більше того, процес від
новлення супроводиться процесом рекон
струкції сільського господарства—позбувай
мося далекоземелля та черезсмужності» (на 
початок 1929 р. буде замдевпоряджено май
же 303> всієї зеязльаої території України), 
замість трьохлшя та черезсмужності! пз 
і-'тзіловпоряджеігій території вводиться бага
топілля (громадська сівозміна), зростаюіь 
технічні та експортові культури, в районах 
виливу беконовпх фабрик та масло-заводів 
господарство перебудовується в напрямкові 
скотарства та зміцнення інтенсивних галу
зей.

Однак, за всіх досягнень, хоч і збільшуєть
ся гуртова продукція що-року, а таки вро
жайність сільсько-господарських культур, а 
надто зернових, залишається, проте, дуже 
низька, продуктивність тварин малою, стій
кість господарства протії стихійних впливів 
цілком незадовільна (неврожай поточного 
року в значній частині степу); а в звязву 8 
.фостом міст (промислового пролетаріяту'І, 
витого яротп передвоєнного часу харчування 
люлпости, деякого зменшення товаровостл 
частини сільського господарства за його 
атрібпеггн.1. всіє! продукпії сільського госяо- 
іарства не досить не тільки для потреб еко- 
дерту, але й для повіюгп задоволення вп7- 
дріпшіх потреб країни. Темп зросту сільсько-

Шряду с этим, пролетарское государство 
укрепляет свои советские хозяйства, с каж
дым годом приобретающие все большое зна
чение в деле помощи крестьянству, в пере
устройстве и реконструкции ого хозяйства.

Все это свидетельствует о том, что па 
основе общих хозяйственных достижений 
пролетарского государства последних лет 
социалистическое переустройство сельского 
хозяйства будет проведеио ускоренным тем
пом н задачи, которые ставит перед кре
стьянством социалистическое государство, 
будут выполнены.

Достижения, имеющиеся в сельском хо
зяйстве Учграниы в годы Советской власти, 
свидетельствуют о том. что разрушения, ко
торые испытало сельское хозяйство в го
ды империалистической и гражданской вой
ны, полностью ликвидированы (восстанов
лена її частично расширена посевная пло
щадь, а также состав стада различных жа- 
вотпых, восстановлены сазы, виноградники, 
хмелевые насаждения н проз.). Больше то
го, процесс восстаповл-̂ пия сопровождается 
процессом реконструкции сельского хозяй
ства.— уход от далекоземедья н чресполо
сицы (в начале 1929 г. будет землеустроєм 
но почти 30% всей земельной территории 
Украины), взамеп трехполья и поетраполья 
на землстстроепной тервиторли вводится 
мпогополье (общественный севооборот), уве
личиваются техшгчеекпе и экспортные куль
туры, в районах влияния беконных фаб
рик и масло-заводов хозяйство перестраи
вается в направлении скотоводства и уси
ления иятепоичных отраслей.

Однако, при всех постижеппях. хотя мас
совая продукция с каждым годом н увеличи
вается, все таки урожайность сельско-хо
зяйственных культур и, особенно, зерновых 
остается очепь низкой, продуктивность жи
вотных — очень малой, стойкость хозяйств 
в отношении стихийных влияний совер
шенно пеутовлетворптельш (неурожай те
кущего года в значительной части степи): 
а в связи с ростом городов (промышленного 
пролетариата), более высоким в сравнения 
с довоетшым временем питанием населения, 
некоторым уменьшением товарности части 
сельского хозяйства при его измельчании, 
всей продукции сельского хозяйства не 
хватает не только для ііужд экспорта, пр и 
для полного удовлетворения внутренних по
требностей страны.-Теми роста сельского хо-



го господарства силово відстає від гемпу зр>- 
сгу соціалістичної промисловосте.

Вихід з цього стану за наявносте тих ма
теріальних ресурсів, що с в розпорядженні 
героїни. !іс*редовсга полягає в укрупиоіші 
сільсько-госзодарськоіч) виробництва чорта 
у.гусиільнеїшя дрібних індивідуальних Оіі-
і.щьких та середняцьких господарств, можлп- 
л»ї механізації та хешації рільництва і, 
;;юачкіпсць, в напруженні внрюннчнх сн і 

підцццілюи<<[я-'дияцьких індивідуальних се- 
лайсь шх господарств. що о основную базою 
сільського господарегва, але ше до цьог» 
ч 'су ні в якій мірі не Дали того виробничої > 
ефекту, що його вони повніші дати за ВІД
ПОВІДНОГО керівництва та величезної доиомо- 
гп держави тіі іі за розвинення належним 

спчодіяльтхти самого селянства.

Для 'лсіцнеїшя бідняцько-середняцького с> 
ишсьїкого господарства держава за останніх 
років видала сотні мільйонів карбованців (в 
1924-25 році—55,6 міл. карб., -в 1925-26 
,хщі—68,5 міл. каре'».. в 1926-27 р.—120,2 
міл. карб., в 1927-28 ропі—157,1 міл. 
карб.), десятки .мільйонів пудів насіїшьовоі 
івнкп (лише по-весігі та в-осолн 1928 ро 

ну-—28 міл. пудів, не ураховуючи багатьох 
йльйоиїв пудів, що їх дано в позику в о»- 
порвдпі рослі та ювілеііппи маніфестом ПВл 
Г-ІЧбР і ВУДЙК подаровано); на боротьбу з 
посухою за 3 роки відпущено для степової 
смуги близько 14 міл. карб.; землевпоряджен
ня малоспроможніх шарів села провадиться 
коштом держави (в 1925-26 році на це ви- 
грачино 867 тис. карб., в 1926-27 році— 
і.467 тис. карб., в 1927 28 році—5.179,7 
гі+с. карб.); порода») сільському господарству 
‘>.500 тракторів та лише за 3 роки сільськ і- 
і иоподарсыскх маниш на 110 хіт, карб.; збу- 
іовано та будується 8 беконних фабрик, 830 
..•асло-заводів тощо; звільняється від іс.-г. 
податку 35% бідпяцької людности; підлеє- 
іі" цьнн т зернові хліба і т. іпш.

Всі ці заходи і вся ця величезна допомога 
з боку пролетарської держави забезпечили 
розвиток бідняцького та малоглтрожштого 
серадіяцького гоетшрегва та утворили 
■:ГГр»}ГГЛІГВИЙ ґрунт -для дальшого розвитку 
сільського господарства в цілому.

Але всі кошти, и (о їх дає пролетарська 
держава селянському господарству, недо
статньо доплвнкш.гись коштами самого сс-

ляйства сильно отстает от гомла роста со
циалистической промышленности.

Выход из этого положения при яадичии 
материальных рессурсов, имеющихся в рас
поряжении страны, прежде всего заключа
ется К укрушіешіи се.ІЬГКО-'ХСіЗЯЙСТН'МПЮГо 
производства путем обобществлении мелких 
индивидуальных бедняцких и середн:щки\ 
хозяйств, возможной мехапизацнк и хими
зации земледелия и, наконец, в напряже
нии производительных сил бедияцко-ге|іед- 
няцких индивидуальных крестьянских ХО
ЗЯЙСТВ, являющихся основной базой сель
ского хозяйства, но еще до сего променя пи 
в какой мере не давших того производстпем- 
иого лфекта, который они должны дать ирн 
соответгтвукіщом рУКОВОДСТВС И ОГроМНОЙ 
помощи государства, а ташке тгрп условии 
развития надлежащим образом самодеятель
ности самого крестьянства.

Для ущкшлетш бедняцко-середняцкого 
крестьяпского хозяйства государство за по
сле тис годы вышло сотни хпллпопов руб- 
лей (в 1924*25 году—55,6 ■мялл. руб.. в 
1925-26 году—68.5 милл. руб. в 1926-27 і. 
--120,2 чи.тл. руб., в 1927-28 году 
157.1 милл. руб-). десятки миллионов пу
дов семенной ссуды (лишь весной И ОТОПЬЮ 
1928 года—28 милл. пудов, не принимая во 
внимание многих миллионов пудов, данных 
в ссу.чу в предыдущие годы п по юбилейно
му чганифот ЦИК'а СЩ> <н ВУЦНК'а сня
тых): па борьбу с засухой аа 3 года отпу
щено :т  стопной полосы около 14 милл 
руб*: землеустройство чалосостоятслмых
слоев села проводятся за сч°т государства 
(в 1925-26 году на ото израсходовано 867 
тыс. руб., в 1926-27 г.—1.467 тыс. руб., в 
1927-28 году-5.179.7 тыс. руб.): переда
но сельскому хозяйству 9-500 тракторюв и 
только за 3 года сельско-хозяй'твешшх 
малыш на 110 милл- руб.: пост|юоно и стро- 
птс-я 8. беконных фабрик. 830 масло-заводов 
и т. к: освобождается от'с.-т- налога 35% 
бедняцкого населения: увеличены пены па 
зерновые хлеба и проч.

■Все эти мероприятия и вся эта огромней
шая помошь со стороны государства обеете- 
чили развітю бедішкого и малосостоятель
ного середняцкого хозяйства и создали бла
гоприятную почву для далілтейпюго разик- 
-ТУ-Г -А.ц.'КОГО хозяйства П ИОЛОМ.

И« все сродства. даваемые щхметарским 
государством кіюстипгекочг хозяйству, нодо- 
статочпо ноіи.иіялись средствами



ладова. Отож ефективність, що як її маємо 
шягі, аж піяк ле можна визнати за достатню, 
>-о зона по задовольняє шщюб країни ані 
а зерні, ані в сировині .їла іі[юмнсловости.

В зв'язку і тіи, що в 192В ‘році Україну 
спіткало лихо (загинула озимина та шале- 
но ярові культури в ишдоішо-західніЙ части
ні стелу), наступного року -постають особ
ливі труднощі, які викликають надзвичайні 
щедаивн.

Дальше ісігувапия в такому стані мало- 
иічаукшшостн та нестійкості! сільського 
госшиарства -взагалі, а таділ в степу, стае 
ла цілкої нозірнпустшіс. Особливо це сто
суються зернового клину, як основи спожн- 
гання крашн та експорту.

Тому Сесія Всеукраїнського Центральное» 
Виконавчого Комітету п о с т а н о в л я є :

1. Ііоставити перед Урядом, виконавчими 
комітетами й радами, всіма радянськими 
установами, громадськими організаціям... і а 
гсім трудящим селянством обов’язкове зав
дання—1928-1929 року піднести продукцію 
Леонових культур найменш па 10% пр. -'н 
шюдукції, зібраної пересічно за осгаскс 
п'ятиріччя, беручи за основу засівну плоип 
1927 року, так шлакам збільшення засівної 
илощі, як і шляхом рішучого піднесення вр>- 
жайноі'Тіі.

■Для одИкаджім цпого лалданіїя, як снагого 
з найважливіши х засобів, треба широко про - 
вести шпраіктанію, як систему ікшового 
ішліту па сільсько-господарсько виробництв і.

За перший ошв'явок ОІЖ. РЖ сільрад та 
земельних громад, а також всіх землекори
стувачів с поширити засівну площу, порів
нюючи з 1927 роком, максимально викори
стовуючії для того вільні придатпі землі.

7. Майже щорічні часткові, менші чп біль
ші недородп в Степу, особливо в його иівден 
но-ззхідній частіші, затримують тэма розвпг- 
ку цього основного зерно-експортного райо
ну, а недорід цього року значно послабив 
Його виробничі спроможності. Тому, Сесія до
ручає Урядові обов’язково допомогти бідняць 
ко-сервдняцькпм верствам селянства, так ор- 
іангзацією громадських робіт, як і ското-за- 
<-явними операціями, постачанням на весі’.

крестьянства. Таким образом. вфектиіиюогь. 
котору ю мы имеем теперь, нельзя никак 
признать достаточной, таї; как но удовлетво
ряются нужды страны пи в отношении зер
на, ни в отношении сырья для промышлен
ности.

В связи с тем, что в 1928 году Украину 
постигло песчастье (погиб озпмый хлеб и 
погорели яровые культуры в юго-западной 
части степи), в настающем году возни
кают перед нами осоосшше трудности, вы
зывающие чрезвычайные задания.

Дальнейшее существование в таком со
стоянии малопродуктивное™ и нестойко
сти сельского хозяйства вообще, а особенно.
: «трои, становится совершенно недопусти
мым. Особенно это относится к зерновому 
клину, как основе потребления страны и 
экспорта.

Поэтому Сессия Всоукраивского Цен- 
Т|>адьііого Псполпитального Комитета по
с т а н о в л я е т :

Поставить перед Правительством, нс- 
подннтелмтыми комитатами, всеми совст- 
•■нми учреждениями, общественными орга

низациями п всем трудовым крестьянством 
обязательное задание—в 1928-29 году уве
личить продукцию зерновых культур не. 
меньше, чем па 10% в ерлгпентгп с продук
цией, собранной в среднем за последнее пя- 
•тплстке, принимая за основу посевную пло
щадь 1927 года, а райю и путам решитель
ного поднятия урожайности.

Для осуществления итого задания. как 
одиого из важнейших способов, нужно ши
роко провести контрактацию, как систему 
планового воздействия на сельско-хозяй
ственное производство.

Первым долгом ОИК. РНК, сельсоветов и 
земельных обществ, а такжэ всех землеполь
зователей является расширение посевной 
площади, по сравнению с 192-7 годом л мак
симальное пспользова-ипо для этого свобод
ных удобных земель.

2. Почти ежегодно частичные, болыиио 
ИЛИ меньшпе недороды в Степп, особенно в 
ее юго-западной части, задерживают темп 
развития этого основного зерно-эклпортаого 
района, а недород этого года значительно 
• мабп.д его шюнзвотстветоые возможности- 
Поэтому. Сессия поручает Правительству 
«бязатедьпо помочь б^няико-середнялким 
слоям крестьянства, как организацией об- 
ществетш'Х работ, так и гкото.задлговымн



насіння та іфсдаггів «а придбання та найми 
тяглової сили, завозом трактор» тощо.

Нлркомзомсправ мас уважно вивчити на
слідки вживаних заходів до боротьби з посу- 
лоі/> та переглянути плана їх в нанрниі;̂ ві 
встановлення більш радикальних заходів, як- 
<гг: тісрохіц<н окремих районах стону до ліп
ших тистои хліборобства, поширення меліо- 
їстівних робіт тото.

Рад парком мас розглянути цс Шігаїгпи 
ЗйбеаіІОЧіПИ Л|ЮІІ0Д(!ІИІЯ всіх заходы, ЩО По 
трібні для усунення шілину посухи на про 
жяй п попових округах.

'б. Ухвалюючи ноіи-родпій план воснніе;і 
засівної кампанії, що його розробив Урл.< 
УСІТ, ('осій зобов’язує окружні та районні 
виконавчі комітети, сільські ради, земельні 
органи та всю систему кооперації прнкласш 
всіх зусиль, шоб полнотою Цей план вико
пати.

<ЮСІИ Н'ДКрОСЛКХ.. що пайголіяніішою ум • 
пою виконання цього плану е хлібозаготівлі, 
які мусять стояти в контрі уваги всіх рд 
пінських і і’роиадських організацій, щоб ви- 
кошті повнотою плана та створиш «а* 
емгньовий фонд цли апбюпечеяяя підчас про
ведення рос шиті загінної кампанії вгдповгд- 
ноіо юпомогою бідноти та середняцтва і зміц 
нити гоціилістичинй сектор в сільському 
господарстві.

\. Стверджуючи вжиті Радою Народніх К/< 
иісаріл заходи до організації нових зорнов.іх 
ікмгоспів до ноширгініл засівної площі ни
нішніх та піднесення врожайносте їхніх плі 
піп. Сесія доручає Урядові простежити ви
конаний у встаїї/шлений терм і п цієї програ
ми, щоб збільшити вагу радгоспів в соціа
лістичній пе|к-будоні сільського господарства

5. Підмічаючи значпнй зріст колгоспів за 
ог.глішіх років, Сесія все ж визнав його за 
недостатні:, порі інппю до завдані, соціалісти*!- 
лої перебудови сілігСіжого господарства, і 
доручає Урядові що більшо сприяти воши- 
ренто колективізації та ЗМІЦНСІГШО НИІІІІП 
ПІХ КОЛГОСПІВ, ЧЗрез ЇХ укрунпопіія, ущо 
рюючн з них дійсні зразкопі господарств:!, 
що заохочувалн-б ,ю колективізації широкі 
маси сільської бідноти та середняцтва.

операциями, обсеиочсііиох их на пеону се
менами и кредитами па приобретение і ви- 
єм гужевой силы, завозом тракторов і т. и

ІІаїкомзомледелии должен ші и мате л міп 
изучить результаты принимаемых мер во 
борьбе с засухой и пересмотреть план мх и 
направлении установлений бодсе радикал 
них мс<р. а тетю: переход в отдельных 
районах степи к лучшим системам хлебова 
шегтва. расширении мелиоративных работ т, 
нроч-

Совнарком должен рассмотреть істот в» 
Нрос и обеспечить Проведение ВСОХ Ш'|М» 
нряитнй, необхошмых дли устранении вли
янии засухи на уіюжай в степных округах.

3. Одобряя предыдущий плав восешь-Й 
посевной кампании, разработанный Прайм 
тельством УССР. Сессия обязывает окруж
ные и районные исполнительные комитеты, 
сельские советы, земельные органы и всю 
систему кооперации приложить все усніия 
к полному выполнению отого плана.

Сессии подчеркивает, что самым главным 
условием выполнения отого плана являются 
хлебозаготовки, которые должны столп» и 
центре внимания всех советских и обще- 
слюнных организаций, чтобы выполнить 
полностью план и создан, семенной фонд для 
обеспечении бедноты и середпячества во 
ороч я пропе.юімін весенней посевной кампа 
пип соответствующей помощью и укрепить 
гопиалистичсский сектор в сельском хозяй
стве.

4. Утверждая принятые. Советом Народ 
пых Комиссаров меры к организация новых 
ЗАЛПОВЫХ совхозов, к расширению посевной 
ПЛАНІВ ТВ гшестВУЮЩИХ совхозов и увели
чению урожайности их полей. Сессия пору 
чает Правительству проследип. за пынол- 
ионием в установленный срок отой програм
мы. чтобы увеличвть зпачеиие совхозов в 
социалистическом яе.роупуюйствс сельского 
хозяйства.

Г». Отмечая значительный рост колхозов 
за последпяе годы, Сессия «се таки призна
ет ого недостаточным, в сравнении с вата- 
чамв социалистического переустройства 
сельского хозяйства и поручает Правитель
ству оказывать огпе большее содействие 
рас.тирепию коллективизации и укреплению 
существующих колхозов, путем их ткрхппе 
пня, созтапая из ппх настоящие, образно 
выо хозяйства. котопі.іе побуждали бы к 
коллективизация нпюткно массы сельской 
бедпогы в середнячества.



Соеія закликає нільську Одаогу зесги не* 
ред в колективізації та усуспільненні вироб
ничих процесів в сільському господарстві.

6. Велнчеаиа рядова допомога сільському 
господарству, навіть разом із напруженими 
зусиллями самого селянства в сільському 
господарстві, до цього часу ще не дала го.; 
наслідків, що їх ми повинні вимагати від 
сільського господарства, як це вимагаймо вЬ 
еоціялістичпої аромпсловости (товаровісгь 
господарства, продукційнісгь праці тощо).

Сесія доручає Урядові, вшшавчим комі
тетам, сільрадам та всім земельним гром і 
дам посилити заходи культурного господарю
вання на підставі досягнень агрономічної 
науки та досвідної установ, накреслити длд 
віцігошднях районів обов'язкові агрономічні 
влходй цо пцвнщеппя врожайности. Цю ро
боту і всі організаційні та агітаційні захо
пи треба провести -в життя вже наступної 
гоовяиої засівної кампаиії 1929 року.’

Сосія зобов’язує Уряд подбати иро най
доцільніше використання системи сільсько
господарського кредиту для підсиленая пла
нового шийну па застосування агрономічних 
вимог.

Одночасно Сесія доручає Урядові негайне 
розробити питання про організацію виробни
чих парад нрн сільрадах.

Відзначаючи оедостатнє використаная 
наукових досягнень досвідних станцій, Се
сія зобов'язує окрвнкопкоми подбати про по 
силепня масового зв’язку селянства з досвід
ними станціями і до більшого поширенна 
ВОЛекТПБШІХ селянських ДОСВІДІВ.

7. Наркомземсправ та окрвпкопкоми мають 
досконало проробити план робіт, подбати про 
подальше поширення площі та підпесенна 
грожайиостн технічних культур (а надто бу
рш. махорки тощо)—сировинної база про
мисловості.

8. Оскільки будування підприємств щодо 
переробітку сільсько-господарської сировини 
реорганізує сільсько • господарське впроб- 
пцтво широких мас селянства та посилює 
експортові спроможиосгі Українн.—цикок 
ухвалите розроблений від Уряду план цього 
будівництва на 1928-29 рік, зобов’язавши

Сессия призывает сельскую бедноту быть 
впереди всех в коллективизация и обобще
ствления производственных процессов в 
сельском хозяйстве.

6. Огромная правительственная помощь 
сельскому хозяйству, даже вместе с напря
женными усилиями самого крестьянства в 
сельском хозяйстве, до сего времеин еще пе 
дала тех результатов, которых мы должны 
требовать от сельского хозяйства, как этого 
требуем от социалистической промышлегою- 
стй (товарность хозяйства, продуктавность 
труда о т. д.).

Сессия поручает Правительству, испол
нительным комитетам, сельсоветам и всем 
земельным обществам усилить мероприя
тия культурного ведеппя хозяйства на ос
нове достижений агрономической науки и 
опытных учреждений, пометить для соответ
ствующих районов обязательные агрономи
ческие мероприятия к поднятию урожайно
сти. Эту работу -и все организационные п 
лгвтапнонпые меры падзежпт провести в 
жизнь тже в наступающую весеннюю посев
ную кампанию 1929 года-

Сессия обязывает Правительство позабо
титься о наиболее целесообразном использо
вании системы сельско-хозяйственного кре
дита для усиления планового воздействия 
на ‘применение апюпомических требований-

Одновременно Сессия поручает Прави
тельству немедленно разработать вопрос об 
организации производственных совещаний 
ігри сельсоветах.

Отмечая недостаточное использование на
учных достижений опытных статгпнй, Сес
сия обязывает окрисполкомы к принятию 
мер в отпошенни усиления массовой связи 
крестьянства с опытными станциями п боль
шего распространения коллективных кре
стьянских опытов-

7. Наркомземледелия и окрисполкомы 
должны тщательно проработать план работ 
к Припять меры к дальнейшему расширению 
площади п поднятию урожайности техниче
ских культур (особенно, бурака, махорки и 
т. д.) сырьевой базы промышленности.

8. Поскольку строительство предприя
тий для переработки сельско-хозяйственно
го сырья реорганизует сельско-хозяйствен
ное пропзвіїдстго широких масс крестьян
ства. а также усиливает экспортные воз
можности Украины, — полностью одобрить 
разработанный Правительством план втого



1‘аДІКірКОМ ВЖИТИ ВСІХ 30ХОДІВ ,И> ПОВНОГО ви- 
ичкиша плану будівництва в цьому ропі.

9. іїолстатуючи гостру недостачу тяглової 
гили по неі Іі Україні і, зокрема, в Стопу*— 
Сесія доручав Урядові розробити проекта по- 
будови тракторного отводу на Україні з тич 
щои це будівництво було передбачено п п’яти- 
річному плані.

Сесій доручає Урядові організ) вати вироб
ництво запасних частин та нрігчітгого зпа- 
ряин До тракторів, поширити й рацкнші- 
лунати мережу ремоігпіпх /Майстерень .гін 
тракторів і складних сільсько-господарських 
«мини.

Харків, 1 грудня 1928 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Секретар Нсеуїраїїюького Центрального 
Виконавчого Комітету А. Буденно.

Оголошено 8 .Вістях ВУЦВК* 10 січня 
1929 р.. № 8.

строительства «а і 92-8-20 год, обязан Сов
нарком принять все моры к полному выпол- 
пению плана строительства в атом год).

9- Констатируя острый недостаток г у ж е 
вой силы но всей Украине я. в частностм. 
в Отопи.—Сессия поручает Правительств)
■разработать проект постройки тракторного 
лавода «а Украине с тем, чтобы вто строи
тельство было предусмотрено в пятялетпем 
плане.

Сессия поручает Правительству оргсжн 
ловать производство запасных частей и при
цепных орудий к тракторам, расширить и 
рационализировать сеть ремонтных мастер
ских для тракторов и сложных сеаьско-хо
зяйственных машин.

Харьков, 1 декабря 1928. г.

Председатель Вооукрашнжего Централь
ного Исполнительного

Комитета Петровский.

Секретарь Все украинского Центрального
Нспол интсльшого Комитета А. Буденно.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 10 января 
1929 г.. № 8.

12. Про вибори до рад.

1. Вислухавши доповідь тои. Власника 
< Івро вибори до рац>, «1\% Сесія іВУЦВК'у Хчю 
«кликавші відкреслює, ідо перевибори рад <; 
найважливіша політична 'кампанія, що -втя
гує мільйони пролетарів і селян до бсапо- 
енродпього іі -практичного здійснення дикта
тури пролегаріяту « нашій країні.

2. Изреііибири рад цього року відбувають- 
ея за обставин загостреної класової бороть
би. Кшііталістпчиі елементи міста Й села 
виступають активио проти класової політики 
Кому ігістичної партії й Радянської влади в 
галузі заготівлі збіжжя, оподаткувати, тру
дового законодавства* як і проти організа
ції колгоспів і радгоспів, що є основним;; 
чинниками розвитку соціялістичаото будів
ництва па селі. Вони намагаються посилити 
опір заходам індучтріялізації нашої країни 
і скори стати з исрешіборчої кампанії, щоб 
посилити спій шипе на ради. Ось чому тре
ба в класовій боротьбі, ню загострюеть-.м 
особливо за виборчої кампанії, посилити при

12. О выборах в советы.

І. Заслушав докладі тов- Власенко «0 
выборах в советы», IV Сессия ВУЦІЇК X со
зыва подчеркивает. что перевыборы советов 
являются важнейшей полнпгческо# к а х -  
панней, вовлекающей миллионы пролета
риев в дело непосредственного и практиче
ского осуществления диктатуры пролета
риата в нашей стране.

2- Перевыборы советов в атом году совер
шаются в условиях заостренпой классовой 
борьбы. Капиталистические элементы горо
да и села выступают активно против клас
совой политики Коммунистической партия и 
Советской власти в области заготовки хле- 
ба. обложения, трудового законодательства, 
а также и против организации колхозов и 
совхозов, валяющихся основными фактора
ми развития социалистического строитель
ства па селе. Опн стараются усилить сон)*о- 
тивление ме)н>прпятивм нндустрна.ишпяи 
нашей страны и воспользоваться партію* 
бнрателыюй кампанией для усилении своего 
влияния на советы. Вот почому іроїходико



відцу я водицу ролю ираівгаріяту ак місь-
іюі». як і нільського (наймшгпва)-

X Поширення прав рад ари .уростанні ак
тивности виборців за минулої виборчої каи- 
ваііії і в практичній роботі рад, зокрема ро
бітників велиш індустріальних центрів, 
перетворило ради на спращкт центри соція- 
.«стачного будгеннцтва. що эумыи розгорву- 
ти чималу орактичяу роботу.

Та поруч цього ради ще но ділам здій* 
сиююгь на практиці свої широкі права. Ма
сова робота що слабка, висування робітників, 
біцяоти й паймнцтва ла провідну радянську 
роботу ще замале. Ради ще но зуміли догл- 
жзувагя своєї роботи так, щоб розгорнути 
навколо иої широку критику та самокритику 
црацівних мас.

Особливо слабка робота в сільрадах іцо,і • 
реконструкції сільського господарства й пр.}- 
иодешія вуиетурпої революції.

Селищні ради не зуміли посісти належного 
місця вищого органу влади в селищі, бо їм 
не передано фактично господарських і май
нових прав від господарських органів. Надг» 
гальмує це діяльність селищних рад Донба
су. що по мають матеріальної бази для втяг 
ношія компактних мас промислового про.іо 
гаріяту в чтюю практичну роботу.

4. Тільки правильна організація підготов- 
•яяхі періоду, правильна постановка перевір
ки, звітування, організація й затвердження 
іаказів. що цілком відбиватимуть політ-іі 
гл практичні завданпя рад і масове обгово 
річшя кандидатур, як і добре налагоджена 
туиііка шіОорзв уможливить нровегтя саов 
вибори так. щоб шжк пройшли за найбіль
шої активности мас, за цілковитого здійч - 
.іміия радянської демократії.

л. Рішучий наступ па глитая та иеомаял 
що всие Радянська влада, авклнкас активний 
опір глитайськочіепмавських елементів. Не 
зустрічаючи відгуку й отвчрггя серед бід* 
нацвко-се;>адняцьвігх .мас, глитаї, иошвсько- 
клерикальні елементи. непмани, спекулянти 
тощо, стають <на шях індивідуальних теро
ристичних виступів. Надто позначається цс

в классовой борьбе. заостряющейся особеїню 
в избирательную кампанию, усилить руко
водящую роль пролетариата кав городского, 
гак и сельского (батрачества).

3. Расширение нрав советов при росте ак
тивности избирателей в прошлой избира
тельной кампании и в практической рабо
те советов, в частности, рабочих больших 
индустриальных центров, обратило советы в 
-настоящие центры социалистического стро
ительства, сумевшие развернуть значитель
ную ̂ фактическую работу.

•Но наряду с этим советы еще йе вполне 
осуществляют па практико своя шіцнжпе 
права- .Массовая работа еще слаба, выдви
жение работников, бсаиогы и батрачества 
на руководящую советскую работу еще ма
ло. Советы еще по сумели организовать 
своей -работы так, чтобы развернуть вокруг 
нее широкую критику п самокритику тру
дящихся масс.

Особенно слабая работа в сельсоветах ш» 
реконструкция сельского хозяйства и про- 
г,едению культурной революции.

Поселковые советы не сумели залит;» пад* 
лежащего места высшего органа плести в 
поселке, вследствие того, что им нс переданы 
фактически хозяйственные и имуществен
ные нрава хозяйственными органами. Осо
бенно это тормозит деятельность поселко
вых советов.Допбаса, чіє имеющих матери- 
алыной базы для вовлечеппя компактных 
масс промышленного иролетарпата в свою 
практическую работу.

4. Только правильная организация подго
товительного периода, правильная постанов
ка проверки, отчетности, организация и ут
верждение наказов, которые целиком будут 
отражать политические и практические за
дачи советов, и массовое обсуждение кан
дидатур, а равно и хорошо налаженная тех
ника выборов сделают возможным проведе
ние самих выборов так, чтобы они прошли 
при наибольшей активности масс, при пол
ном осуществлении. советской демократии-

5. Решительное наступление на кулака 
н нэпмана, которое ведет Советская власть, 
вызывает активное сопротивление кулацко- 
•нэпманских элементов. Не встречая отзву
ка и сочувствия среди бедняцко-середняцких 
масс, кулака, поповско-клерикальные эле
менты, нэпманы, спекулянты п пр. стано
вятся «а от индивидуальных террористп-



тепер, за підготовчої яампанії зо перевибо
рів.

Отже, Сесія вважає, що треба рішуче по
силити боротьбу проти цих глитайських і 
аіггирааяиськвх виступів. Треба навколо бо 
ротьбп проти цього пожвавлення глитайсько? 
активности сконцентрувати удвагу широких 
робітіпічо-сзлянськях нас, щоб вся радян
ська громадськість дала рішучу відсіч гли
тайні та непмашцпаі й цілковито відстор» 
пила їх від жодної можлнвости шкодити пе
ревиборам і практичній роботі рад.

6. За центр ваги підготовчого періоду 
виборчої ка-ипа-нії повинна бути перевірні 
діядьпости рад і звітність рад веред вибор
цями.

Підчас перевірчо-звітної кампанії треЗа 
розбуркати широкі нрацівпі маси міста й се
ла, а надто відсталу й неорганізовану їх чь 
стину, обізвати їх з основними завданнями, 
що стоять перед памп, організувати справ:* 
шо громадську контролю пая -діяльністю рад, 
виявити детально всі хиби, збочення й зло
вживання в радянському апараті.

Протягом цих двох років ми практично 
провалили індустріалізацію і розгорнули ре
конструкцію нашої промисловосте і сільсько 
го господарства. В зв'язку з X роковинами 
Жовтневої революції було проголошено юві
лейного маніфеста ЦВК СРСР, де визначено 
цілу низку важливих завдань для рад; отож 
треба, шоб виборці, перевіряючи діяльність 
рад, звітуючи перед виборцями, яскраво Й 
точно показали, як ради виконали всі ці зав
дання й накази виборців і як це відбилося 
на їхпій масовій роботі

7. Накази виборців повинні відбите в со
бі основні вузлові пункти загально-держаз- 
них і місцевих плаиів подальшого розгортан- 
вя соціалістичного будівництва, проведения 
культурної революції, дальшого випирали* 
капіталістичних елементів міста й села, даль
шого забезпечення господарських а культур* 
иочюбутових «потреб робітництва, кооперу
вання й об'єднання бідняцьких та середняць
ких господарств в колгоспи, розгортаиня бу
дівництва радгоспів, пайшнршого оідвишоа- 
яя врожайности сільського господарства і 
посилюваная позицій пролетаріату, бідноти,

чешіх выступлений. Особенно ато замеча
ется теперь, во время подготовительной кам
лании к перевыборам.

Поэтому, Сессия считает, что нужно ре
шительно усилить борьбу против этих к у д а  
цкнх и антисоветских выступлений- Нужно 
вокруг борьбы против этого оживлоиня ку 
лайкой активности сосредоточить тшмаїнт* 
широких рабоче-крестьянских масс, чтобы 
вся советская общественность дала реши
тельный отпор кулачеству и пэпматцине и 
совершенно отстрашт пх от всякой воз
можности вредить перевыборам и практи
ческой работе советов, 

г 6. Центром внимания подготовнголмюто 
лерпода избирательной кампании должна 

I быть проверка деятельности советов и от 
Ічетиость советов перед избирателями.
' Во время проверочио-отчетной кампании 
■нужно разбудить широкие трудящиеся мас
сы гороіа и села, особенно отстающую я 
неорганизованную их часть, ознакомить' их 
с основными задачами, стоящими перед па 
ми. организовать настоящий общественный 
контроль над деятельностью советов, вы
явить детально все недостатки, отклонения 
и злоупотребления в советском аппарате.

В продолжении этих двух лет мы практи
чески проводили индустриализацию и раз
вернули реконструкцию пашей промышлен
ности и сельского хозяйства. В связи с X 
годовщиной Октябрьской революции был 
опубликовал юбилейный манифест ЦИК 
СССР, в котором определен целый ряд важ
нейших задач для советов; вот почему не
обходимо, чтобы избирателя, проверяя дея
тельность советов, отчитываясь перед из
бирателями, ярко я точно показали, как со
веты вьт.тпіш все те задания и наказы из
бирателей я как это отразилось на ях мас
совой работе.

’ 7- Наказы избирателей долиты отразить
в себе основные узловые пункты общего
сударственных и меетпых планов дальней
шего развеотьгваиия социалистического
строительства, проведения культурной рсво- 
люпии. дальнейшего вытеснения капиталк- 
стических элементов города и села, даль
нейшего обеспечения хозяйственных ■
культурно-бытовых нужд рабочих, коопе
рирования и обедввепня бедняцких и серед
няцких хозяйств в колхозы, развертывания 
строительства совхозов, па ибо л ее широкого 
поднятия урожайности сельского хозяйства



лзВмицтаа, зміцнюючи їхню спілку з серед
ино*. ,

8. Основну вагу митиме обговорення кан
дидатур до рад. Тільки за широкого притяг 
новая робітничого Й бідияцько-середияцького 
активу, можна буде утворити стійкі Й авто
ритетні ради, висунути на практичну робо
ту у всіх ланках радянського апарату класо
во витриманих робітників і наймитів, свідо- 
ких бідняків, жінок і молодь та вайкращ; 
частину середняків, що мають авторитет і 
виявили свою відданість Радянській владі.

9. Сесія вважай, що надзвичайно відпо
відальні завдаиня в цій виборчій кампанії 
еокладаються на всі організації пролетар
ської суспільносте, як-от: професійні й 
кооперативні, ВНС, молоди, жіноті делегат
ські збори, шефтовариства тощо.

Профспілки новині» вести за «собою до 
шгпишої участе па -виборах, не тільки 
зорганізованих робітників міста й села, азе 
й організувати для участи па виборах р 
краціяіі мали. Профспілки лавинні взяти 
органічну участь у підготовчій і організа
ційній роботі виборів, допомагаючи радам 
оздоровити й зміцнити державний апарат, 
його здешевити і очистити від бюрократів 
і класово чужих елементів, а так само всі
ляко раціоналізувати й поліпшити його ро
боту.

Величезну ро.тю матиме на селі КНС і 
спілка сільсько-господарських і лісових ро
бітників. що є практичні організатори сіль
ської бідноти Й паймнцтва.

КИС і спілка с.-р. і лісових робітників 
чають практично зорганізувати всю бїдпогу 
і наймпціво, поширити й закріпити блок з 
«оредняпькнмн масами села навколо політич
них і праяпплях завдань, що стоять перед 
раши.

Поруч цього треба вжити всіх шахів, щоб 
піднести активність середняцької частіші; 
села, як на підготовчій роботі, як і на са
мих виборах. Гасло партії Й Гздвладв, щэ 
(чмтняцтво повинно. спираючись на бідноту, 
всебічно кріпити блок з середняцтвом, поса
лити гак: корюияцтю для рішучого наступу 
на глитая, ялбирвс за цієї виборчої кампанії 
актуального значіння.

п укродлоиия позиций пролетариата, бед
ноты, батрачества, укрепляя их союз с 
середняком.

8. Ооиовпое значение будет иметь обсуж
дение кандидатур в советы. Только при ши
роком привлечении рабочего и бедияцко-серед- 
няцкого актива можно будет создать стой
кие и авторитетные советы, выдвинуть на 
практическую работу во всех звеньях со
ветского аппарата -классово выдержанных 
рабочих и батраков, сознательных бедняков, 
жешцтю л молодежь п наилучшую часть се
редняков, имеющих авторитет и выявивших 
свою преданность Советской власти.

9. Сессия считает, что чрезвычайно от
ветственные задачи в этой избирательной 
кампании возлагаются иа все организации 
пролетарской общественности, а именно: 
профессиональные и кооперативные, КНС, 
молодежи, женские делегатские собрания, 
шефобщества и др.

Профсоюзы должны вести за собой к ак
тивному участию на выборах не только ор
ганизованных рабочих города н села, но н 
организовать для участия на выборах все 
трудящиеся массы- Профсоюзы дол-жпы при
нять органическое участие в подготовитель
ной и организационной работе выборов, по
могая советам оздоровить и укрепить госу
дарственный аппарат, удешевить его и очи
сть от бюрократов в классово чуждых 
элементов, а также всячески рационализи
ровать и улучшить его работу.

Громадную роль будет иметь в селе КНС 
и союз сельско-хозяйственных и леслых ра
ботников, являющихся практическими орга
низаторами сельской бедноты и батрачества.

КНС и союз с.*х. и лесных работников 
должны практически организовать всю бед
ноту и батрачество, расширить и укрепить 
блок с середняцкими массами села в жрут 
политических и практических задач, стоя
щих перед .совета*!-

Наряду с этим необходимо принять все 
меры, чтобы поднять активность середняц
кой части села, как па подготовительной 
работе, так и на самых выборах. Лозунг пар
тии и Соввласти о том, что рабочие должны, 
опираясь на бедноту, встсстороиие крепить 
блок с середнячеством, усилить свое руко
водство для решительного наступления на 
кулака, приобретает в эту избирательную 
кампанию актуальное значение.



.1КСМУ і вся трудяща молодь мас посісти 
відиовідие місце на всіх щавлях леревибо- 
рів. мобілізувати увагу всієї міської іі сіль
ської лраціввої молоди навколо тих завдань, 
що стоять в цій важливішій кампанії.

10. Особливу увагу нротапш всієї вибор
чої компанії трзба звернути на пцнссешія 
активности робітниць, наймичок, біднячок, 
жінок робітників, на втягнений їх в прак
тичну роботу рад, домагаючись збільшити ші 
тому вагу жінок на всіх перевибори х в 
виборчих зборах та число жінок, обраних до 
рад.

11. Лорсівиборча <юм&ашя має загострити 
увагу працівник мас на обороноспроможно
сті нашої країни, небезпеці війни і на ролі 
Червоно! Армії і Флоти в нашій бороті,бі 
щодо забезпечення умовии оперного б удів 
щщтва.

Червона Армія—це школа, що готує сві
домих загартованих практичних робітників 
сопіялгеппкого будівпицтва, зокрема, па се
лі. Треба звернути особливу увагу на при 
тяпіеппя червоиоармійшв і демобілізованих 
не тільки до самих виборів, а й до практич
ної участи в оргапізаціііно-підготовчій ви
борчій роботі, і до участи у всій роботі рад.

12. Сесія підкреслює, що виключне зна
чіння у /виборчііі кампанії миє виконати 
основних партійних -і радянських директив 
про методп і форми проведення виборів 
Особливу вагу мав точне додержання інструк
ції про вибори до рад і правильно поставле
на техніка виборчої роботи, нлаповість у ви
борчій кампанії, правильне розташування 
сил і засобів, вчасний і правильний розподіл 
участків. правильне і вчасне складання спи
сків виборцям і позбавленим виборчих прав, 
точне додержування ргчепців і мобілізація 
всіх громадських організацій до участи у 
виборчій кампанії.

Виключну ролю має проведення широкої 
агітаційно-пропаталдпстської кампанії. Клуб, 
хату-читальпю, сельбуп. червоний куток, ра
діо. кіно, театри й всі інші політоовітпі ор- 
гапізації. а також пресу треба змооілізутп- 
тп на обслужування виборів, щоб обізнатч 
пряцівні маси з завданнями радянського бу
дівництва і з вагою пинігпньої перевиборчЛ 
кампанії.

-ІШІУ и »ся трудящаяся молодежь дол
жна запять соответствующее место во всех 
атаках перевыборов, мобилизуя внимание 
всей ГОРОДСКОЙ н сельской молодежи вокруг 
тех задач, которые стоят в это! важнейшей 
кампании.

10. Особенное внимание в щюд-ыж-.ишн 
всей избирательной кампании нужно тра
тить на иодннтис акпгвногти работниц. ба
трачек, беднячек, жен рабочих, на вовлеч-- 
ние их в практическую работу советов, доби
ваясь увеличить удельный вес женщин на 
всех предиэбиратольпых н избирательных соб
раниях и число избранных в советы женщин.

И. Переизбнрательнан кампания должна 
заострить внимание трудящихся масс и» 
обороноспособности нашей страны, опасно
сти войны н на значении Красной Армии и 
Флота, в отношении обеспечения условий 
сипного строительства-

'Краевая Армия является школой, которая 
готовит сознательных закаленных практи
ческих работников социалистического строи
тельства. в частности, на селе. Необходимо 
обратить особешюе впималис на пркплече 
пне красноармейцев и демобилизованных и* 
только к самим выборам, пик практическо
му участию в оргатшлппонно-нодготовп* 
тельной избирательной работе и к участию 
во всей работе советов.

12. Сессия подчеркивает, что исключи- 
/тельное эиаченне в нзбирзтельной кампании 
имеет выполнение основных партийных и 
советских директив о методах п формах про- 
ведеипя выборов. Особенное значение име
ет точное выполнение инструкции о выбо
рах в советы п правильно поставлепиея тех- 
пика избирательной работы, плановость в 

'‘избирательной кампапии. правильное рас- 
проделенис сил и средств, своевременное и 
прашілмюо распределение участков, пра- 
вильпое и своевременное соста-влопие спис
ков избирателей и лишенных избирательных 
прав, точное выполнение сроков и мобили
зация всех общественных организаций для 
участия в избирательной -камлал пи.

Иоключптельпое значение имеет проше
ние широкой агптацнонпо-протптанднетекой 
кампании. Клуб, нзбу-чнтадьпю, сельбут 
ьраспый уголок, радио, кино, театры и вс* 
другие иолнтчтоосвстптольпыо оргаштиин. 
а также прессу надо мобилизовать на об- 
с.туживапие -выборов, чт-бы познакомить тру
дящиеся массы с зтгочамк сотят-кого стро
ительства и со зпачеипем настоящей пер*- 
избирательной кампании.



13. Особливу уваг) треба вдати прове
дению виборчої кампанії серед національних 
юшшостей. Навколо практичного лровзденнл 
ленінської національної політики і дальш;* 
іо поглиблення досягнень рад у практичної) 
проведенню її на місцях, треба змобшзуватн 
уваг)- ирацівнвх мас нацменшостей під гас
лом посилення провідної ролі пролетаріат;, 
зміцнення бідняцько-середняцького блоку і 
рішучої боротьби проти глитайських наці#- 
пально-шовіністичних і реакційно-релігійних 
елементів.

14. IV Сесія найбільшу увал віддала сира- 
ваз дальшого практичного ровгоргапьня ро
бити в шузі іидустріялі-зації країни, розвиг- 
к\ соціалістичного будівництва на базі л,» 
ширеини Іі зміцнення КО.1 С ЇГГ1ІВ І 3^1! і і ї, масо 
його кгюперування, будування радгоспш из 
селі, віпоинишя іхісподаргілснх і юультурио- 
соцінльних планів, позначених в контіюль- 
инх цифрах і в доуїжавному бюджеті чі 
1928*29 ріс:. Виконання цих шпошдальинч 
кланів і завдань потрібус напруженої роб> 
ти рад, цілого радянського активу і широких 
поцінних мас нашої країни.

Сесія закликає всіх працівників міст.; й 
сага гуртуматись навколо Комуністичної пар
тії і і’.цшіськмї влади, зміцнити л|юніцчу 
)нмю -и^юлетаріяту з тим. щ<м пролетарю; 
міста, иаймігг. бідняк і се|*дняцькі мас іі 
села обернули вибори на могутній наступ ні 
глитая і нешкиїа і утворити найелриятдиві- 
ші умовний до дальшого розгортання соці: 
логичного будшниіп’ва, зміцнеяля обороно- 
сП|ч>мож*шкг.і нашої країни, нідиесенііл 
культурности 1ІІ)І|ЮКІІ\ р(ЮІТ!ІНЧ(КЄЛЯНСЬКИХ 
-мас і до розгортання капіональпо-кудьтур 
него Оудіїшицтва.

І.б. (еля стнерджуе постанову Презид-* 
ВУЦВК про скликання XI Всеукраїнського 
З'їзіу Рад в початку квітня 1929 року.

Хірків. 1 грудня 1938 р.
Голова Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету Петрэеський.
Секретар Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітгп А. Буценко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 28 грудня 
1928 р.. № ЗОЇ.

13. Особенное внимание необходимо уде
лить проведенню избирательной кампании 
среди рациональных меньшинств. Вокруг 
практического проведения Ленинской наци
ональной политики и дальнейшего углубле 
ния достижений советов в практическом 
проведении ее па местах, необходимо моби
лизовать внимание трудящихся масс нац
меньшинств под лозунгом усиления руково
дящей роли пролетариата, укрепления бея- 
пяцкоссредпяцкого блока и решительной 
борьбы против кулацких пацнопальио-'шо- 
ВИЧІИСТНЧЄСКИХ И реаКЦИОП1ПО-.ре.Т1ГГИОЭПЬГ'. 
элементов.

14. IV Сессия самое большое шгиматтв<- 
уделила вонршм дальнейшего практике 
ского развертывания работы в области ин
дустриализации стрэпы, развятню социали
стического строительства на базе раешпре 
пня н укреплеяня коллоктпвпзашт, массо- 
и’югокіюнернрхшин. снроятельсша колхозе*? 
в селе, выполнения ХОЗЯЙСТВСППЫХ п куль 
турпо-соцпальпых ішнов. отраженных -в 
дмитрольных дртфрагс и в госуттктвешіом 
бюгжеге -на 192Я-29 год. Выполнение эти* 
спзо-гтвоЕгиш планов и задач требует па 
пряжгашой ра'юты советов, всего советеКОГі> 
актива н широких трудящихся .масс наше?! 
страны.

Гессия ппизывает всех трудящихся горо
да н села спіуптірогіть^п вокруг Коммуни
стической плотни п Советской власти, ук 
роппть руководящую роль пролетариата с 
тем. чтобы пролетариат города, батрак, бед
няк н середпянкно массы села сделали вы
боры могущественным наступлением на ку
лака н наймана и создали наиболее благо- 
приятные условия к дальнейшему развер
тыванию социалистического строительства, 
укрепления обороиоспоообносги палией стра
ны. ноднятпя культурности широких рабо- 
чс-к|>есгьй11ских масс и к развертыванию 
национально-культурного строительства.

15. Сессия утверждает постановление 
Президиума ВУЦІІК о созыве XI Всеукранн- 
ского Ссзда Советов в начате апреля 
1929 года.

Харьков, 1 декабря ГО28 г.
Председатель Всеуцраияепого Цолтра.и- 

ного Исполнительного Комитета Гкт;#зг:ий.
Секретарь Всеукракнского Центрыьног •
Исполнительного Комитета А. Буцслко»
Распубликовано в .Вгстях ВУЦВК* 28 декабри 

1928 г., М 301.



13 Г*ю радянське будівництво серед націо
нальних меншостей УСРР.

IV Сесія ВУЦВК, івнсдухавши доповідь 
тов. Буцонка «Н|и> радянсько будівництво 
серец національних меншостей», визвав, що:

1. Жовткова революція, поваливши дідич- 
яо-кашталістнчний зад, визволила )ісраї:- 
ськігй нарід з-під вікового національного 
гноблення, знищила всі перепони до развит- 
«у української культури б тротворнда 
Україну з колишньої царської колошї на 
дійсно незалежну, рівну серед рівних, Україн- 
еьку Соціялістичну І'адниську Республік», 
що вкупі з іншими братерськими республі
ками створила великий могутній Союз Ра
дянських СоЦІЯЛІС-ТИЧНИХ Республік.

2. Українська Гоціялістична Радянські 
Республіка с не тільки вгшипя справжньої 
національної незалежносте й ваті україн
ського народу, гпоблеиого протягом богатых 
віків, йе вона забезпечила так само віль
ний |и«онток усіх національних меншостей 
Укріпи на основі повної рішюправносгм іі 
братортького співробітництва всіх працівник 
мас, хоч до якої-б націонал ьностя вони ні 
лежали.

3. Революційна робітнича класа н спііь- 
ці з селянством, піц приводом .Іопінськ/і 
партії, здійснюючи цілковиту волю самовв- 
значсіінп й розвитку всіх націй на основ, 
братерського єднавші пролетарів і працівник 
мас усіх національностей до сукупної рево
люційної боротьби за скиноннн влади ліди
тів і капіталістів, за встановлення диктату
ри пролетаріату, за буїівницгво соціаліз
му,--протилоспшила імперіалістичному світо-
в. національного гноблення іі розбрату право 
всіх народів па самовизначення аж до від- 
окромлоиня, вільлий, нічим по зв'язаний роз
виток національних меншостей, 6рате|>ськ? 
спгівробітництпо працівник мас усіх наці
ональностей.

4. Противно цьому, держави, до валує ка
піталістичний лад, зокрема нові буржуазні 
державні утяороінія, силоміць викроєні з 
Живого тіла народів, фактично сами є поне
волені і повернені з іграшку великих імло* 
ріялістичпнт держав, з иочуваніїм зламаппям 
права націй на-самовизначення. А національ
ні меншості в них, в тому числі й українська,

13. О советском строитедете среди нацио
нальных меньшинств УССР.

IV Сессия ВУЦНК а, заслушав доклад ти. 
Буцоико о советском строительстве среди 
национальных меньшинств УЦдР признак, 
что:

1. Октябрьская роеолнлин, сбрисни ио 
мощичье-каиитадвсгичоскіНІ строб, ос-вобм 
дила украинский народ от векового нацио
нального угнетения, уничтожила все пре
грады к развитию украинской культуры м 
обратила Украину нз ирожней цапкой коло
нии в действительно независимую, равную 
среди равных Украинскую (оцнилмстгн1- 
скую Советскую Республику, юггорал вме
сте с другими братскими республиками со
здала великий могучий союз Советских Го 
циалистич**ских Р«>спублик.

2- Украинская Социалистическая Совет
ская Республика является не только олице
творением настоящей национальной поза-, 
вне и моста я воли украинского нароіа, угве- 
таемого в продолжении многих столичні!, по 
она обеспечила также свободное развитие 
всех пациояальпых меньшинств Украины 
на основе полного равноправии и братского 
сотрудничества всех трудящихся масс, к 
какой бы национальности они но ігрянадле- 
жалн.

3. Революциош1ый рабочий класс в со
юзе с крестьянством, под руководством Ле
нинской НарТИИ, осуществляя полную сво
боду самоопределения и развития всех на
ций на основе братского единения пролета
риев и трудящихся масс всех национально
стей к совместной революционной борьбе за 
свержение власти помещиков и капиталис
тов, за установление диктатуры пролетари
ата, за строительство социализма, — про
тивопоставил империалистическому миру 
национального угнетения и вражды Праги; 
всех народов на самоопределение вплоть К 
отделения, свободное, ничем не связанное 
развитие папиогшьпых меньшинств, брат
ское сотрудничество трудящихся масс ікох 
чкіпнопальпостей.

4. В противовес этому государству, гдо« 
господствует капиталистический строй, в 
частности новые буржуазные государствен
ные образования, насильственновыкроенные 
из живого тела народов, фактически саян 
являются тюдпевольпыми и обращенными в 
пгрупгку больших империалистических госу. 
харств, с неслыханным нарушением права



віддалі па потай у бозиощадіюіч» персслдту. 
ваш й придушення. З цього погляду надто 
«кстутіав політика польського фашизму, ру
мунського боярства тощо, що продовжують 
ооліту російського царату гаоблешія на
ціональних меншостей, аж до відроджений 
погромів (львівський погром, погроми в Ру. 
«тіії тощо).

5. Ііралстнчив цроведешш -в життя леиін- 
і.кої національної аодігші на Україиі спо

лучене з всличезшгаи труднощами, пагро- 
маджзними історією, оскільки па У к р а ї н  
доводилося ио тільки вперше здійснювать' 
розкріпачення й розвиток мови та культур» 
національних меншостей і економічне від- 
{юджошіи найбільше гноблених від царсько 
го уряду окремих національностей, але іі, 
яорсгусім, гкунчити зусилля на торувапяі 
шляхів до розвитку мови й культури батат )- 
«ільйонової бйьшости української людности, 
дотепер найбззпощадніше порсслідуваної вії 
царського уряду.

0. Ці труднощі зростали тому, що, за пе
ріоду тривалої і лютої громадянської війнл, 
Україна була плацдармом пс тільки класовій' 
боротьби робі тин кїн і ссляп проти дідичів і 
капіталістів, але, також, плацдармом жорсто
кої оаціоїшьио-внзвольпої боротьби, як ар- 
гп російської коитр-революції, що, аід гас* 
лих «мшая педолігмая Россия», на деякий 
час загарбала майже всю Україну, як і про
ти національно-шовіністичної української 
коитр-революції, що, запродала Україну єв
ропейському капіталові і йе найяскравіше 
виявилося в центральній раді, пзтлюрівщн- 
лі, в гетьманщині, отаманщині тощо, що 
сіяли кривавий розбрат між працівниками 
різних папіональпостей і тим послабляли 
єдиний ф|м>пт працівник мас проти яідичо- 
мржуаяної реставрації всередині і проти 
псбезпекп загарбання зовні. Численні контр
революційні організації буржуазної і глитай» 
СМ50І частини національних меншостей (сіо
ністи, глйтиіісько-дхпчпі й клерикальні ор- 
.апгзапії) і собі розпалювали цей шовінкгнч- 
инй рух та вкути з російською і українською 
полтр-революцісю вротятвляли націоналі - 
стичні гасла касовій боротьбі, сіяли напіо- 
пальну незгоду. бандитам і погроми, яв ме-

лацяй т самоопределение- А национальные 
моиышпетва в них, в том мисле и украин
ское, отданы па беспощадпое преследование 
и удушение. С этой точки зрения особенно 
выделяется политика польского фашизма, 
румынского боярства и друг-, которые про
должают политику российского царизма уг
нетения национальных «епыштгтв внлоп. 
до возобновления погромов (львооский по
гром. погромы в Румынии П Друг.).

5. Практическое проведение в жизнь ле- 
пипской национальной политики па Украине 
сопряжено с громадными трудностями, на- 
коплеппымп историей, так как па Украине 
приходилось не только впервые осуще
ствлять раскрепощеппе и развитие языка и 
культуры иаппопальпьтх мсньнгапстп, а 
также экономическое возрождение наиболее 
угнетаемых царским правительство» от
дельных пагтональпостей. по п. прежде все
го, сосредоточить усилия па расчистке пути 
к развитию языка и культуры многомилли
онного большинства тоаппского пгселепия. 
до сего временя самым бегпош<г»пым обра
зом преследуемого царским правительством.

6- Эти трудности увеличивались вслед
ствие' того, что в чтеппод затяжной жесто
кой гражданской войны. Украина была 
плацдармом «е только классовой борьбы ра
бочих и крестьян против помещиков и ка
питалистов. но также плапдармом жесто
кой пациопалшо-освободптельпой борьбы, 
как против российской коигр-революцин, ко
торая, под лозунгом «единая неделимая Рос
сия», па некоторое время захватила почти 
•всю Украппу. так п против пациотшьпо- 
шовпнистичеокой украинской контр-револю- 
цпп. которая продала Украину европейско
му капиталу, и это наиболее ярко выявилось 
в центральной раде, петлюровщине, в гсть- 
медащине, атамашципе и проч., которые се
яли кровавую междоусобицу между трудя
щимися различных национальностей и тем 
ослабляли единый фронт трудящихся масс 
против вомещичье-буржуазной реставрации 
внутри и против о-оасиостп захвата извне. 
Многочисленные контрреволюционные ор
ганизации буржуазной и кулацкой части на
циональных меньшинств (сионисты, кулац
ко-помещичьи и клерикальные организации) 
и разжигали это шовинистическое движение 
и вместе с российской и украинской контр-



і"ДН боротьби лрогн -І'адянгькмї -влади й на 
лріцуіікчі-пя революції.

7. Період мирного соцінлісгичіїого буді І 
мицтва в М'РГ також є сполучений а цілії» 
-ніякою труднощів у ирошмеїші національн-:.' 
політики в огляду :іа те, що Україна була 
й <: предметом хижацьких зазіхань. імперія- 
гістлчних країн, які використовують біло
гвардійські й шовіністичні групи в «мігра
ції га в самій Україні, щоб сіяти отрутну 
націоналістичну пропаганду па Україні, 
зустрічаючись з антнраданською діяльністю 
серед розлютованих уошхамя соціалістичного 
« цвянцтпа митайсько-иопмаисіких версти 
української людности іі паиіоиальїіих мен
шостей. Ці коитр-роволюційиі порпвашь: 
глитайських і иепманськвх елементів вияв 
.-лютий в окремих випадках прояву падім- 
і ж ї Ь ш ,  -веыико-цврбкавиого російського й 
•країкського шовінізму та антисемітизму— 
цієї иайганеоігішої спадщини царату Н лет
.'ЮрІВІЦШП.

Я. Національні мічішооті на Україні, дар- 
мя. що становлять невеликий відсоток 
< 19.9% супроти цілої людности), але на
ціональна строкатість, відмінність соціяль- 
,;>ї структури, спадщина иаиіоїшьиоі» гвоб 
задня та нещадної русифікації, національна 
«гедогпра, заашутвсть, історично закріплений 
вплив дрібно-буржуазних і клеримально-иа- 
піопалістпчиих груп, великі кудьтурпі ио 
жтщі поміж окремими національностями,— 
становили Й становлять великі перешкоди 
я .цракгачшзогу розв’язаіпт націонал ьпого 
ггагачшя щодо яожпої окремої «національної
'V*!! ШОСТІЇ.

9. Все це потребувало особливої уваги та 
обліку національних економічних і вобуто- 
і..іх властивостей окремих нацменшостей.

Але ж творчі зусилля иролетаріяту в спіл
ці з селяпством, оростаппя соціялістнчіи 
П}ЮМИСЛОВОСТН Й усуспільнеивя СІЛЬСЬКО") 
господарства, розвиток украінськоі мови іі 
культури, підвищення класової СВІДОМОСТІ! 
пролетаріату були -могутнім знаряддям у ру
ках Радянської влади до проведеаяя лози 
тивпої програми соціалістичного будівництв

революцией цротвшянютавлялн национали
стические лозунги классовой борьбе, сеяли 
национальаую вражду, бандитизм и погро
мы, как методы борьбы иротив советской 
масти н к удушонмю революции.

7. Периоі мирного социаластнческото 
строительства в УССР также является см
ешным с целым рядом трудностей в прове
дении национальной политики в виду тоє», 
что Украипа была и есть предметом хиш- 
•нпческого вожделения империалистических 
страп, которые нспользовывают белогвар
дейские и шовинистические группы омн- 
грации я в самой Украине, чтобы сеять 
гибельную националистическую пропаганду 
па Украине, встречаясь с аптисоветской де
ятельностью среди разевпреневших вслед 
стене успехов социалистического строитель
ства кулацко-гонмаискнх слоев укрзншко- 
то населения и национальных меньшинств. 
Эти контр-ренолюцнотше стремления ку
лацких и нэпманских элементов проявляют
ся п отдельных случаях выявления нацио
нализма, нелико-держанного российского и 
украинского шовипизна и антисемитизма 
;<того позорнейшего иаследня царизма я пет
люровщины.

8. Национальные меньшинства на Угора
ние хотя и составляют небольшой процент 
(19,9% всего населения), по национальная 
пестрота, различие социальной структуры, 
наследие национального угнетения и Слепо- 
щгдной русификация, шшиолальное п е д *  
верие, замкнутость, исторически закреплен
ное влияние (мелко-буржуазпьгх и кл*ри- 
кальпо-паппопалнстичес-ких групп, большие 
культурпые иоаягицы можт-у отдельными па- 
киопальпогиии.— пред-тавляли п пред, 
етавляют большие препятствия в практиче
ском разрешении национального вопроса в 
отношении каждого отдельного паппона.гь- 
пого у'шьнптіїствп-

9. Все это требовало особого внимания и 
пега национальных, экономических и бы
товых особенностей отдельных нацмені,- 
нпгнетв.

Ло творческие усилия пролетариата в го-* 
юзе с крестьянством, рост социалистической 
промышленности и обобществления сельско
го хозяйства, развитие украинского языка в 
культуры, поднятие классового созпапгал 
ігролетариата были могущественным ору
дием в руках советской власти к проведе
нию положительной программы социалисте-



І до розвитку пролетарської культури рідко-ч 
мовою ооіх оаціонлльностой, що залюдлюютч.

Радянська влада, йдучи шляхом викриття 
яродажоого характеру українського Й іншо
го націоналізму, подолання національної не
довіри серед окремих національних мешім- 
стой, зліквілувания наслідків минулих <юг)ю- 
мів і уаціооальїюго переслідуваний, створила 
умовили до братерського едішян ораці-шш 
ків різних національностей в справі будів
ництва гоціядізму.

10. IV Сесія БУЦШі з задоволенню 
стверджує, що за 11 років існування Радян
ської України, поруч з широким розвитком 
української культури, українізацією держ
апарату, досягнуто, йе зважаючи на труд 
мощі, великих результатів у практичному 
проведенні иаціопальпої політики щодо нац
меншостей, як у цариш здійснення різпопрал- 
пости мов, як і в царині економічних та 
культурно-соціальних заходів.

£ основі їх лежить проведення розгорну
тої 'Програми радянського будівництва серзд 
національній меншостей, найбільшого 
сприяішя господарському розвиткові їх, про- 
вогеппп національного районування Й втяг
ненім широких працівних мас національних 
меншостей в роботу рад, в процеси будувал- 
ігя гоггнмізму.

11. Здійснюючи волю трацівпих мас всієї 
Молдавії про встановлення вільних форм 
їхнього національного державного об'єднан
ий. в складі УСРР утворено Автономну Мол• 
давеьку Соціалістичну Радянську Республіку.

Діяльність АМСРР усціовю розгорнулася 
о царині тлпесешія культурного рівня мол
давської людности та її господарського роз
витку.

IV Сесія відзначає, що до цієї творчії 
роботи Автономної Молдавської СРР ще до
сі це можуть бути лрнтягпэш працівні ма
си молдаван Бесарабії, що через насилью* 
загарбання її румунськими боярами, досі 
стогнуть під кормигою цих бояр.

12. Відмалюю рисою політики царату бу 
ло розпорошування окремих національностей.

чесного строительства н к развитию ироле- 
тарской культуры на родном языке всех на
циональностей, «населяющих Украшгу.

Советская власті., идя но пути иыявл«- 
-ігия продажного характера украинского и 
прочего национализма. прсодолеппя нацио
нального недоверия среди отдельных нацио
нальных ыепьлшоств. лнквпдацшг послед
ствий прошлых погромов и пацноналмюго 
преследования, создала условии к братскому 
единению трудящихся различных яацно- 
налшостой в деле строительства социализ
ма.

10. IV Сессия ІЇУДШЇ с удовлетворением 
констатирует, что за 11 лет сущсствішчшя 
Советской Украины, наряду с широким раз
витием украинской культуры, украиниза
цией госаппарата, достигнуты, несмотря на 
трудности, большие результаты в практи
ческом проведении пацпопалыюй политики 
в отношении нацменьшинств, как в облас
ти осуществления равноправия языков, так 
п в области экономических п культурио-ео- 
цпальньгх мероприятий.

В основе их дежпт проведение разверну
той программ?.! советского строительства 
среди национальных меньшинств, макси- 
мац,його содействия хозяйственному разви
тию их, проведение национального райони
рования и вовлечение широких трудящихся 
масс яаниопалшых мепышшета в работу 
советов, в процессе строительства ооцге- 
.тизма-

11. В осуществление ваш трудящихся 
масс всей Молдавии об устаповлепип сво
бодных форм их пацпопзльпого государ
ственного об’едилешпя, в составе УССР со
здана Автономная .Молдавская Социалисти
ческая Советская Республика.

Деятельность АМССР успешно разверну
лась в области поднятия культурного уров
ня молдавского населения и его хозяйствен
ного развития.

IV Сессия отмечает, что к этой творче
ской работе Автономной Молдавской ССР 
еще до сих пор не могут быть привлечены 
трудящиееся массы хящавап Бессарабии, 
которые вследствие насильственного присое
динения ее румынскими бсьрамп, до ст пор 
стонут под игом этих последних.

12. Отличительной чертой политик» ца
ризма было распыление отдельных нацио-



що 'п© допустити їжупчеитог паїдоишостей 
па одпонационалышх територіях.

Радянська адада крол-яа-кроізом провела 
політику утворення національних .адміністра
тивно-територіальних одиниць (районів, се
лищних та сільських рад), шо к найліпшою 
формою практичного здійснення рижоарав 
НОСИ! лов і «творенім умовиц до повного 
забезпечення культурно-національних і гос
подарських потреб пацмснлюдности, а та* 
кож для втягненім їх в радянсько будів
ництво.

Усі національні райони й ради розвипули 
велику діяльність до задоволення культурних 
і господарських потроб пацменлюдшти.

Людність інших національностей в націє- 
вальних радах і районах (українці й інші) 
і собі там є нацменшістю і, відповідпо до 
цього, забезпечується їхнє обслужеипя.

Незалежно від утвороння 'національних 
адміністративно - територіяльпих одиниці., 
забезпечено права нацменшостей у міських 
та інших радах. Всім громадянам, хоч якої б 
иа-ціональноогя вони були, забезпечено право 
звертатися своєю рідною мовою до радял- 
п«их органів.

Працівників чіаціопальппх меншостей шп- 
роко втнгьепо в усі органи радянської влади

Заходи Уряду УСРР до втягпеопя нацмен
шостей в радянське будівництво створялн 
основу до розвитку радянської громадсько- 
ети серед нацменшостей {КИС, сільські й 
міські ТВД і інші доброхітні громадські ор
ганізації).

13. Величезну роботу виконано щодо ура
хування економічних особливостей окремих 
нацменшостей <в загально-господарській та 
сільсько-госаодарській політиці.

У результаті заходів до втягпеппя євреїв 
у промисловість і сільське господарства 
ґрунтовно змінюється сопіяльпа структура 
єврейської лншостп в бік чималого збіль
шення, осіб, зайнятих ітродукційною працею.

Шоб поліпшити стая сільських нацменшо
стей (німців, греків, булгар, поляків та ін 
ших), вжито пизку заходів до інтенсифіка
ції сільського господарства, врегулювати

їладиюстей, тгобы не допустять 0]>аіОТОЧМ 
нацменьшинств на еднікі-нациоиальшл тер
риториях.

Советская власть шаг та шагом провела 
политику создания национальных админи
стративно-территориальных единиц (рай
онов, поселковых и сельских советов), кото
рые являются наплучшей формой практи
ческого осуществления равноправия языков 
и создания условий для полного обеспечения 
культурно-нащпооальных и хозяйственных 
нужд нацмеипасслспия, а также для вовле
чения их в советское строительство-

Все национальные районы п советы раз
вили большую деятельность по удовлетво
рению культурных и хозяйственных нужд 
нацмешіасслелля.

Население других национальностей в на- 
циопальпых советах и районах (украинцы и 
другие) п сами там являются начменмиип- 
ством п в соответствии с :*тлч обеспечива
ется нх обслуживание.

іНезавпсігао от создания пацнопалмшх 
адипипстратпвпо-террпторяальпых едипип, 
обеспечены права «зпмеиі.шніпств в город
ских и других советах. Всем гражданам, к 
какой бы национальности они ни принадле
жали. обеспечено право обращаться на сво
ем ротпом языке к советским органам.

Трудящиеся национальных мспьштігтв 
широко втянуты во все органы советской 
власти.

Мероприятия Правительства УГОР но »о 
влечеппю пачмепмнстств в советское стро
ительство создали основу для развития со
ветской общественности «роди паггмгоп,- 
шипств ОРИС. сельськие и городские ОВП и 
другие добровольные общественные органи
зация).

13. Громаднейшая работа выполнена в 
отношении учета экономических особенно
стей отдельных нацменьшинств в обще-хо
зяйственной я сельско-хозяйственно# по
литике-

В результате мероприятий по вовлечопию 
евреев в промышленность и сельское хо
зяйство радикально меняется соц]ш;п&; 
структура еврейского насслелвия в сторо
ну значительного увеличения лиц, запятых 
производственной работой.

Для улучшения положения сельских ТКИ(- 
мспыаиисгв (немцев, греков, болгар. ПОЛЯ
КОВ и других), прилиты меры к жгопсифя- 
кадии сельского хозяйства, урегулирования



земельних стосунків, зоргалізуваяля пересе
лення компактними групами, запровадженая 
■ус ь»еон их форм господарства. Кооперу
вання в кількох нацменшостях перевищу»: 
пересічний рівень кооперування людносте а 
УСРГ.

14. Воднораз тре*3а було перемогти вели
кі культури! ножиці між окрзмігмн нацЬ- 
яальностямн, створювати заново школи в 
навчанням рідною мовою, ба навіть апсь 
пенсию (у греків).

Завдяки взликій допомозі держави, а та
кож громадської самодіяльності! орацівшіх 
яацменшостей, розгорнуто велику сітку шкіл 
соцвиху, профосвіти і ВИШ а навчанням рід
ною мовою. Широко розгорнуто серед лац- 
меншостей мережу клубів, сельбудів, хат- 
читалень, шкіл дчкпепу і зорганізовано пац- 
ионтеатри. Розвинула свою діяльність і ка
тала єврейської мови та культури про 
ВУАІІ. Періодична преса мовами нацменшо
стей, видання підручників і масової літера
тури чимраз збільшується. Все це промовляє 
про яовпншптй розвиток культури мовами 
нацменшостей. Шкільні та політосвіт за
клади, преса є могутнє знаряддя до розвит
ку радянської громадськосте серед нацмен
шостей, щоб знищити впливи буржуазно- 
клерикальної ідеології.

15. Огжз, виконано величезну роботу, щоо 
зліквідувати наслідки минулого національно
го гноблення, щоб широко втягти працівш 
нацменшосте в радянське будівництво, шоб 
культурно і господаїрськи їх розвинути,—і 
це доводить, що Уряд УСРР успішно розв’я
зує політику забезпечений різних національ
них меншостей УСРР, як у СВОЇЙ ІІОВСЯДдіІ- 
ній роботі, як і створенням спеціяльїгах ор
ганів для роботи серед нацменшостей.

Результати цього очевидно позначилися па 
розвиткові радянської громадськостя, зміц 
денні органів радянської влади в місцях, де 
живуть національні мспшості.

16 Проте, IV Сесія ВУДВК відмічав 
що робота серед нацменшостей сполучеиа 
що З ЦІЛОЮ низкою труднощів, що вннл 
гають з:

а) слабкого втягпсішя бідноти кількох 
нацменшостей в роботу рад, ще недостатньо-

зомслшшх отношений, организации поресе- 
леиия компактными группами, введения 
обобществдоїшьіх форм хозяйства. Коопери- 
рованно в нескольких нацмеиьшипствах 
превышает средний уровень коопериров
ана населения УССР.

14. Одновременно с этим ггужно было Пре-' 
одолеть большие культурные ножницы меж
ду отдельными национальностями. созда
вать вновь школы с обучением на родном 
языке и даже литературу (у греков)-

Благодаря большой государственной по
мощи, а также общественной самодеятель
ности трудящихся нацменьшинств, развер
нута большая сеть школ соцвоса, профобра 
и ВШИ с обучением на родном языке. Ши
роко развернута среди нацменьшинств сеп> 
клубов, сельбудов, лзб-читалепь, школ лик
беза н организованы нацментеатры. Развила 
свою деятельность и кафедра еврейского 
языка н культуры при ВУАН. Периодическая 
пресса па языках иацмепышгаств, пздаоие 
учебников п массовой литературы ®се более 
увеличивается. Все это свидетельствует о 
безудержном развитей культуры па языках 
нацменьшинств. Школы в политико-просве
тительные заведения, пресса являются мо
гущественным орудием в развитии совет
ской обществетюсти среди нацменьшинств 
для того, чтобы уничтожить ВЛИЯНИЯ брр- 
жуазно-клершйльиой идеологии.

15. Итак, выполнена огромнейшая работа 
по ликвидации последствий прежнего пацио- 
иального угнетения, по вовлечению трудя
щихся нацменьшинств в советское строи
тельство, чтобы развить их в культурном и 
хозяйственном отношениях,—п это говорит 
о том, что Правительство УССР успешно раз" 
решает политику обеспечения различных на
циональных меньшинств УССР, как в своей 
повседневной работе, так и созданием спе
циальных органов для работы среди нацмень
шинств.

Результаты этого видны па развитии со
ветской общественности, укреплопни орга
нов советской власти в местах, где жавут 
национальные меньшинства.

16. Однако, IV Сессия ВУЦ1ІК отмечает, 
что работа среди нацменьшинств связана 
еще с целым рядом трудностей, вытекающих 
пз:

а) слабого вовлечения бедноты нескольких 
нацменьшинств в работу советов, еще не-



іч» уюзвитку радянської Г}н>хадськостк і 
шинну ворожої радянської «ладі ідеології в 
*'нвнх лорствах нацменшостей:

О) ІірКЧИІІН ШаДОрОВОЇ, ШТУЧНОЇ СОЦІЯЛь-
ио-окономічної бази у мшіулому містечок з 
переважною кількістю єврейської бідноти і 
ятетаяшої .игцінм'ти. що даті перебувають 
у тяжкому стані:

в) слабкого р«»ВІІТКу соціалістичного мм;- 
■мру в нацмепселі;

г) недостатнього практичного здійсниш:: 
національної 'іюліпжн. надто в місцевостях, 
до лндакті, гжладп<т*я з ротних національ- 
постгй, зокрема, в частині повного проведен 
ігя рішюправиости мов:

ід) недостатньої» запроваджений в органіч
ну роботу всього радянського апарату, коопе
ративних і громадських організацій завдань 
ніщо іюс-луженпя національних меншостей.

17. IV Сесія ВУЦІіК пропонує Урядові і 
надалі нопо.хнтно провадити в життя леїнь- 
гі.ку національну політику серед нацменшо 
• той до дальшого розвитку культурних ті 
окішійіічшіх досягнень праці'впих нацменшо
стей до використання всіх заходів, щоб як 
найбільше «тягти нранівпі маси нацменшо
стей в братерському едпашіі з українськими 
лрмс’ншн'ми масами до гпціяаістячоого будів
ництва.

•Іокукима. Сепія доручне Урядові:

а) іюухп.іьпо далі «тягаючи до виробничої 
4»р;иіі бкмюту та здокласоїкигу людність окре
мих нацменшостей, треба за головніше заь- 
даная мати вгягпоння їх у процес індустрій 
лізації країни. Особливу увагу віддати гос
подарській перебудові єврейського містечка, 
посиленню роботи серед сіліл-кої нацмен- 
ГиДІМФИ ДО С'ЩІЯЛС.ТИЧІІОЇ ІІЄрЄ}\у|0!НІ села чс- 
|юл ці.повите скооперувавші нацмгнбідноти 
та СОрОДШікгВ.іВТНШОІЖЯ їх в процеси колпк- 
тншації та створити з пих нових ка-ірів 
робітників соцінлістіїчного зеребудуваїшн 
села:

б) псеб.чио розвиваючи вже досягнені успі
хи щодо втигнсиня працівпих нацменшостей 
у радянсько будівництво, треба особливу

достаточного развитая советской обществен
ности и влияния враждебной советской вла
сти идеологам среди некоторых слоев пац- 
меньшинств;

б) причины нездоровой, искусствоппой со
циально-экономической базы в прошлом ме
стечек с подавляющим количеством еврей
ской бедноты и деклассированного насело 
кин, находящихся п до сох пор в тяжелом 
ноложоппн:

в) слабого развития социалистически'- 
сектора в нацмеиселе;

г) недостаточного практического осущост- 
іиспжн яащнопалмюй политики, особечгно. в 
местностях, где насатонис сосфояг нз раз
личных национальностей, в частности, в ча
сти полного проведения равноправия языков:

д) 'недостаточного введении в органиче
скую работу всего советского аппарата, ко
оперативных и общественных организаций 
задач, касающихся обслуживания нацповаль
ных моньшинств:

17. IV Сессия ВУЦІ1К прздлапет 11р;шн 
тельству и в дальнейшем неуклонно прово
дить в жизнь ленинскую национальную по
литику среди нацменьшинств для дальней
шего развития культурных н эшюмнчмкцх 
достижений трудящихся нацменьшинств, для 
использования всех мероприятий, чтобы воз- 
ЧОЖШО болое вовлечь трудящиеся массы пац- 
мсньшянті в братскоо единение с украин
скими трудящимися массами в деле сонна- 
лнстнчсского строительства.

В частности, Сессия поручает Ї1]ввит(\ль- 
<яшу:

а) неуклонно в дальнейшем втягивая в 
производственную работу бедноту и деклас
сированное населенно отдельных нацмень
шинств, нужно, в качество главнейшей зада
чи иметь вовлечение их в процесс индустри
ализации страны. Особенное внимание уде 
лить хозяйственному переустройству ев
рейского мосгочка, усилению роботы среди 
сельской ііаігиенбеднотьі в дело социалисти
ческого переустройства села путем полного 
кооперировании іюцмеїюадіюш и кордия- 
КОО, ВОІМОЧОНИЯ ИХ в Процессе КОЛЛСКТВ811- 
аации н создания среди них новых кадров 
рабетшяш социалиста чечкого переустрой
ства села;

б) всесторонне развивая уже достигну
тые успехи но вовлечению трудящихся нац
меньшинств « советское строительство, «уж-



.вагу звернути о-а всоможлнво іюснлсшій 
нктввности і «агн бідиоги та наймитів, а та- 
мж жінок у радах, і на розпиток радянської 
громадськості!, ш висунення найкращих 
представників наймитів, бідноти та середня 
кін на іірошдиу роботу в державці і громад
ські організації; ,

В) поруч .ШЬШОГо ЗМІЦВСІЖЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
національних адміністративно - територіиль- 
пах одиниць треба особливо посалити обслу
жений нацменшостей їхньою рідною новою 
в містах, оеілпцах та й сільських місцево
стях, де людність складається з різних нн- 
нкншьиостей, органічно закоріиюючи робо
ту серед нацменшостей в загальио-радяч- 
г-ький апарат:

г) наруч дальших заходів до культурного 
будішіицтва серед нацменшостей треба каП 
цгоЯлнвіїїгу увагу зверну пі на нш|нио куль
турне обслужений відсталих національно
стей, створювати умовний до ширшого під
учування кадрів культурних робітників з 
нацменшостей і збільшити видання доступ
них широким масам нацменшостей нацией- 
книжок і ні іручннкін.

Збільшуючі! яатер-яльпу доиомогу па роз
виток культурної роботи серед найменшо- 
•■гей, надто в дефіцитних округах, треба ши
роко використати самодіяльність наимзжи>- 
стей у культурному будівництві. Вся куль
турна робота серед нацменшостей має за ме
ту використати рідну мову як рушій куль
турно? революції наіішпрших мас людности. 
ув’язуючи одночасно цю роботу з загальним 
культурним будівництвом Радянської Украї
ни.

18. Класова природа диктатури пролета- 
)бяту знищує будь-який ґрунт до шовінізму 
А національної ворожиечі.

Але глитайські і аитярадлпські елемепгл 
міста і села, щоб послабити класову солі
дарність робітииків і селян, щоб послабиш 
ічнянську владу, роблять спроби сіяти роз
брат між працівниками різних папменпюстлі» 
н’.-іляккй шовінізм і антисемітизм).

її* (Чч*;я ВУЦВК здклпкас широкі верстви 
и|чм»:шікків усіх націонал ьпоетей цих сиро
пам дати рішучу і систематичну нікім, що

но особенное внимание обратить иа всевоз
можное у силение активности и значссіне бед
ноты и батраков, а также, жешцив в сове
тах, и «а развитие советской обществен
ности, па выдвижение ‘Намлучшах ігредс-та- 
витолей батраков, бедноты и севщиков па 
•руководящую работу в государственных и 
общественных организациях;

в) наряду с дальнейшим усиленней доя 
тельиости наянопальных административно- 
территориальных единиц, «гужно, особенно, 
усилить обслуживание нацменьшинств на их 
родном языке в городах, селах н сельских 
местностях, цде население состоит из раз
личных национальностей, оргашичооки фор
мируя работу среди наадменынянсте в обще- 
советскиа аппарат;

г) наряду с дальнейшими мероприятиями 
но культурному строительству среди иац- 
меньшинств, нужно особенное внимание обра
тить иа более широкое культурное обслужи
вание отстающих национальностей, созда
вать условия до более широкого подучивания 
кадров культурных работников из нацмень
шинства и увеличить издание доступных 
широким массам нацменьшинств лашкмквяг 
и учебников.

Увеличивая материальную помощь па ]яз- 
литно культурной работы среди наймет,- 
пишете, особенно, в дефицитных округах, 
нужно широко использовать самодеятель
ность нацменьшинств з культурном строи 
тельство. Вся культурная работа с]кцк 
нацменьшинств имеет своей целью исполь
зовать родной язык, как двигатель культур
ної! рлюлюшш самых широких масс нагеле- 
нпя, увязывая, едадарсаишю, эту работу с 
обліки культурным строительством Совет
ской Украины.

18. Классовая природа диктатуры проле
тариата уничтожает какую бы то ин было 
почву для шовинизма н национальной враж
ды.

Но кулацкие и антисоветские элементы 
города и сала, чтобы осл-шбить классовую со
лидарность рабочих и крестьян, чтобы осла
бить Советскую власть, делают попытки се
ять вражду между троящимися различных 
пацденышгнетз (всевозможный шошживи и 
аитпеемтгсгзм).

IV Сессия ВУЦІШ призывает широкие 
сдои трудящихся всех нацменьшинств этя« 
попыткам дать решительный и снетематнче-



г» я мій* іл'о иі>\ ишт,і, ції міом/ /Цлмодяи ік 
#н\т.*іії шгтніїАіипі йолгмми о )и/юп 
іерЛмИОИІ 1 ґроіМ|''МНІІ Щ1ШЫШЛ, Л <«> 
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мЖІНЯО ЛЛНЬі4,ІуЖІММИ Г.Ш-ІІ ОМІОІІИ ММІІ
•млішиА тцкаыиги П ццнтцм

І гру/шя Ік.'Л р.
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\ітш,іт*ці, Комїтеу П»іро»ц*ий.

1/ТИреглр Нсоумріїінсмтіо ІІмл'ралмил'О 
Пимотншно ІСоМіЮТу А. Буцвиио.

< »і..н<иііснгі й ,Ніс *нм ИУІІНК* 4 сіоии 
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дьрс.ім і шрилиш иульту|жого вуДІМІИЦТМ

УСИ» ил 1028-20 рій.

Нлі луїшииіі іі оГнгі|жушіпнііі донин),п. Лл 
сіушшіш Іолоїм Дорлпиміїу УГГГ том На 
/«•4м ч-і І отож ИГІІГ юи Г.ухоилини пр»
МІНІ ГрОЛМІІ НЛфрИ МІІрО.ІНІ.ОСО ЮПІо М|Щ їм
I І.ОЦИМі.ІІІ, - К)Л,І)рНіЛО будімішнлні ІІІІ 
І1Г/Н Ч\і рік, IV Г-ТітЯм НгоуКріІІИП.ИОІО Цим 
ірллміоіо ііммініжжіПі Кой і піт у X мшили 
ні* и и іі г. і іі ’г у іі:

І ІІІ,М’УІ»ИН МНІГуЛШ 'Кггирмп |ИіКН« 111 
раІІМ'рП.іуЮІІ. мііііііп ІІоуХІМММ ,М.ІМІ|И ,іМ)|( 
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Уириїли. |ю піні іи( її іі|и>|)кі(іПиіиі іил, лро 
і і.іііім му.іі.іурною рими німрш.т н|иіцін
II И1 МЛС, ЛрОСМНІНіІ |0Л|Мі6уТу рОІІІІНИЮІ М.ІІ1
щ гн оіднлні.ко горічшнн.нт норми пи»

І|і |нмм іослоілімн.иою підпоїм‘ими .піди 
.митнії іимІ і НІН підинеміої ними. йодно 
)л|нии' ароматні продукції доржнииої про- 
ймдішміИ, ІІІМ ііороПіІШ и Г»Ц| а і і,ох шу- 
ли ли по|іі-иіо»інішП рНинпч збільшенім 'Мі* 
лл робтнмііл, ню нрннммп. у нрміиг.лоітгі'І, 
ВроСІ ЛИНИ Іі|ннуі(1іійиигиі ІІріЩІ І ,М|Нгі)ІГИ,>ї 
кім і и їй інміїнноіінм у оііііші|імііимі»і між
ІТ|й^у'І(І|И)<ІІкІІі> Ор.ііН Тії ааробіїжою ПЛИТОЮ.
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ІМІІІІННІЮ ІіЛПІІЛЛоЛИЛЛ ним, у ІІІН.ЧИСЛИІІіеТ'., 
-Ійк ГІІМО НІНроИЛДЖЄМ|||0 ЛПГЛЛ|.Шк|0|»КЛІІ 
миі І лроилглопих кіинтін, на тілмііі ні ііниі 
Лот, и,|Лж« кілком ііплишііі іі «мітли, али

тлш8 т/пюр, т*-, (лш*, (л/одмішіиігигл. оо 
щгуг щхпщтіпя мтпмшМ нлцялшш* 
податки іі |иі(*нп т,),щ*гшчиші н і/йііл 
мітішиї <(|я'иіи4ниий, ц ,4тлінггкшпіщ 
ггрогммпг.пю, иО). 'голі/К/і о)/Гіміи дни 
ТіГГурМ ІІ|К»ЛІІ71|ІИИІИ, При угЛ'їНИИ углішн 
и>пь •щмт*ишт:і г>иіиалиии.і. утмигтпла 
нтм и жилііи .чинпы .Ітіниа іі іліюінопив 
'Жоіигттліііюй ликітидиции гтм'їй шми їм 
ііЮіл.тімпій іцглм.іи и лпі'Лтрни

Хприипі, І діклбри ІО'гк г
і|іи'дг«»д;ііолі. Іил'.уттгкіїіп і{нгг;кііі.по 

пі Иміолии'мллого Коииті ї.і Потровсимй.
ґпк|мгшрі. І'иа-ук|ітііігліоіо Цііітралмил»)
Иг.імиїїн'И'Л/итч, Кпміпігга А. Буцаймо.

і'йміу/і/іимоіісіііі и ..ІІПтим ИУІ ІНК" 4 инмра 
11ґЛ г. Н* Л.

14. 0 коигролігимм цифрих мвро»іото хозяй* 
сім и соїрюлкио-иу/ютуриого сіроитимлм 
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ІІ)індг,ц(іі‘П'ліі ІИЯІХ т. Гуяомлшг.і о ион- 

'еіиміліш ниф|іи.\ ііо|юджлм) х<лііНіі''ііжі и а* 
и(іш,іілю кулі.ту{июго г,т]іоит<ишчіа щ 
1Н2Н-20 Під, IV Іам-і.ин ІКоуіішиміг-моіо Цоп 
трмлміою Иг.шммиї ОЛІ.ІЮЮ ДОЛИТИПі X г-о 
аміш к о и гтн'і м р у от

І Иімлм Ю'имиині іічі-ірх хот \^м»сг* 
ршіумп іліГнііі ноуіиошплі діиміойнюе ун|х 
олппип и рішпиггіо ііа|м»дною кміїйгіші Ук 
раним, (МПІІИТИО ІИ1 ІІ|ИІІГЛ<ЮДИГ'ОЛМІМХ г.м.і. 
|КИ Г кулі.ГурНОІ'О урОІІШІ ІІІІІ]МЖНХ трудшких- 
еіі •ШМ'., \Н*;\ Гіліінлимуши ІмКиОІОІО клипса г 
бодшіцті ееродникміїх елоил соли.

Нін гщы холиЛг ішоііііого «ижстнноімотиі 
дім іі, іілішмирн події мит і ^иитгкнЙ плисти. 
Оог.ІІрІїрМІІІІМЛ |ЮП И|ниукцин іосудпрстін-іі 
Ио|1 ІІІ-ЖІ.ШМОШІІНТІІ, КІГГ0|ІІІІІ нероннкнулл 
110 МІІОІ’ИХ ШрІІСЛИХ ДОІНЮІІІІМЛ урОІІОШ., уіш 
лпжішю 'мігла рибочні, аміїитм» м н|кіммні 
лівііми'.ні, |икгі* іі|шдуктиіінпі/і« труди н ;и» 
рЖИГГНоП ІІЛіІІМ н улучніонно ІІ ГОШ1ШІІІО 
НІШ Межіу І1|нідуі(ІІИІНКМ І І»И) Чфудп И ІЯІ|ИІ- 
ОоіЧІОІІ ІМіІІОЙ.

Ьліичідіїрн иігуіа|к-гііеііт*му іі.шіШ|мін»- 
інію и ріп'улн|лмшнию і;аіипа.кнжл/ііоіі и 
'П-ІНИІІНЛОІ'НОПІ,, ІІ ІІІИЖО ІІІІНоіМеИИШ ‘^'ЩО
июукиі|м іниннімх и иріімишлеінімх г.|и\(сгн. 
по толі.ко іюглипііонлонм іютги іммностмо

;іи



ла остаимй почато й широко ]*йгор*7у.то 
рекопструктігвпі і раціоналізаторські заходи 
що почасти вже лази і далі повинні дати 
що сильніший здвнг латеріядьпо-техпічної 
бази нромгамовости, як так сало игн^роко'роз
винуто і процес нового будівництва (електро
станції. копальні, коксоуставовкп, хемаро- 
жисловість тощо), вводячи щорічно грудії 
нових промислових підприємств, які віялові 
дають потребам країпн, перелувсім у знаряд
ді і засобах виробництва.

Одночасно зі швидким розвитком оромн 
словостк відбувалося і відновленая сільсько
го господарства, продукція якого в цілому 
перевищила передвоєнний рівень, давши най
більший зріст у галузі технічних культур і 
скотарства за одночаспого відставання зер
нового господарства Невпинно роетущі і;а- 
піталовклали в сільське господарство у фор
мі бюджетовнх асигнувань і сільсько-госпо
дарського кредиту зробили великий класовий 
здвиг у перерозподілі ролі виробпика с.-г. 
продукції, поставивши па перше місце ма 
сового виробвика товарів: середияцьке і бід 
пяцькс господарство.

Поруч із великими кількісними результа
тами маємо в економіці країни і чималі с>- 
піальщ зрушення. Ріст соціялістичного сек
тора за останні роки далеко перевищував 
загальні темпи росту всього народным» го, - 
подарсггеа, одночасно з цвм подумав приват
но-капіталістичний сектор, передусім у важ
кій промисловості і торгівлі.

Одночасно з цим відбувався успішний роз
виток кооперації, що охопила разом з дер
жавною торгівлею майже цілий гуртовий обо
рот, і витиснення приватника з гуртово-роз
дрібного та роздрібного обороту.

Вага кооперативної системи дедалі збіль
шується, охоплюючи більшу частку робітни
чого бюджгту. Ріст сільсько-господарської 
кооперації, колективізації виробництва та 
збуту сільсько-господарської продукції ве- 
зміпно зменшує і послаблює вплив капіталі
стичних елементів на загальний товарообо
рот країни, на обмін між містом і селом, тоб
то па зміцкспня соціалістичних ділянок в 
сільському господарстві.

прежмио ее капиталы, по, в последнее время 
щачаты н широко развернуты рекміструк- 
тнввые и рационализаторские мероприятия 
которые частично ужо дали о, в дальнейшем, 
должны дать еще более сильный сдвиг ма
териально-технической базы промыт леппо 
стіг, а равно, широко развит и процесс но
вого строительства (электростанции, рудни
ки, коксоусталовкн, химпромышлсгшость и 
друг.), вводя ежегодпо группы новых про
мышленных предприятий, отвечающих нуж
дам страны, прежде всего, в орудиях и сред
ствах производства.

Одпозрсмоппо со скорым развитием про
мышленности, происходило и восстановление 
сельского хозяйства, продукция которого в 
целом превышает довоенный уровень, дав 
самый большой рост в отрасли технических 
культур я скотоводства при одновременном 
отставании зернового хозяйства. Беспрерыв
но растущие каииталовклады в сельское хо
зяйство в форме бюджетных ассигнований и 
сельско-хозяйствепного кредита сделали 
большой классовый сдвиг в перераспределе
нии роли производителя с.нх. продукции, по
ставив па первое место массового производи
теля товаров—середняцкое л бедняцкое хо
зяйство.

Народу с большими количественными |кь 
зультатами, имеем & экономике страны и 
значительные социальные сдвиги. Рост со
циалистического сектора за последние годы 
далеко превышал общий темп роста всего 
народного хозяйства, одпавремешо с этим, 
приходил в упадок частпо-клплталистичс- 
скнй сектор, прежде всего, в тяжелой про
мышленности п торговле.

Одновременно с этим, происходило тсяеш- 
івое развитие кооперации, охватившей вме
сто с государственной торговлей почти весь 
оптовый оборот, п вытеспеппе частпнка во 
одтово-розішчяого и розничного оборота.

Значение кооперативной системы все более 
увеличивается, охватывая большую часть 
рабочего бюджета. Рост сельско-хозяйствеп- 
ной кооперации, коллсктнвпзацнм производ
ства и сбыта сельско-хозяйствешюй иродук- 
ция неизменно уменьшает и ослабляет вли
яние капиталистических элементов па об
щий товарооборот страны, на обмел между 
городом и селом, то-есть, на укрепление со
циалистических участков в сельском хо
зяйстве.

зд



Але-ж, усіхшинлюючн імзитшші ггоронн 
ужитку народны»!» господарства України. 
Сесія відзнача»::

Розвиток важкої індустрії, зощіема, про
дукції чавуну, всо ще відстає від все біль
ших шгг|и*> і в рсоулілиті цього бракує ме
талу в країні ж; на ігромисловз ішунюинцтва, 
так і на задополсоия потре.» сільської» гос 
нода і̂ства. Нідсталпй розвиток товарности 
зорноіюї продукції, головне, обу-мовлюстілм 
недостатнім тои по и збільшоїшя врожайності! 
в масовому бідняцькому та еередняцьюіміу 
господарстві і недостатнім що переходом їх 
до усуспільнених форм сільсько-господарсько* 
го виробництва. Ікс ще відсталий теми к »• 
чноруїнашін сілли.ко-пміірчірн'їжоп) віс|юб- 
ншітіт і збуту с і л ьс ь ко * гос 11 одарс ьігої про- 
думциі, нсцистатпс заяримоігші глибоких 
внутрішніх зв'язків кооперації з членами 
«ооїшратину—«пробивками сільсько-госш»- 
ігагрсіясої щмдужщКі,—всо цо доноцнть до ко
ливання на ривкові сільсько-господарських 
продуктів. Цс утворю.: умовний до лідиоаш- 

ішлипу «а ринок приватника та глитаї, 
особливо в частині зриву ній на хлібозаго
тівельному та сировинному ринкові.

Оцінюючи в цілому минули! 1927-28 рік, 
Сесія а особливим задоволенням копстатуї., 
що У'рлц вчаоио і широко ризімрнуїі шихщи 
до лішдащї наслідкіп недороду в потериі 
лих округах України, подавши державну до- 
номогу на нороомі загоблої озимини напсс.іі 
1928 ржу і шюроігу всебічну допомогу се
лянству в осіипю засівну кампанію 1928 ро
ку насінням, кредитами на тяглову салу, за
ходами до забезпечення худоба годівлею, хар- 
ч-усгніш дітей і дорослої ікт-ршиї лмццп- 
с.тн. ::о;нанізуікмжпн і фінансуванням грома;- 
сілих [ИібІТ ’ГО-ЧЦО. Псі їй ШШЦ11 за зустріч
ної і ігі кіптяви іі енергії селянства допомо
жуть вже нртягом майбутнього рку чима
ло позбутися наслідків -неіорду і но допу
стити зруйнування сільського господарства 
к основному злришючу районі України.

Поруч цього, (ході НУЦВК ікжла.ьи; най- 
суворішу відповідальність на 1(ВК АЗЮРІг. 
«жругоні виконавчі комітети я місцеві орга
ни влади за точно виконання плану і розгор 
ітіішя самодіяльності! до ліквідації -наслідків

О.укіко, ііаніг.тагнруя іии<шгпммшс пч> 
рны {швития наритого хозяйства Украи
ны, Сессия отмечает:

Развитие тяжелой индустрии, в частности, 
П|кіизводстоа чугуна* всо еще отстает от ра
стущих нужд и, в результате :пхи», не хва
тает металла в стране, как на нромышлш- 
чоо ирашводетво, так н на удовлетворение 
цужд сельского хозяйства. Отсталое развитое 
товарности зерновой продукции, глав шли ш- 
разом. обутлшиїшотсн нсудовлетворвтоль- 
иым томном иоднятия урожайности в массо
вом бедняцком и середняцком хозяйстве ІІ 
недостаточным ещо нореходим ИХ К ьбпбщесі • 
клони им формам селілзко-хіюжйслшіміного ир» 
иззодсгва. лее еще отстающий темп коолс- 
рн|кшанчн1 сельско-\озяйстіюиного производ
ства и сбыта сельско-хозяйственной нродук- 
цин, недостаточное закронлонне глубоких 
внут)>еіішіх связей кооперации с членами ко-, 
опоратнва — производителями сельско-хо
зяйственной п|и>лукц>ш, всо ото приводит к 
колебанию 1Г.1 рынке сельско-хозяйствецных 
иродуктов. $го создаст условия к усилению 
влиянии па рынок частника и кулака, осо
бенно, в части срыва цен на хлгоозаплч»ви 
тельном в сырым* м рьшко.

Оцешшя в целом прошлый 1927-2К г.. 
Сессия с особенным удовлетворенном констп- 
гярует, что Правительством своевременно 
приняты к широко развернуты мероприятия 
цо ликвидации последствий недорода в ли 
страдавших округах Украины, нутехм ыиш 
шгл гооуд<фство1шой помощи на порогов 1Ю- 
гибшого озимого хлеба веемой 1928 года и 
широкой всесторонней помощи крссгьннстех 
в осеннюю посевную кампанию 1928 года 
геменамн, кредитами на гужевую силу, мера
ми по шя'снеченни» скога кормом, питанном 
детей н пострадавшего взрослого населения 
организацией и финансированием обществен
ных работ н друг. Все зтн мс|н>ариятя при 
встречной шшшіатввс и энергин крестьян
ства помогут уже в продолжении будущого 
гоца в значитіьной степени избавяты-.л 
последствий недорода и не допустить разру
шения сельского хозяйства їв основном зер
новом районе Украины.

Наряду с этим. Оессия ВУЦИІІ воолапмт 
саяую суровую ответствешюсть па ІШК 
АМ(Х'Р. окружные исполгителышо комитеты 
п местные органы власти за точное вслол- 
ИОІГИО плана н |>аявергипаіае самозоитель-
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недороду і закликав кооперацію зосвредиі н 
осиыиву увагу на цьому відповідальному 
наїпашгі.

IV Сесія звертає увагу господарських ер* 
гапів, що 1927-29 року, поруч перших по* 
итивпих результаті» періоду рскоиструкц'і, 
ннивлено б деякі серйозні дефекти вашом 
0\иіпятггва, а сапо: все ще аеващовілілгі ре
зультати ефективносте капітадовкладіп. до- 
рожпоча буиівннціжа і промислового, і жнт- 
.юного, все ще заиЬнюьться його проекту 
паня, хоч і чимало поліпшилася підготівля 
йот в 1927*28 господарському році, веди- 
стани знижоння собівартосте' промислової 
лродтеції. иедоснть поглиблена робота до 
з'юріжеиші й «конам нот.» жгпрачошж мате
ріальних і грошевих ресурсів у системі деі* 
деяких та конгісратілншх органів.

Іі. І’-олдинуинш КОІІГ|КМі.НІ цифри Ц і
їхнього тсноцц^таа і соціжшіо-юшьтуч»- 
иого будівництва УСИ* на 1928-29 рік. IV 
Сесія схвалює основні директиви та ліміти 
Уряду і констатує, що конт|юльні цифра 
шавчю на основі дальшого зміцнення тч 
{юзннтку на)к>дш і̂х) господства країни і 
о«пі’«|'таппн соиіялміо-кудьтурпог© буділ- 
ніщша, і нони відповідають програмі >и- 
д\стріллізапії країни та зміцненню її обор.» 
ІНКОДТІЇОСТЙ.

Ііпдкораз Сесія звертає особливу уваг* 
Уряду на таке:

І. І>оручіі і,а увагу загальну напруже
ність госіша|*ькоіх> плану 1928-29 року. 
т^кЧіа визнати, ню основвою умовою його 
іюалмюго виконання є обов‘язковс, обов’язко
ве якісне іюлілшгннн роботи в усіх галузях 
і на всіх ділянках иароднмцо господарства

Відзначаючи, шо одн »ю з основних ум л: 
іюаднюслі викопавші накресленого плану с 
зниженая собівартости продукції промислі* 
хісти і шо невчасне і иоповяе зііЙснепли 
IVІх заходн» ДО НЬОГО може спрпчкпвтн II;- 
.■мвнконавяя всього городнього господарська 
го плаву, Сесія зобов’язує всі посплдарад! 
и|>ганн і їхніх керівників рішуче здійсиювл- 
ги гм заходи ю зниження сіо вартосте. прі-

«ости ио лимввдаадия последетвяй подороуа и 
призывает кооперацию сосредопючитьоссй^н- 
пое внимание на этом ответственном зада
нии.

IV Сессия обращает кикэшгис хозяйствоі- 
<пых органов па то, что в 1927-28 году, на* 
ря ду с иервьші положительными результа
тами периода реконструкции, обнаружены и 
некоторые серьезиыо дефекты пятого строи
тельства, а имеппо: все еще неуцокюпюри- 
телмш результаты ефективносте капнт&зо- 
вклацов. дороговизна строительства, как про
мышленного. тш; и жилищного, все еще за
паздывает его проектирование, хотя, в зна
чительной степени и улучшилась его подго* 
товкз в 1927-28 хо.аді»ствезиіом году, недо
статочное онижеігао себестовмоти промыт- 
л«‘1пюй продукции, недостаточно углублена 
работа по сбережению п вкоиомлаху расхо
дованию матсриалышх и доаегкпых ресур
сов в системе гостдарствепных и коопера
тивных органов.

ІІ. 1’аолмотров контрольные цифры лата
ного хозяйства іі социально-едльтуриом 
строительства У(ХМ* на 1928-29 год. IV Сес
сия утверждает основные директивы и ли
миты Правительства и кспстатнрует, что 
КОНТ|ЮЛ'.НЫС цифры пост|юены па основе 
дальнейшего укрепления и развития народ
ного хозяйства страны и разворачивания с»» 
іріальшигультурного строительства, н они 
отвечают программе индустриализации стра
ны И укреплении» ОО ОЮ]КИ10еПОСобноСТИ.

Однотїпочошіо і этим. Сессия <к»ронцает осо
бенное тяшшшпе Праалтелг^тва іга следую
щее:

I. Нраиямая сю винманнс* общую інапрл* 
жииюсть хозяйственного плана 1928-29 го- 
да, нужно признать, что основным усло
вием его реальної* выполнения является 
обязательное качественное 'улучшение рабо
та.! по всех отраслях к на всех участках па- 
|к».того хоояЙства.

Отмечая, что одних из •пшшных условий 
реальности (виаолявнкн намеченного плана 
является сошке :не себестоимости продукции 
і;|ч>ММПЛ6ИЯ0ПГ:а и что несвоевременное и 
«•утлпоо осуще- изделие всох МІ̂ ЮЛрІТЯТН>Й в 
угом может явиться причиной невыполнения 
В‘*сп) яародиого хозяйственного плана, Сес- 
гпя обязывает все хозяйственные органы и 
их руководителей ;юшителыю осуществлять
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гнучи до перовищогая встановлених у плазі
ЛІМІТІВ.

Зниження собівартосте в республіканській 
та місцевій промисловості треба довести пе
ресічно до 8%, порівнюючи з досягиепиами 
1927-28 року. Що-ж до трестів загально- 
еоюзпого лпачіиня на території УСРР, то 
зниження собівартості! треба викопати по 
■ні трестах у розмірах, що їх породбачено 
в контродшнх цифрах народіїього господар
ства СРГ-Р.

Передумовою до цього с яшцмшлжеинн ві,>- 
иовідпого рікші лідвищоиня продукційності 
праці, рішуче поліпшенім коефіцієнтів ви
траті сировини, палива, матеріалів, ліпша 
організація піюцесів виробництва, робочої 
шли то-що.

Здійснення всіх основних иокажчнків тре
ба забезпечити, відповідно відбивша це під
час удоскоиалоиая контрольних цифр.

2. Сесія визнає, що в коитрольннх циф
рах запроектовано зростання продукції 
української промисловости но окремих осиов- 
аих фабрикатах натуральним внзігачепням в 
таких темпах:

все мероприятия по сляженкю себостонмо- 
с-тн, стремясь к превышению установлен
ных в плаве лимитов.

Снижение себестоимости в ргсиублікан
ской и местной промышленности надо дове
сти, в среднем, до 8%. в сравнении с дости
жениями 1927-28 года. В отношении же 
тростив общесоюзного значения па терри
тории УССР—-сцижсине себестоимости надо 
выполнить по этим трестам в размерах, пред
усмотренных в южтраіьпьіх цифрах парад
ного хозяйства ССОР.

Предпосылкой к этому, является введение 
соответствующего уровня повышения пр- 
дуктнвностн труда, решительное улучшепт 
коэффициентов расходовавин сырья, топли
ва, материалов, лучшая организация про
цессов производства, рабочей силы и друг

Осуществление всех основных показате
лей нужно обеспечить, отразив это соответ
ствующим (иОразом при усовершенствовали 
контрольных цифр.

2. Сессия ирнзпает, что в контрольных 
цифрах спроектировал рост продукции укра
инской П{юмышдешюсти по отдельным ос* 
иовяым фабрикатам натуральным оп(>еделе- 
нмем в таких темпах:

Продукт
* £• Ж о.

я
§

6X2УН?
< е; 4> »

Ш Продукт Ж 4»* * « в Л Xш х х

Н • ц в«;2 
* « *
8 % 5 Ж ® >•

I
Кам’яне вугілля та! 

антрацит . . . |Ткс. тон
Кокс...........................; * .
Руда залізна ...
Чавун..................................  . .
Цемент порошк. . . .
Пл'ги кінські

27.683.5 
4.767.7 
5 001,8 
2.644.9 

349.191

(УТСМ) . . . . 
Сівапки (УТСМ) . 
Суперфосфат . . 
Цегла будівельна 

тлена . . . . 
Скло віконне зви* 

І бейське . . . 
Цукор пісок . . 
Взуття шкіряне .

Штук 

Тис. тон

400.000 
67.000

151.000

шт. , 612.318

тои
цент
пар

32.165 
1 11.940

5.550

111,6
124.0
116.0 
108.0 
122.5

111,0
166.0
188,7

142.0

136.4
108.4
180.0

Каменный уголь и 
антрацит . . .

Кокс .........................
Руда желеан. . .
Чугун........................
Цемент порошк. . 
Плуги конные 

(УТСМ)
Сеялки (УТСМ) . 
Суперфосфат . . 
Строит, кирпич

пален...................
Стекло окон.обыкк.

І бемское . . . 
Сахар песок . . . 
Обувь кожаная

Тис тонн 27.683,5 
. . 4.767 7
„ . 5.091,8
, * 2.644,9
. * 349 191

Штук 4О0.00О 
, 67.000

Тис. тонні 151.000і
. шт. ’ 612.318

„ тонн. 32.165 
„ цент. 11940 ' 
„ пар. 5.550

111,6
124.0
116.0 
108,0 
122,5

111,0
166,0
188,7

142.0

1$1,4
108,4
180.0

^медями із -потреби нк-найбільщого ооз- 
рортмтня виробництва, Сеоія доручає Уря
дові вжити всіх потрібних заподій до мак- 
«яхалдіо можливого фішифоіши продукції 
црсгги контрольних цифр (І в першу чорту

Исходя мз потребности самого піїибольцн - 
го разворачивания производства. Сессия Об
ручает Правительству принять все необхо
димые меры к максимально-возможному рас
ширению щюдузднц в сравнении с контроль-



ио лінії вугілля, металу, машин та буді
вельних матеріалів.

3. Сесія затверджує передбачені в конт
рольних цифрах лімати капітальних вклада 
па 'Місцеву ‘і (республіканську дромисло- 
ксть сумою 77 міл. карб., ураховуючи 
зниження будівного індексу і використання 
нагромаджень дримислописти через запро
вадження знижки со&вартости.

Схвалюючи проектовані в контрольних 
цифрах ірозхіри фізичного обсягу капіталь
них робіт Союзної иромисловостп па тери
торії УСРР сумою 391 міл. карб., Сесія до
ручає Урядові обстоювати таку програму 
капітальних робіт підчас остаточного за
твердіння запалыккчжвннх планів.

4. Яідзначаючк. що до цьоїх» часу ще 
остаточно но пороблено операційного плаиу 
про 7-МПГОДПШШЁ робочий день, зокрема, в 
частині найважливіших підприємств важкої 
індустрії, Сесія доручає Урядове ітрнспіипі- 
тя -пророблення цього плану і практично 
провести його в життя.

г>. Сооія констатує, що господарські орга
на йе ішішлії максимальної рішучооти. 
щоб досягти запропонованого здешевлення 
бухлшщтва і зниження будівної» індексу. 
Шдзначаючи це -і схвалюючи иакреслош 
від Уряду заходи до здешевлошія іі впоряд
кування будівництва, Сесія пропонує всім 
господарським органам та установам дома
гатися прискореного проектування та зат
вердженая планів, більшої плановості -л 
постачанні будівельних матеріалів, концент
рації фінансувашія будівництва, найповні
шого, точігішого і .неухильного (Виконаппл 
директив про здешевлення будівництва на 
15% і особливу увагу звернути на знижен
ня вартості будівельних матеріалів.

Сесія покладає відіювідпльшсть на уш 
корішппсів господарських органів за точне 
шівпо виконання цих директив.

Відзначаючи все ще низьку якість будів
ництва. Сесія доручає Урядові посилити бо
ротьбу за якість та збільшити контроль 
над фактичним виконанням роботи.

б. Сесія вважає, що зліквідувати брак 
металу в країні на ближчий час можна тіль-

ньсмн цифрами н,«первую очередь, оолншги 
угля, металла, наший и строительных мате
риалов.

3. Сессия утверждает предусмотренные в 
контрольных цифрах лимиты капитальных 
(вкладов да местную и республиканскую про 
мышлешюегь в сумме 77 мил. рублей, учи
тывая снижение строительного иидекса и 
использование дакоплоннй промышленности 
путем введсиия снижения себестоимости.

Утверждая проектированные в контроль
ных цифрах размеры физического обома ка
питальных работ Союзиой промышленности 
на территории УССР в сумме 391 мил. руб.. 
Сессия поручает Правительству отстаивать 
такую программу капитальных работ при 
окончательном утверждении общесоюзиых 
планов.

4. Отмечая, что до сего времени еще окон
чательно не проработай операционный плав 
о 7-иичасовом рабочем дне, в частности, в 
части важнейших предприятий тяжелой ин
дустрии, Сессия поручает Правительству 
ускорить проработку этого плана и практи
чески провести его в жизнь.

5- Сессия констатирует, что хозяйствен
ные органы не выявили максимальной ре
шительности, чтобы достигнуть предложен
ного удешявления строительства и снижения 
строительного индекса. Отмечая это и утвер
ждал намеченные Правительство» мероприя
тия по удешевлсипю и упорядочению строи • 
тельетва, Сессия предлагает всем хозяй
ственным органам и }'чреждояиям стараться 
ускорить проектирование п утверждение 
планов, стремиться к большей плановости 
в онабженип строительных материалов, кон
центрации финансирования строительства, 
наиболее полного, точного п неуклонного вы - 
полпоиил директив об удешевлении строи
тельства на 15% и особенное внимание об
ратить на с-іпіжечіпе стоимости строитель
ных материалов.

Сессия «влагает ответственность ва всех 
руководителей хозяйственных органов за точ
ное н полное исполнение этих директив.

Отмечая все еще низкое качество строи
тельства, Сессия поручает Правительству 
усилить борьбу за качество п увеличить кон
троль над фактическим выполнением рабо
ты

6. Сессия считает, что ликвидировать не
достаток металла їв стране па ближайшее



КИ ‘Цілковитая ВИЮИрПСТОПШЯМ ЛЙ1П1ПШХ
опноянях капіталів мотвдуфіії і далілгюю їх 
рошге-тррсцісю ш нітотаві детально розроб
лених планів, ширшім фінансуванням цієї 
реконструкції та поширенням ишгйтгіх ме- 
•га-туїргіЛігах підприємств, побудувавши па 
нинішніх иідпріточгтаїх нові додати.

Неточна потреш аяквиуикш відстадаїшія 
металургії від іппшх галузей промисловості! 
шмагає широкого [юзгартаїгіія нового бу- 
йвшгцтпа мета.турр5й]піх підприємств. Сесія 
торучає Урядові обстоювати негайне розв'а 
заіши оттаїпся про побутування металургій
ного ЯПОО.іу їм КірШЇОрІЗШІЙ Рудо з тим, 
щоб СЛГЇЇЧ'НТН його протягом ІПОФОЧ1ГОГО п'яти
річчя і доручає Уратові «розробити тірактпчігу 
гцюлраму економії у витраті металу, збору 
.тому -металів, заміни металу інтими мате
ріалами (черепиця, -цегла то-що).

7. Виходячи з ошвішх пріцмшіх багацтв 
України. зокрема, кам’яного вугілля, як па
лива і як джерела для стргакічінік стюлу- 
чень, Сесія особливо підкреслює потребу 
итр^хгуго р'пвипгу хемічкої промисловості! 
на Україні, а так само -розвитку електро
літі тих виробництв ш базі дешевої опер- 
гї Дигорольотаїпу.

•іа недостатнього розшгіку паливної про- 
чкедовостя (в Донбасі) і торфрозробітків, 
Се«л дар)-чає Урядові розрадити заходи до 
збільшошія паливних .ресурсів черго при
скорене рсогартаопя нових робіт у Донбасі, 
на терфороороінгаах а бурого -вугілля та ®п- 
«орнрлвппя ііпкях можливостей місцевого 
палива.

8. Відзначаючи важке становище з забез- 
яечеіпгям водою Донбасу, Сесія доручає Уря
дові ©же найближчого часу розглянути 
остаточний проект водопостачання цьому 
райліюягі.

9. Сегля вважає за прагоільпу постанову 
НІЖ, щоб уже 1928-29 року були початі 
;иіботя 4над проектуванням та «гідготовлвп- 
мям будівпицтва нових гоіцгіривнств—счю- 
жвпачів енергії Дггіирельстану, то вже стає 
ІІС-.НІДКЛИДООЮ потребою.

время можно только щаиым использованном 
существующих основных кариталов метал
лургии и дальнейшей их реконструкцией па 
основе деталлю разработанных планов, ши
роким фішаполроішшом этой реконструкции 
и расширением существующих металлурги
ческих предприятий путем постройки на су
ществующих предприятиях новых доменных 
печей.

Решительная необходимость ликвидна 
вать отставание металлургии от других от
раслей промышленности требует широкое 
развития нового строительства металлурги
ческих предприятий. Сессия поручает Пра
вительству отстаивал» немедленное разре
шение вопроса о постройке металлургиче
ского завода па Криворожской Руде с тем. 
чтобы окончить ее в продолжении текуще
го пятилетия и поручает Правительству раз-, 
работать практическую программу экономии 
в расходовавши металла, сбора лома метал
лов, замены металла другими материалами 
(черепица, кнрпнч и проч.).

7. Исходя на -наличных естественных бо
гатств Украины, в частности, нашейного уг
ля, как топлива « как источника для орга
нических соединений, Сессия особенно под
черкивает необходимость широкого развития 
химической промышленности на Украине. а 
также развития элоктрохишгчопкях произ
водств па базе дешевой эпергнп Днепро 
строя.

Вследствие недостаточного развития т>і- 
плпвпой промышленности (в Донбассе) и 
торфразработок, Сесспя поручает Правитель 
ству разработать меры по увеличению то
пливных' рессургов путем ускоренного раз
вертывания новых работ в Донбассе, не 
торфраэработках и точтрего угля, а также ю- 
пользованпя других возможностей местною 
топлива.

8. Отмечая тяжелое положение с обеспе
ченном водой Донбасса, Сессия поручает Пра
вительству уже в ближайшее время рассмо
треть окончательный проект водоснабжения 
в этом районе.

9. Сессии считает правильным постанов н-- 
іше СНК, чтобы уже © 1928-29 году был.» 
иачаты работы над проектированием п по 
готовкой строительства новых предприятий 
—потребителей энергии Дреорострои, чо 
уже становится неотложной необходим**-';*!.*-.



бважаюч-н на (розвиток Донбасу і на ріст 
споживання еиогрії в зв'зкузпошігрешіяи 
киїшпіх іі побудуванням нових підприємств. 
<'-ес4л вважає за потргбшї особливо агідк4>с- 
гліяті вчасне проектування і розгорташіи 
пудівпнцтва районовігх електростанцій Дон
басу. щоб найокорше зодоволигнтя його по- 
т|иэбк.

10. Для послаблення мирового голоду 
іпі ринкові ^юмтхжфів і -для борогьбп про- 
пі безробіття, треба яіддоти особливу 
\ папу максимальному і розвиткові дрібної ре- 
иіснічо-кустарноі лромнслоностн, особлив* 
їй* лінії -вироби іщтиа будівельних магерія.тів 
міощдюіо значіння (гончарі» чо|юішця. цег
ла, олобастер, ванно то-що), кустариої хе- 
мії. головне, на місцевій сировині.

Глми вважає за потрійне практично здйс- 
лити в 1928-29 році постанови Уряду, окс- 
рсваикі чіа цю мсту, зокрема, на забезпечон- 
мя порядком планового постачання перифе
рії промислової кооперації потрібних їй ви- 
де сировини та напівфабрикатів.

Поруч із максимальним охоїі.ісіпшм си
стемою промислової кооперації 'ьндквідуаль- 
іюго дрібного виробництва. треба звернути 
чималу увагу і на підвищення техніки яке- 
гтя продукції дрібного виробництва.

Сесія доручає Урядові поруч з розвитком 
кустарної ііромпеловостп подбати про без
перервне постачання сировинн мюцовіії про
мисловості я межах нронфінттпу.

14. Виходячи з нчщкйи ішвшцнти запла
то низький рівень сільського господарства, 
а так глмо прискорити загальний темп його 
.|«кташія. Сесія особливо зосереджує увагу 
н.< зерновій проблемі, що за даного моменту
г. най гостріша дроблена всілого сільського 
господарства.

Зважаючи па потребу підвищити зернову 
галузь сільського господарства І тям самим 
забезпечити належний темп індустріалізації 
країни. Сесія схвалює пророблену від Уроду 
систему захчтцв до збільтенпя засівної 
площі а ііЬшнцєніія .врожайності! з тим. 
щоб вже в 1929 ропі маги збільшення гур
тового зборі* ■Війионш па 10% проти пе;н»- 
січнмго обору врожаю за останнє п*ятирп-

Пршпмая во вннмапис развитие Донбасса 
п рост потребления эпергни з связи с рас
ширением существующих и постройкой НО
ВЫХ предприятий, Сессия считает необходи
мым особенно подчеркнуть овоевромошью 
проектирование и развертывание строитель
ства районных электростанций Донбасса, 
чтобы возможно скорее удовлетворить его 
нужды.

10. Для ослабления товарного голода на 
рынке промтоваров п для борьбы с безрабо
тицей, нужно уцедить особенное внимание 
машинальному развитию мелкой рехсслепно- 
кустариой промышленности, особенно, поля- 
шин производства строительных материалов 
местного значения (гончарная, черепица, 
кирпич, алебастр, известь и друг.), кустарной 
тмил, гласным образом, па местном сырье.

Сессия считает необходимым практическое 
осуществление в 1928-29 году постановле
ний Правительства, направленных на эти. 
в частности, иа обеспечение в порядке пла
нового спабжсшш периферии промышленной 
кооперации -необходимыми ей видами сырья 
п полуфабрикатов.

Народу с машкиальным охватом системой 
промышлештой кооперации индивидуального 
мелкого производства, необходимо обратит!, 
внимание и яа повышение техники каче
ства продукции мелкого производства.

Сессия поручает .Правительству, пароду с 
1>азвитнем кустарной промышленности, поза
ботиться о беспрерывном снабжении сырьем 
местиой промышленности а пределах пром
финплана.

11. Исходя вз необходимости ПОВЫСИТ!, 
чрезвычайно низкий уровень сельского хо
зяйства, а тдкжо ускорить общий теми его 
роста. Сессия особенно сосредотачивает вни
мание на зерновой проблеме,. яилякппойся в 
данный момент самой острой проблемой -всего 
сельского хозяйства.

В виду необходимости подлить зерновую 
отрасль сельского хозяйства и тем самым 
обеспечить надлежащий темн индустриали
зации страны, Сессия утверждает прорабо
танную Правительством систему мероприя
тий по увеличению посевной площади и 
поднятию урожайности с тем, чтобы уже в 
1929 году иметь увеличение оптового сбою 
но меньше, чем на 10% в сравнении со



чи, виходячи а заоііапої площі 11127 року. 
Но.інораз Оооія вважав, що ,ю здїйсиешш 
цього завдання треба притягти увагу всіх 
.радянських і ічнг.по.іа]>ськнх органів, зокрема, 
треба використати -шіцінтиву оаа»ї людно- 
глг, пораіусім, чо|юз широко роагоріїуту 
іюботу (Ш8|к>Гшнтііх иарац при гі.іі,радах \ 
н»Кіші!в»!жо«ал.

12. Падаючи особливої «ісіги ризгортаїшю 
в Опту, лп іччншному районі виробництва 
зерноізої іцнауісції, таких заходів, що за- 
(кмпечн.ж-б його носухгстШмсть, і відзна
чаючи разом з тим исцостатпю ефектив
ність ТИХ заХОДІВ боротьби 0|ЮТЛ посухи, 
що їх понадилось нротигом останніх 3-х

ноп,—-СІосія вважає за правильну поста- 
шту Уралу пштлггц ефективність цих за
ходів, вігділівшіш тим самим Оті. як район, 
що потрібне іхчшнвої уваги чад -Уряду, і до
ручає окрішкоігкомам в цідім у напрямкові 
«шмигати нк-щайскаршо всю підготовчу ро- 
«ЮТУ.

13. Шшачаючп труднощі, що були цього 
1*пу я контрактації цукрового буряку і ло- 
широшй іцкитгтованої илощі засіву Його, 
<!ічтш доручею Урядові розробити низку кон
кретних заходів, що сприяли б дальшому 
нрогресіивнічму збілі.шошш засівів цукрового 
бурш» .па забезпечення потреб 'цукрової 
промисловості! і відповідігого збільшення 
щіадукції цукру.

Разом з цим Оооія доручає Урядові про
вадити контрактацію інших тахіні ч-инх куль- 
тур, щоб цілкі пит) забезпечити промисло
вість сировиною.

14. Надаючи першорядного знач і шш по* 
-'ИЛ6ІШЮ темпу процесів усуспільнення в 
сілі̂ ькому господарстві, як передумові до 
підвищення івродукційкости сільського гос- 
л .̂дарстпа тіі збільшення виходу товарових 
культур, зокрема, товарового х.тіба, а так 
тамо, як важливому фактору боротьби про
ти капіталістичної верхівки <чхш, Сесія з 
задоволоївшім відзначає енергійну а напру
жену діяльність Уряду, скеровану в одного 
Гику »а всебічне спрняппя процесам колек
тивізації селянства і з другого боку—на 
«начне иоішцншня мережі радгоспів.

средшгм сбором урожая за последнее шт* 
лоте, исходя нз посевной площаіа 1927 го- 
да.Оіяоирометю сутим, Сессия считает, что 
к осущсствлоїШіо этого заданна нужно при
влечь внимапне всех советских и хозяйствен - 
иых органов, и частности, следует исполь
зовать инициативу самого паселення, врдо- 
до всего, путем широко развернутой работы 
щюиавоаствоиных совещаний ори сельсове
тах и райисполкомах.

12. Придавая особенное эпачепие развер
тыванию в Степи таких ме|К>принтий кото 
рме обеспечили бы его засухостойкость, КШІ 
основного района ^нзводстпазеріїшояцро- 
дукции и, отмечая им осте с тем ищоотаточ- 
«гую эфоктшшость этих мор борібьі с засу
хой, проводимых з течение после,П1ИХ 3-х 
лот, Сессия считает правильным решение 
Правительства поучить эфективиость этих 
мероприятий, выделив том самым Степь, к&к 
райоп, требующий особенного внимании со 
стороны Правительства, и поручает оюрнс- 
яолкомам в этом направлении выполнить 
возможно скорее всю подготошггсльпую ра
боту.

13. Отмечая трудности, которые были в 
этом году <в контрактации сахарного бурака 
и расширении проектированной площади за
сева <014). Сессия поручает Ираиитодіетву 
разработать ряд конкретних мероприятий, 
которые способствовали бы дальнейшему 
ніюгрессшміому увеличению посевов сахар
ного бурака для обеспечения потребностей 
сахарной промышленности я соответствую
щего увеличения продукции сахара.

Параду с этим Сессия поручает Прави
тельству проводить контрактации других 
технических культур, чтобы полностью обес
печить промышленность сырьем.

14. Придавая первостепенное значение 
усилепню темпа процессов обобществления в 
сельском хозяйстве как предпосылке к по- 
вмшепию продуктивности сельского хозяй
ства и увеличению выхода товарных К£лъ 
тур, в частности, товарного хлеба, а также 
как иажпому фактору борьбы против капи
талистической верхушки села. Сессия с удов
летворением отвечает энергичную и напря
женную деятельность Лривигельетва, па 
дравденную с одной стороны на всосторон- 
шою помощь процессам лоллектквнэашп 
крестьянства и с другой стороны—в» ша- 
чнтельпоо расширенно сети совхозов.

♦с



Сооія особливо підкреслює той величе»- 
лий вплив і згачіпня, що його мають набу
то колективні форми землекористування, 
організовані на основі підвищеної сільсько- 
госпсдаїрської техніки, зокрема, широкого 
кткорвсташія утюнь, с.-г. машаи та при
ладдя.

15. Сесія вважає, що одним з важливих 
засобів сприявия розвиткові продукційіюсги 
ііаюідуальїгах селянських господарств має 
бути зміцнення дійсної )>еволюці&юї закон
ності в усіх заходах ва селі.

16. Надаючи особливої ваги вчасному і 
належному розвиткові всіх видів транспорту 
України, Сесія звертає увагу Уряду на по
требу, поруч з планомірним посиленням і 
розширенням залЬїшчого транспорту, вжити 
таких заходів:

1) розробити і здійсняти низку нотрібнпх 
у зв’язку зі збудуванням Дпіпрельстапу 
трансвортовнх споруд, що забезпечили б 
безперервну роботу намічепих до побудуван
ня навколо Дпіпрельстапу підприємств. 
Особливо треба подбати про те, щоб па той 
час, коли ■вгдкршятимуть Запорізький шлюз 
до транзитного руху на Дніпрі, судоплавствд 
було забезпечене відповідною кількістю па
рового і иепарового тояажу, щоб річкові га
вані й порти були поширені і устатковані 
приладдям до механічного переваїгтажешія і 
тоб форватер Дніпра та його судоплашгпх 
рукавів мав достатню для раціональної 
експлоатадії флоти глибину;

2) у звжйоу з (потребою втягти в товаро
оборот країни продукцію щхигословостп і 
сільського господарства районів, далеких врд 
&ггізнвць, треба поширяти будіівпицтво без
рейкових шляхів 4 автомобільне трапспор- 
туиаапя. Відповідно до цього, Сесія доручає 
виконкомам і радам зосередити свою увагу 
■а будуванні безрейкових шляхів, посилив
ши фшансувагаїя його, організувати і при
тяглі сили та кошти людности з тим, щоб 
було забезпечене здійснення ^накресленого 
■ід Уряду плаву нього будівництва: 3

3) мучити Урядові, а підчас проходження 
аагалию-союзшчі плану заліз ничого будів-

Сессня особенно подчеркивает то ш'ром- 
гіейшоо влияпио и значение, копіює долж
ны приобрость коллективные формы земле
пользования, организовапные па основе по
вышенной оельоко-хозяйстшепиоЛ тохиики,в 
частности, широкого использования удобре
ний, с.-х. машин и принадлежностей.

15. Сессия считает, что одним из важней
ших средста содействия развитию продуктив
ности индивидуальных крестьянских хо
зяйств должно быть укрепление действитель
ной революционной закошюстк во всех ме
роприятиях па селе.

16. Придавая особенное зпачевне своевре
менному и надлежащему развитию всех ви
дов транспорта Украины, Сессия обращает 
снимание Правительства на необходимость, 
наряду с планомерным усилением и расшире
нном железнодорожного транспорта, принять 
такие меры:

1) разработать и осуществить р;Ц необ
ходимых в связи со строительством Днепро- 
строя, транспортных сооружеипй, которые 
обеспечили бы беспрерывную работу ыаме 
чоипых к иостройке вокруг Дыеп]м>строя 
иредпрнктий. Особенно нужно позаботиться 
о том, чтобы на то время, когда будет от
крываться Запорожской шлюз к транзитно
му движению на Днепре, судоходство было 
обеспечено надлежащим количеством паро
вого и доларового тоннажа, чтобы речные 
гавани л порты были расширены п обору
дованы ярннадлеитостямн к механическому 
иерегружепию и чтобы форватер Дпепра и 
его судоходных рукавов имел достаточную 
для рациональной экеллоашшв флота глу
бину;

2) в связи с необходимостью втянуть в 
товарооборот страны продукцию промышлен
ности и сельского хозяйства районов, далеко 
отстоящих от железных дорог, иебходкмо 
расширить строительство безрельсовых пу
тей и автомобильное транспортирование. Б 
соответствии с этим, Сессия поручает ис
полкомам п советам сосредоточить свое впн- 
маппе ва строительстве безрельсовых дорог, 
усилив финансирование его, организовать в 
привлечь силы и ородства населения к тому, 
чтобы было обеопечеяо осуществление паме- 
чеопого Правительством плана этого строи
тельства:

3) поручить Правительству, при прохож
дении общесоюзною плава •дгелезнсдорежно-



яицтва, домагатися, щоб у 1928-29 ;юці ие- 
кі.№.пццю почали б будушти залізницю Гри
шино—Павлоград ;

4) Сесія поахає оа потрібне забезпечити 
підиовідіщй ірозвптак портового господар
ства. шавантоисошія портйв, еуриюбуяівіищ- 
тил та судноремонтних «робіт.

17. Констатуючи чимало шмовикошння 
імчмш заготівлі абі-жжи за нототої кампа
нії, Сесія пропонує Уралові, місцевій орга
нам—0.ВК і всім іюследарськіїм оргаиіза- 
діим та й кооперативним прикласти всіх 
зусиль до забезпеченім виконайпя плаву’, 
угорнувши їв цьому напрямку .велику ма- 
ссіву «роботу, насамперед, серед бідноти та 
«ередиицтва, щоб налагодити ліпший зв’язок 
•з селяигтвом—виробником с.-г. продуктів і 
ця'.! забгеаіечіггн здійснення накресленого 
плану заїкожті збіжжя, (постачання проїв- 
ТЛ|*'Ь‘КИіМ центрам та утворення НОСИИІЬО- 
ВОГ;> |}ЮН!ІУ иа допомогу сілітій бідноті і 
м;і.!і‘чтм»можі!нпп' еероцшпгрпу.

15». Щам-ш 4.1'олм.шл вага діялиим'тчі кп- 
«*ііо|а!їїї їв шкірнику зюснлешія оргашчяого 
її зв'язку з споживачем—з одного боку і вп- 
іч>біі'і8Кам—з друїчі», з<ж.|юма, лінією ши- 
1«окого ]юзштс.у шгиражтації, Сесія заклн- 
іж: кооиеративні иргаїизації зосередити 
особливу увагу ню дальшому розгортанні 
•■»мі діяльиости щодо ширшого обхопленій 
•• іліз*ш>-го.ттодарсілсої продукції для того, 
щоб налагодити іврашкшшй обмін між згі- 
том і селом, що в основною лортлумавою 

*. забезпечення лалелзного ірівня ^хчілшої 
г.ірн.мтп »ісш»го ігролстарвяту.

І '.і. Сесія л]>аі ганус госиодарсшгм органі
заціям, зокрема, іахшерацЯ пильно викову- 
пати постанови Уряду про широке розгор
тання другорядних статей експорту ДЛЯ пов
ного здійснення ігакреслопого окспортового 
’іЛчліпу, разом з дальшим ірозгортанлям тор
гового і промислового будівництва, що має 
забезпечити, з одного беку, поишюшія екс
порту. а з другого боку—внутрішні потреби 
країни (підвищення товаровостн сільського 
:'Оон<цн|»ства та задоволення потреб тгуттрк- 
/К[VЇЇТЬГІ,І«*»Ч> ріжку).

го строительства, добиваться, чтобы а 1928- 
29 году бсоотлагательно начали бы строить 
железную дорогу Гряшшю—-Павлоград:

4) Сессия считает необходимым обесце
нить соотвстс гвующео развитие портового 
хозяйства, лагрузки портов, судосгронтеїь- 
ства и судоремонтных работ.

17. Констатируя значительное яедовыио.!- 
невко планов заготовки зерна в текущую 
кампанию. Сессия предлагает Правитель
ству. местным органам—ОИК инеем хозяй
ственным организациям, а также коппера- 
тишмм, приложить все усилия к обеспече
нию выполнения плана, развернув в этом 
направлении большую массовую работу, 
прежде всего, среди бедиогы я середняче
ства, чтобы наладить лучшую связь с кре- 
СТЫШСТВОМ—11|ЮНЗВ0ДИТЛЛРМ с -х- про (УН
ТОВ к этим обеспечить осуществление наме- 
ченного плана заготовки зерна, снабжение 
пролетарских центров и создание семонио- 
го фонда в ночошь сельской бедноте и мало
состоятельному середнячеству.

18. Придавая особенное значение деятель
ности кооперации в направлении усиления 
органической ее связи с нотдкбителом- с 
одной стороны и производителем—с Др\ТОЙ. 
в частности, по липни широкого развития 
контрактации, Сессия призывает коопера
тивные организации сосредоточить особен
ное внимание на дальнейшем ртзшгпш своей 
деятельпости ® отношении более широкого 
охвата селъско-хоояйствепной продукции для 
того, чтобы наладить правильный обмен меж
ду городом и селом, что является ОСНОВНОЙ 
предпосылкой к обеспечению надлежащего 
уровни реальной зарплаты городского проле
тариата.

19. Сессия предлагает хозяйственным ор
ганизациями, в частности, кооперации, ща- 
телыю выполнять постановления Прави
тельства о широком развертывании второ
степенных статей экспорта для полного осу
ществления намеченного экспортного плана, 
вместе с. дальнейшим развертыванием торго
вого и промышленного строительства, кото- 
1>ое должно обеспечить с одной стороны—.рас - 
ппфоние экспорта, а с другой сторопы—вну
тренние потребности страны (повышение то
варности сельского хозяйства и удовлетво
рение ИОТ)МЧ1110СТИ В!(утрИ-украЯЖ'КОГп рып- 
1-а).



Щцнаштн, що як у центральних поопо- 
дарсыовх організаціях, як «і на місіях з ]ихі- 
яилгові оксиорту другарндинх галузей -має
мо ще брав налсазіюго розгортаїшя роботи, 
наявюсть поменяв формального підходу і 
брав належної гнучкостн в дій «праві, зо- 
кр<*ма, лодосить використано стимулюваиш 
місць на експорт другорядних. сталей.

20. Проект рмнублікаосьяіо бюджету 
«а 1928-29 рк забезпечує реалізацію »іа- 
кресдвшії томиш індустріалізації нраїнл і 
•більшув поруч із шиї витрата до ліві і 
сілілького гаоїкцкірства Й соціялшю-куль- 
туриого будівництва. Сесія вказує на велику 
ішіружеиість прибутково! частиш бюджету. 
Тому реалізація бюджету в цілому іплрнЗу- 
ватимо яв вчасного виконання від учмх дер
жавних і кооперативних організацій своїх 
зоГхиі’язміь перед держбюджетом, таг; і 
иайігнлишшопо додержаїшя бюджстової дис
ципліни та рішучого Й неухильного прове
дения режиму економії по всіх галузях ро
боти.

Сесія звертає особливу лтвагу «а потребу, 
роороблюючн місцопиЙ бюджет на 1929-30 
рік, нважаги на «ихюлмвості окремих райо
нів, зо-орома, -подбати зміцнення селищ
них бюджетів Донбасу Й иро ззбезлечешія 
іктреб ексліомічі{о-ггідста.ш округ.

21. Констатуючи, ш контрольні дпфрн
д.» соціяльио-вультуриого буівшьпш лобу- 
декані загалом вшіоааіго до основних зав
ить вультуржмттньої роботи па най
ближчі! роки і від.шачаючп ш,видний то.мп 
збільшення витрат на соціяльио-культуїр- 
шй ач»то  ̂ за останні -роки, Ссоія вважав, 
що проикгокзтгі їм цей рік витрати па со
ці; і.імм-кульгу-рне будівництво е неюстатні, 
щоб зтійоднти ігак]юслеиі аіа п'ятиріччя 
завдання, як-от: .віиоіяівия плану вселюд
ного ішчаїшя. технічної освіти, жквдоції 
ноівй*им«ппгог.тп і нпучукаппя педїіорг«шілу.

Отож, Сесія доручає Урядові вжити ли- 
цього року всіх потрібних за хеша до мобілі
зації додаткових коштів ла цю галузь, зо
крема обстоювати токай перерозподіл 
обов’язків ніж союзним, реепубджапсьішм і 
місцевім бюджетом, що забезпечте би здійс-

Отмстнть, что как в центральных хозяй
ственных организациях, то.; и на пестах в 
развитии экспорта второстепенных отраслей 
имеется еще отсутствие надлежащего раз
вертывания работы, (Наличность момоитоз 
формальиого подода н отсутствие надлежа
щей гибкости а этом деле, в частности, не
достаточно использовано стимулирование 
мост иа экспорт второстепенных статей.

20. П]юект республиканского бюджета иа 
1928-29 год обеспечивает реализацию наме
ченных темиов индустриализации страны и 
уііеличнваст иариду с этим ;йсходы по лишт 
сельского хозяйства и соцналыю-культурио- 
го строіггатитва. Гостил унизывает ла 
большую пииряжонцость приходной части 
бкдіжета. Поэтому, реализация бюджета в це
лом буиет требовать как «воевремонпого вы
полнения со стороны всех государственных 
и кооперативных оргашшнлЙ своих обяза
тельств перед госбюджетом, так и наиболее 
строгого соблюдения 6юдж<т;юй дисципли
ны и решительного п неуклонного (Проведе
ння режима экономии по всем отраслям ро
боты.

Сессия обр;ицает особешюо внюшшо па 
«єіюходіїмость аїри разработке местного бюд- 
жэта за 1929-30 іч>д нркшіть во вшімашч.* 
особенности отдельных районов, а частно 
ст, позаботиться об укреплении поселковых 
бюджетов Доибассч и об обеспечения потреб
ностей вкономнчі'ски отсталых округов.

21. констатируя, что контрольные цифры 
социально-культурного строительства ш>- 
строоиы, в олцом, в соответствии о оспой 
лымн задачами культурно-просветительной 
работы на ближайшие годы с отмечал скорые 
темп у'О.'личешт ^сходов на соцнальж- 
культурный сектор за посло.шне гады. Сес
сия считает, что проектированные на атог 
год расходы -на социально-культурное строп 
тельство недостаточны, чтомы осуществил 
ішечешіьіо ил пятилетие задания, а лмешо: 
выподюпие п.тана всеобщего обучения, тех
нического образования, ликвидации п(гра
моти ос ти к подучиванпвдшдкорсоіііиа.

Пт.иг, Сессия поручает Правительству гтрн- 
пял. еще в этом гаду все необходимые мо

ры к мобнлігзации дополнительных средств 
«а эту отрасль, в частности, отстаивать 
такое сгрерасяределонлс обтзашюстей меж
ду оонспым. республиканским п местным



•нонші завдань, нааврослоїшх у перспектив
ному плані.

22. Поставлено великім Жовтнем нроде- 
тарілтош Союзу історичне завдання соціа
лістичної перебудови народній» господар
ства -на віщій технічній балі покладає вели
кий і почоспнй обов'язок на фахівцію-гехни* 
ків країни, що Ое>руть участь у цьому про
цесі.

Сосен «омстатус, що основна «аса техніч
ної іптелігоївції працює під поводом проле
таріату но користь зміцненню соціялнтгнч- 
-*ої країни і щиро віддає свої знаїшп й си
ли «а поборювання труднощів, що їх зу
стрічає робітництво та селянство на шляху 
будівництва соціалізму.

Сееія звертається до трупової інтелігся- 
ції посилити свою роботу та тіоніше зв'яза
тися з оргаизаціями пролетаріату й породо- 
ми селянством, щоб в спільній боротьбі за 
найвищий тои іодуетріялізації країни і ре
конструкції сільського господарства досягти 
•найкращих лаедцк».

Відзначаючи, що бракує технічних, агро
хімічних іі наукових сил для задоволення 
НСО більших потреб СОЦІЯЛІСГЛЧІЮГО будівпп- 
цтва, Сесій доручає Урядові опрацювати св
етел у заходів до кайск»ршопо збільшоїшя 
кадрів технічних сил, насамперед, з лав ро
бітничої класи й бапішого селянства.

23. Коїгстатуючя загальне вапружешія
накресленого плану господарського розвитку 
на 1928-29 рік і’можливі труднощі його 
здійснення, Сесія ззертає увагу всіх трудя
щих на те, що успішне виконання плану 
ласампород залежить від спільної погджс- 
иої <роботи всіх арг&імзацій як міста, так і 
села, скерованим па всебічне вякопаппя пла
нів Уряду та забезлечеїшя керівництва «в 
роботі. ».

Сесія закликає всіх працшияків спільни
ми зусиллями переможно ліквідувати мож
ливі труднощі, використовуючи весь свій 
досвід, набутий протягом 11 років успіш
ною господарського й соціяльпо-культурпо- 
го будівництва, розгортаючи широку само- 
Піяльпкп», самокритику та ведучи рішучу 
боротьбу дроти бюрократизму.

бюджетом, которое обеспечило бы осуществ
ление заданий, намеченных в перспективної 
плане.

22. Ііоставлеииая великим Октябрей 
перед пролетариатом Сокхл истооич«-кая 
задача социалистическою переустройства на- 
іюдного хозяйства на высшей технической 
базе, возлагает большую и почетную обязан
ность на спешіалистов-техинков страны, 
принимающих участие в этом процессе

Сессия констатирует, что основная масса 
технической интеллигенции работает под ру- 
ководоством пролетариата на пользу укрепле- 
Ш1я социалистической страны и искренно «гг. 
дает свои знания н силы на и|кчиоленне 
трудностей, венчаемых рабочими и кре
стьянами на пути строительства социализма.

Сессия обращается к трудовой интелли
генция усолить свою работу п теснее свя
заться с организациями пролетариата и пс-4 
рсдовым крестьянством, чтобы в совместной 
борьбе за самый высокий темп индуствиалн- 
санки страны и реконструкции сельского хо
зяйства достигнуть панлуч'ншх результатов.

Отмечая, что технических, агрономически 
л научных сна яе хватает для удовлетворе
ния ростущих потребностей социалистиче
ского строительства. Сессия поручает Пра
вительству проработать систему меропряа- 
ткй к скорейшему увеличению кадров техни
ческих сил, прежде всего, из рядов рабочего 
класса и беднейшего крестьянства.

23. Констатнруя общую паяряжетшоггь 
памечеппого плана хозяйственного развития 
па 1928-29 год п возможные трудности ого 
осуществления. Сессия обращает внимание 
всех трудящихся па то, что успешное вы
полнение плапа грежзе всего зависит от 
совместной согласованной работы всех ор
ганизаций, как города так и села, направ
ленной «а всестороннее выполнепие планов 
Правительства и обеспечение руководства в 
работе.

Сессия призывает всех работников обшй- 
ми усилиями победоносно ликвидировать воз
можные трудности. испольлывая весь свой 
опыт, приобретенный в течепие 11 лет ус
пешного хозяйственного п сопналыю-кул- 
турпого строительства, развертывая шиоо- 
кую самодеятельность, самокритику п ведя 
рещптельпую борьбу с бюрократизмом.



Сесія пелна, шо, грунтують на цих 
конгролымх цифрах, плани будуть викона
ні в цілому і, в першу чергу, якісно.

Харків, 1 грудня ]!»28 р.

Голова Всеукраїнського Цсіш|)альііого 
Вююшвчого Комітету Г. Петровський.

Секретар Всеукраїнського Цоігпйльного 
Виконавчого Комітету А. Буценио.

ОголуШіно в .Вістях В>ЦВК* 15 січня 
1929 р., № 12.

15. Про державний бюджет УСРР на 
1928-29 рік.

Вислухавши доповідь Ради Иародціх Ко
місарів УСРР про державний бюджет ш 
1923-29 рік і спіаюоовідь Бюджетової Ко
місії ВУЦВК. IV* Сесія Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету X скликан
ая п о с т а н о в и л а :

1. ДйрокішіїчгІІ бюджет УСРР на 1928- 
29 рік, то його подала Рада Народігіх Ко
місарів УСРР, затвердити з такими змінами:

А .  У  п р и б у т к а х :
1.  Збільшити кошторисні перед

бачення на......................... 15.439.073 крб.
а) пр‘'м*сл« ього п-датку . . 1.ЧШ0 .
б) прибуткового . . . 2.42Л.£00 .
в) іншого мита й оплит . 232.000 .
г) державної промес.іОвости . 040.000 .

д) держави'! торг елі—вну-
Т| і.'їнье V..........................  52<\ССО .

«) З Л’СІВ .............................  1.700.(00 .
ж) повернення держвидатків . 3( 0 .
з) різних прибутків . . . 763.373 ,
і) вирахувань від 2 позики

Індустріяліззи і.................. 8 70О.000 „
Р а з о м .  . .15.439.073 крб.

2. Зменшити кошторисні перед
бачення на ......................... 22.266.037 крб.

а) сіячгослподзтку................. 2.970.0іЮ „
б) гег/ової оплати................. ]8.837.037 .
в) прибутків іншого держ

майна ...............................  459.000 ,
Р а з о м .  . . 22.2о6.037 крб.

А всього, врахувавши за няченІ 
зміни, зменшити прибуткову 
частину держбюджету на . . 6 826.964 крб.

Сессия уверена, что, базируясь па этих 
контрольных цифрах, планы будут выполне
ны -в целом, В, 1В первую очередь, качествен
но.

Харьков, 1 декабря 1928 г.

Председатель Всеукраинсьогс Центр альн. 
Испсшштелыюго Комитета Г. Петровский.

Секрітпрь Всеукраипского Центрального 
Исполнительного Комитета А. Буценко.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 15 января 

192» г., * 12.

15. О государственном бюджете УССР на 
1928-29 год.

Заслуцш доклад Совета Наролпых Комис
саров УССР о государственном бюджете на 
1928-29 год и содоклад Бюджетной Комис
сии БУЦИК. IV Сессия Всеукраишжого Цен
трального Исполнительного Комитета X со
зыва постановила.

1. Гогударегвепный бюджет УССР на 
1928-29 год, представленный Советом На- 
родных Комиссаров УССР, утвердить с та
кими лзменсішямн:

А. В п р и х о д а х  

1) Увеличить сметные і.редпс-
ложения на . .... ........................

а) промышленного налога . . 150ДО0 т
б) п^Д'-хожого налога . . . 2.426.50») и
в) других пошлин иопл т . . 232 900 р»-
г) Гі судярствсн ой промыш-

ленности ................................... 940.000 *
д) го:удагст°енній торговли

— виутрвг ней.......................... 52Є.ОО щ
е) с лесг-8...................................... 1 700.( 00 ш

») возвращгние госрасходов 300 •
з) доходов различного р^ла . 763.373 «в
и) отчислений от 2 займа

индустриализации . . .* 8.700.0(0 -
В • И т о г о  . . . 15.439.073 руб.

2) Уменьшить сметные предполо
жения на..................................... 22.266.037 руб.

а) сельхозналога..........................  2. 70.000 и
61 гербового сбора.....................  18.837.037 „
в) налогов др) того госимуще- 

ства........................................  459.С00 „

И т о г о .  . 22.266.037 ру б

А всего, приняв во внимание 
изменения, \ мень шить приход
ную часть госбюджета на . . 6.826.964 руб



(>. У в и д а т к а х :

а) Збільшити призначення на
З.Л99.0&4 крб., в тому 
числі:
за кошторисом НКВн-
Справ....................................
ав кошторисом НКСоц
забезу ..................................
за кошторисом ЦСУ 
аа ко і<т- рис и фікаису 
ванни сільського господар*
ства .....................................
за кошторисом відраху 
ванни до місцевою бюд 
жегу ЇМ 8.7ОО.00О кр< 
коштом иідріхунлмь від 
2 позики індустріалізації 
а іС. враховуючи «меншен 
нм суми "ідрахунаньд <иіС 
цсіо-ю бюджету ит держ 
прибутків на 8.458.700 крб. 
В'ДіІОНІДНО до вирахування 
прибутків, збільшити від 
рахування до місцевого 
бюджету на.......................

109.142 крб.

201.292
190.4*0

5. В р а с х о д а х :

а) Уяелич ть назначение на 
3.999.954 руб., в том числе:

по смете НКВиЛел......................  109.912 руб

по счете НКСоцобеспсчеиия 29» 262 . 
по смете ЦСУ...............................  ию.480 ж

2.400.000

2И.ЗОО

по смете финансирования 
сельского хіьийства . . . .

поснете отчисления в ме
стный бюджет на 8.700.1 СО р. 
в счет отчислений от 2 зай
ма индустриализации, ио. 
учитывая уменьшение сум
мы ОТЧИСЛеЧИЙ В МССТНЫ1 
бюджет от госдоходов НК 
8.458 709 руб., согласно ис
числению приходов, увели
чить отчисления в местный 
бюджет ка . . . ...

2.400.000

241.300
Р а з о м . . . 3.69Л954 Крб. И т о г о .  . . 3.099.954 руб.

3 леншити призначення на б) Уменьшить назначение на
10.8 7.2 )3 крб., я тому Ю.8&7.203 р>б., в том чи-

числі: еле:
эд кошторисом НУЦЗК . . 37.870 крб. го смете ВУЦИК........................ 37.879 руб

. . РНК . . . Г0.«0о • • . снк.................................. ЬО.иОО
. . Я ржплаиу бО/мю • , . Госплана ............................. 50.000

* . НЧ'ЮстищГ 09.345 т . , НлЮсТиции . . . 98.345
, . НКОстти . 405.'-15 р . „ НКПросвгшения 405.015

. . ПКЗлоР’В'я ІШ9.500 • „ . НКЗдрлал . . 090.500
. „ НК О-мСнр. 504.002 • . * НКЗемлелелия . . 5:і4.і»02 0

• • НКФнаисів 50 (КМ) • . . НКФиніи.ов . . . 50.1-00 0
. . ВРНГ . . . 426.иЮ в . . псих . . . . 42*.«Ю

• „ И КТ ргівлі 34.275 т „ , НКТорговли . . 34.275
и .. НКПраЦІ . 72.200 0 • . НКТруда................................ 72.290 •

» - НКРСІ . . во.цоо • . . НК рки................................... 80.000 •
ид фнписувания прими- На финансирование промыш-

СЛоЯоСіи ......................... 150.000 • Лености .......................... 150.000 м
н* фінансування електри- на финансирование злектри-

ф каціТ..................................... 7 70.600 „ фиклц и.................................. 770 000 •
и.» ая ходи до розвитку то^ на мероприятия по развитии

гіплі й фінансування коо- торговли и финансированию
ПСрДНІ? ... 3.470.715 м кооперации ............................. 3.479.715 •

на ф нансуваиня інших за- на ф/інаи ироваиие прочих
ходів . .... ................................ т мер • гиятий........................ І.4О0.00О •

«л фонд боротьби проти иа фонд борьбы с безработи-
6е «робіття . . . . . . . . . 1.100.000 9 цей ..................................... 1.100 000 • а

на резераояий фонд РНК . 1.000.000 т иа резервный фо ' Д  СИК .  .1 .ООО ООО « в

Р а з о м  .  .  . 10.626.018 крб. И т о г о .  .  • 10,526.918 руб.

А всього, вряхуланіци зазначені 
змии, зменшити видаткову 
частину держбюджету на . . 9.828.094 крб.

і. За ішпатоіійщі омНмот, зтдоияя і 
ронпяг. дофоклиіиц ирийуткіп і иидатлв 
Укрздлбюиї Соціяд'чтїчтди Ролданажої 
лунтиер на 1928-29 рк '.огитрдапи с-упявгп:

6.829.084 руб.

А всего, приняв во внимание 
указанные изменения, умень
шить расходную часть гос
бюджета на..................................
2. По указаними нзмспошінм, сво.іку и 

роспись государст-юпны* примят и расхо
дов Украинский Сониалитічоской (>*исг- 
ской Рсгпуатнкп на 1928-29 год утвердить 
и суммах:



а) П р и б у т и * :  чотиристацвв'оть міль- 
*иші варбаваиців (409.000.000).

б) В ид а т « н :  чотириста дев'ять мільйо
ни карбованців (409.000.000).

їв) Крім того, нова балансом, на поюрвт- 
ти юпрат викягчсчгох кошторисів 1927-28 
|мву, що їх івал-жить сплатити 1928-29 р.. 
-п’ятсот тисяч карсоваиімв (500.000 крб.).

3. Розподіл зазначенню прибутків і вп- 
дашт за «ггглшлоною номенклатурою за- 
'попити у вщхюуиашш, показаних у роз
пису, що його подала Рада Народиіх Комі
сарів з шщозазначотші змінами.

4. Бюджет Автономної Молдавської О»- 
ціилсстечної Рацянсьиої Республіки, шпо- 
чсігкй до бюджету У0РР. оатпердатн су- 
жшн:

а) П р и б у т к и :  два мільйони п'ятсот 
іїятдосяг одна тисяча дев'ятсот дев'яно
сті» чотири «аріозгицпв (2.551.994 кр>.).

б) В и д а т к и :  п’ять мільйонів «п'ятсот 
сімдесят чотирі тисячі двісті тридцять кар- 
бошщьв (5.574.230 крб.).

в) дефіцит бюджету Автоіюипої Молдав
ської Соці«лістіт»ї Радянської Ромгубліиг 
імкрити коштом бюджету УСРР суєтою три 
МІ.ОСЙПП. двадцять дві тисячі, двісті трпд- 
ц:гл, шість «кцгїтаитців (3.022.230 крЗ.).

5. Сесія констатує, що минули 1 рік по
значная дальшим ’зрхтшпіям пародиьсге 
іоглпцгрстоа й ттіеїшям його усуспільне
ного сектору. Через це і роли державного 
бютжсгву, ігк їххточіюго четлюса перороогс;- 
ді.ту «еропвмх прибутків, збільшується, ІЦО 
досип, нк^яіго шхмгетасты'Я. особливо за 
бюджетом 1928-29 укчеу. за яким но Союзі 
лер«розподіляспхя 27% яігцхісснього при
бутку.

0. Сотая з задоооиюішйм відзничає, що в 
Г.юіжеп 1928-29 реку зпа-чпо збільшено 
;!гигявтвгяігеі т  партію тостгсжфство. зокро- 
мя, «на промисловість, сільське господарств»» 
і, в першу чергу, -на його соціалістичний 
сектор—колгоспи, радгоспи, а також на 
культурою-соціяльїго бУііаїшгію. з тг.м, що 
ці витрати доргіадюють 84.8% усіх витрат 
пето-бюджоту. Це забезпечу* зверхню ро
лю важкої промнеловостп в ігарсппьоору гос- 
ІГОДГ.рСТВІ. оприяк решіструкції СІЛЬСЬКОГО 
голіедар.тна ш базі збільшення його усус
пільненого гоктору і відповідач заодаїигям 
культурної революції.

а) П р и х о д ы :  четыреста десять мнл.тнп- 
пов рублей (409.000.090).

б) Р а с х о д ы :  четыреста девять миллио
нов рублей (409.090.000).

в) Кроме тото, сверх Оалаьса, на покрытие 
расходов закогченных омет 1927-28 года, 
надлежащих к оплато в 1928-29 году,— 
пятьсот тысяч рублей (500.000 руб.).

3. Распределение указанных приходов и 
расходов но установленной .номенклатуре 
утвердить я исчислениях, показанных в рос
писи, представленной Советом Нарпдпых Ко
миссаров с «вышеуказанными изменениями.

4. Бюджет Автяюмной Молдавской Соци
алистической Советской Республики, вклю
ченный в бюджет УССР, утвердить в с у м 
мах:

а) П р и х о д ы :  ррва миллиона пятьсот 
пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто 
четыре рубля (2.551.994 руб.).

б) Р а с х о д ы :  пять -миллионов пятьсот 
семьдесят четыре ТЫСЯЧИ .•вести '(‘РИДЦ.ІП. 
рублей (5.574.230 руб.).

в) Дефицит бюджета Ацпсчюшоп Молдав
ской Социалистической Советской Росшуши- 
кн локрыть за счет бюджета УССР в сумме 
три миллиона, двадцать две тысячи, двести 
тридцать шесть рублей (3.022.236 руб.).

5. Сессия констатирует, что прошлый год 
•характеризуется дальнейшим ростом народ
ного хозяйства н усилением ЄГО обобществ- 
/юпиого секгора. Вследствие этого и змаче- 
ине государственного бюджета, как гласно
го фактора перераспределении иародных до
ходов, увеличивается, что довольно ярко вы
ражается, особенно, в бюджете 1928-29 го
ца, по которому по Союзу порораопределя- 
ется 27% народного дохода.

6. Сессия с удовлетворением отмечает, тго 
в бюджете 1928-29 года значительно увели
чено ассигновать па народное хозяйство, 
в частности, па' промышленность, сельское 
хозяйство и, в первую очередь, па его соцпа- 
листичесвий сектор—колхозы, совхозы, 3 
также -на культурно-социальное строитель
ство, причем, эти расходы равняются 84.6% 
всех расходов нет-бюджета. Это обеспечи
вает домипнрующее значение тяжелой про
мышленности в народном хозяйстве, согей- 
ствует реконструкции сельского хозяйства 
па базе увеличения єго обобщсствлопиого 
сектора и отвечает задачам культурной ре
волюции.

о.»



7. Затверджуючи «сиглувачш яа доїнь 
могу наїорі.игмм рай«ш Уярашя* Сесія бо- 

до відома, що за запиьгмнхмоэшкм бюд
жетом передбачало ашпигвати па що по
требу 42 мільйони карбованців, «а подапня 
Украгнсыхит) Уряду.

Сесія юхіжає, що сума аоигиувамь за 
діфокашлі-м тіі м'юцєічіім бюджетами мусить 
забезпечити і еддовииу допомогу людності 
нсаоріцпш район» і змогу зберегли вироб- 
личу базу пінського тсноцаргрва.

8. Бі-дзначаючи, іцо в 1928-29 р<щі 35% 
соляншмх бідняцьких господарств зовсім 
звільнено від сільсько-господарського по
датку за одночасного збільшення протремо- 
поети оподаткуіштя заможних верств седа 
л за шлр^гвлііжечнія б життя принципу іи- 
дивіісуальяого виршхувюна прибутків екс- 
ялоат-тгорських дужих госшсдарси), Сесія 
кочктатує- що сільсько-господарський пода
ток на 1928-29 рік за рашоділсої тягар) 
оподаткування, як між окремими еконо- 
ш"иг--ми районами, як і між соціальними 
пругким селянства, встшонигв Уіряд відповід
аю да директив, що їх дала Ш Сесія 
ВУЦВК.

Сесія відзначає, що Уряд вчасно вжив 
заходів .до виправленая хиб та перекручу
вань вц окремих рад, що були в резуль
таті іювфвого запроваджеша у життя за
кошу про с.-г. податок.

9. Сесія відзначає, що директива III Сесії 
БУКШІ \ смикавші про максимальне охоп- 
дсішя оподаткування приватного сектору, 
зміцнюю*/]’ класову лілію, гдійспюєтші в 
реформі промислового податну.

Водночас Сесія звертає увагу Уряду па 
те, що $ досі є випадки ухилення окремих 
олекулл;кько-г.тнтайсытх елемечігв села і 
міста від належного оподаткувдшгя, що 
щим самим збільшують ової прибутки і 
пагромалжетпія, використовуючи сучасні 
кон'юнктурні утруднення.

Сесія тропопус Урядові вжити заходів до 
^ліквідування иього явища через виявлен
ня* цих ( лемсптіп за допомогою робітничо- 
селянської суснільностп тя до належного 
їх олодатгсуватня.

7. У тиоріьдая ассигнование в помощь не
дородным (лґшіілм Украины. Сессия прини
мает к сведению, что по общесоюзному бюд
жету предусмотрены ассигнования на згу 
потребность в сумме 42 миллионов рублей. 
1ы нредстаилошю Украинского Правитель
ства.

Сессии считает что сумма асевгиошшка 
по государственному и мсл'ным бюджета* 
долита обеспечить как соответствующую 
помощь иасслеиию (Дородных районов, так 
н возможность ссе|>ечь ироизводсгвеииую Си
зу сельского хозяйства.

8. Отмечая, что и 1928-2Э году 35% кре
стьянских бедняцких хозяйств совершение 
освобождены от оельско-хо;нйстиснного на
лога ирн одновременном увеличена! ирог|юс- 
снвностн обложения состоя'гельиых слоев се
ла и при введении в жизнь нрипцииа шіуі- 
визуального исчисления доходов емошоата- 
торскнх сильиых хозяйств. Сессия конста
тирует, что ссльско-хозяйст! синий налог па 
1928-29 год но распределению тяжести об
ложения как между отдельными экономиче
скими районами, гак и между социальными 
группами крестьянства, установлен Прави
тельствам в соответствии с директивами, 
данными III Сессией ВУЦНК.

Сессия отвечает, что Правительство свое 
временно приняло моры к исправлению недо
статков и искажений со стороны отзольных 
советов, которые были в результате невер
ного проведения в жизнь НИКОНОВ о с.-х. во
логе.

9 Сегопя отмечюг, что директива Ш Сес
сии ВУЩШ X созыва о максимальном охва
те обложением частного сектора, укрепляя 
классовую линию, осуществляется в рефор 
мо промышленного налога.

Одновременно с этим, Сессия обращает вни
мание Правительства на то, по я до сих 
пор ость случаи уклопепия отдельных гое- 
кулялтско-кулацких элементов села н горо
да от надлежащего обложения, которые йтим 
самым увеличивают свои доходы н накопле
ния, иснользывая существующие копыовк- 
турные затруднения.

Сессия предлагает Нравнтеиьстшу при
нять меры к ликвидации згого явления пу
тем выявлении этих элементов при помощи 
рабочс-«рестьшіт»Й обществтетоств и к 
надлежащему ігх обложепню.



Зважаючи, крім того на зміцнення усус
пільненого сектору, зокрема, кооперативно
го, й т-тшеїш участи Його в товарообо
роті, (Х*ія констатує, шо реіюрма промпо* 
датку за директивами 111 Сесії ВУЦВК 
X скликання збільшила участь к<хиіО|іаіьі в 
прибутках бюджету і доручає Уршізі на
далі нжинатн відповідних заходів, вважаю
чи па досвід реформи нромиодатку 1928-29 
І"«У-

10. Сесія визнає, шо за останніх |хн,ів 
у промисловість вкладечю чималі сучи, у 
звжжу з чим фінам -«юні стан п|юмнс.ювостн 
о 1928-29 році зміцнию!, а іфхйуткозість 
збільшилась супроти переду щого року з 
ЇМ кіл. к[к». до 24.8 міл. крб., неб-то на 
51,4%.

'Іі рез те. Сесія зві*ргае «агу на кочеч- 
піп і. люїзит» якість роєсгн піюмнсдово- 

сти. щоб ефект цих капітальній кшців 
позначився і передовсім на раціоналізації 
ироцесів виробництва, па зниженні собіпар- 
тости й підвищенні якости продукції- Щоб 
зййоннтя це, Сесія доручає Урядов: вивчити 
реальний е«];екг усіх вкладень в проми
словість, иак|м.ч\інти (і ?апров.аитн в 
житі захоти до забеміечінни макснмаль-

ЯОЇ «фОКТіЗВІЮСТИ КЗЯЙТіиіЬІІНХ иКЛЛЦ*В.

11. С*чія констатує, що э.чльшепин асиг
нувань пз сільське господарство вкупі з ін
шими заходами Уряду до стимулювання його 
розвитку уможливлює піднести продукцій- 
нісп. сі'і.ського госпоарсіва на базі со- 
ціяльної та технічної його перебудови і. 
зокрема, збільшення зернової продукції. 
8рчсгаі«ш асигнувань на тягове будівниц
тво і па посилення капіталів ііюціяльіінх 
видів гільсььч)-госнодар:'ької кооперації мас 
утворити належний ґрунт до розвитку енро- 
ітіпюї та експоргової Пїюдукнії сільського 
господлрсгвз й, зокрема, до його інтенси
фікації.

12. Сесія в*шач:іс велике збільшення 
бюіксі'»внх асвпіувапь па культурно-освіт- 
яу евраоу, що зростають па 29.9% за пе
ресічного зростання бюджету на 19,5% і 
визнає, що цс збільшиш впошг відпові
дає амплппям культурної революції, як 
складової частімш соціального будівництва.

Кроме того, ввиду укрепления обобществ
ленного сСїПч/ра, в частности, кооператив
ної̂ , и увеличения участия іго в товаїюобо- 
рото, Сессия кои,.татируст, что реформа 
промнелога по директивах 11; Сессия 1>УЦИ:Ї 
X сшіш увеличила участие кооперации в 
ирнходах бюджета н поруїаст Правитель 
ству в дальнейшем принимать соотвстсгву - 
К’ІШК* жры, сообразуясь с опытом реформы 
п}юмналі,га 1928 29 года.

10. Сессия признает, что в последние го 
ды в промышленность вложены значитель
ные суммы, в связп с чем финансовое шш- 
гьчше промышленности в 1928-29 году 
укршшлось, а доходность увеличилась и 
орашкміті с предыдущим подом о 18,4 мил. 
руб. до 24,8 мил. руб., т. е. па 51,4%.

Кследегше аіого, Сессия обращает ван 
маша* иа необходимость укрепления качеств;, 
работы промышленности, чтобы эффект этих
і.иггліа.іьіиа.х вкладов огразнлея ирежіе все 
го иа рационализации цроцсссов ігроизвод - 
ства, на еннжеини себестоимости и повыше 
пни качества продукции. Для осуществлеивя 
этого, Сессия поручает Правительству взу 
чить реальный эффект (всех вложений® про- 
мышаепшегь, наметить и навести в жизнь 
ие;юпрш)тия но юосяеченкю максимальной 
эффективности капитальны! вкладов.

И. Сессия констатирует, что увеличение 
асснінсьгсіии па сельское хазяйство вместе 
с другими мероприятиями Правительства ік. 
стимуліі|юааі№Ю его развития делает воз 
моямым подпитие продуктивности сельское., 
хозяйства на базе социального и техннчс 
ского его переустройства и, в частности 
увеличения зерновой продукции. Рост ассиг
нований на торговое строительство И н,'| 
усиление калнтаїов спецчальпых видов 
сольско-хозяйствонпой кооперации должен 
создать надлежащую почву для развитая 
сырьевой н экспортной продукции сельского 
хозяйства, и, в частности, для его китеися 
фіжаинн.

12. Сессия отмечает большое увеличени- 
бюджетных ассигповапий пз культурно-про 
светительное делу, которые увеличиваются 
на 29.9% при среднем росле бюджета па 
19,5% и приопает, что это увеличите'Впол
не отвечает задачам культурной революции, 
как составной части социалистического стро
ительства.



Сосія прокопує Урядові в подальшому 
зміцнити матеріальний стан науково-дослід- 
чях установ.

Матері яльце забезпечення навчального 
персоналу ВИШ і пролетарського стуценпоа, 
га..роиа, асигнування за де|іжбюджеточ на 
«яюруджеиня стдооиських гуртожитків знач- 
по ДКДЫШГЛОГ.Я. Отой; Сети пропонує ОВК 
жити піл себе ще палежиих заходів до 
ідоволснна житлових потреб студеногва.

Реалізуючн аснгнушнши та шкільне Оу 
дсвшиггво, Уряд має вицідити відповідну 
суму на шшьде оудіїнгшми) в національ
них районах.

Сесія звертає особливу увагу Уряду на 
нот|юбу. поруч з дальшим збільшенням 
шшторлеу Наркомосястн, поглибити [кіціо- 
наУзац к- витрат через внутрішній пере
розподіл коштів.

13. Беручи па увагу збільшення асигну
вань па боротьбу кроти безробіття но 
.пнії соціального страхування, та ще по 
лінії менового бюджету, Оьля звеїггао ува
гу Уряду на погребу використати головну 
частішу цпх коштів па нродукційні заходи 
(зміцнення тррколектиимв і збільшення 
норми їх забезпечення).

14. Сесія ВУЦВК вважає за потрібне, ви- 
аопушп бюижет, і далі скорочувати ви
драли адетністратпвцо-упімвписького харак
теру черев дальшу раціоналізацію роботи 
установ, не припускаючи пороиесопня ско 
рочених за держбюджетом в иаслідок ра- 
цюпалізаігЛ івнтпат на кошти місцевого 
бюджету і на спеціяльіїі кошти.

Водночас Сесія доручає Урядові вжити 
:зг.іх заходів до того, щоб кошти, одержа
ні за держбюджетом урядництвами й уста- 
ловами, використовували б ці урядннцта 
іі устапогн наіігосподарікше і без запізнеп- 
ня, відповідно до памічепнх календарних 
планів г: пшкорпсталпя.

15. Відзначаючи, що дотімно спеціяль- 
них коштів е оеопі доелгпеппя і відпо
відна ув’язка їх з асигнуванням :іа держ
бюджетом, Сесія вважає за конечне злік
відувати частину спеціальних коштів, пе- 
мдавпки відповідну частину їх держбюдже
тові і неровішнн на ттутовпй «осподар-

Сессия предлагает Правительству в даль
нейшем укрешіть материальное ішлі’Жоцме 
иаучно-нсследовательскях учреждений.

Материальное обеспечение педатогичогко- 
го персонала ВИШ я пролетарского студен
чества, в частности, асовльваиня ін> гос- 
бюджету иа устройство ст. дев четких обще
житий значительно увеличились. ОдшюоСп- 
сия предлагает ОШі еще нишіять со своей 
сторщы соответствующие мери для удовле
творения жилищных нужд «тудсичества.

Ре&шируя ассигнования на школьное 
строительство, ИрШИТСДЬСГЕО ДОЛЖНО ВЧ№- 
лить соответствующую сумму на школьное 
строительств) в нацнональгых районах.

Сосоия обращает особвмюе ввмывко ІЦм 
вптгльст^а на необходимое іь, ішряіу с даль
нейшим у.еличошіем сметы Ііаркомнроси. 
углубить )>ацноналмзацию расходов иутом 
внутрішнім» нерераопроделошш средств. /

13. Нрнігимая вл внимание увеличение ас
сигнований на борьбу с безработицей мм> ли
нии социального страхования, а также по 
лишги хест.:оіч> бюджета, Сессия обращает 
внимание Цравитс.іьггва на нообхцциоеть 
мсіюльлшать г.іаияую часіь отих смог на 
иронзьо.'.егьоцнмо мероприятия дукрішсшіе 
труикшлоктииов н увеличение иормы их 
обооиечоиия).

14. Сессия ВУЦИК считает нообходимим, 
выполняя бюджет. н в дальнейшем сокукь- 
шать расходы адмиїїистрапміо-упра&дбіїче- 
ского характера путом дальнейшей рациона
лизации работы учреждений, ік допуская не- 
ренееллня сокращенных по -ос бюджету в ре
зультате рационализации ркхо.юн на срод
ства местного бюджета н на специальные 
средства

Одзовромешм с этим, Гостия поручает Пра
вительству принять все М0])Ы к тому, что
бы ср;дстза, полученные п.» госбюджету ве
домствами к учреждениями, использыва- 
лшь бы последними иаибодсе хозяйственно 
и без опоздания, в соответствии с памечоя- 
ньгми календарными аланами их использыва-*
ШІЯ.

15. Отмечая, что л об’оме специальных 
средств есть известные достижения и соот
ветствующая утіка их с ассяічюваняямв 
но госбюджету, Сессия считает необходимым 
ликвидировать часть сиоцигхыпл средств, 
передав соответствующую часть их госбюд
жету н переведя па уставши хтяйствеппый



сыдай розрахунок тдпрнежтва, що виді
ляють опоцмиші кошти для держбюцжето- 
инх устанш.

Сесія каши за потрійно впорядкувати 
сігралу складання і розгляду виробничих 
програй цих підприємств, стяганая при
буток «ід спеціальних коштів і порядок 
їх яигк’іаіши.

16. Сесія доручає Урядові УСНІ* затвер
джений вищкшнл'.еиачн сумами держачі* 
ний бюджет УСІТ на 1928-29 рік подати 
па уетшюю про бюджети» нрава Союзу Ра
дянських Соцшісг'ірпіііх Республік і Союз* 
пих Республік—до Уряду Союзу РОР.

17. Сесія НУЦНК доручає Урядові УСИ’ 
ню ра« підняти литаяня па відповідних 
еоюзпи; інстанціях П{ю іміючкісп» роп|ю- 
Оігги новгй проект закону «Про бюджетові 
права Союзу Радянсіжи.х Соціалістичних 
Респубп,. і Союзних РослуАтік». що удо* 
геяшіоііш би і встанояя)! би тверду при
буткову базу бюджетів Союзних Республік і 
щоб цо питання було розв’язано протягом 
1929 росу

Сосія вважає за потрібно підчас пери ля
ду устави про бю цвгот права Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік і Союших 
Республік зробити перерозподіл прябутко .нх 
джерел, щоб лошнрнти прибутки держбюд
жету УСРР.

Харків, І грудня 1928 р.

Гам «а Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петроасьиий.

Секретар Всеукраїнського Централь
ной» Виконавчого Комітету А. Буценко.

Оголошено в ..Вістях ВУЦВК- З січня 
1929 р.. № 2.

расчет предприятия, «ьмеляющие специаль
ные средства для госбюджетных учреждений.

Сессия считает необходимым упорядочить 
вопрос составлении я рассмотрения произ
водственных программ этих предприятий, 
взыскания доходов со специальных средств 
л оорадок их расходования.

16. Сессия поручает Іі|яві:тельству УССР
утвержденный в вышеуказанных суммах го
сударственный бюджет УССР на 1928-29 
год представить па поДожепаю о бюджетных 
правах Союза Советских Социалистических 
Республик и Союзных Росоу&зяк—« і Іраку- 
^«льство Союза ССР г

17. Сессии ВУЦИК поручает Нрляттодь- . 
стну УССР еще раз поднять вопрос в соот- 
іетешкни х союзных инстанциях о необ
ходимости разработать новый проект закона 
<0 бюджетных оравах Союза Советски* Со* 
нла.тисгическпх Республик и Союзных Рес
публик». который совершенствовал бы и 
установил бы твердую доходную базу бюд
жетов Союзных Рертубшк и ЧТОЗЫ во
прос бьп рал]юшеп в продолжеипп 1929 го
да-

Сессия считает необходимым во времсг не* 
іт'моггба полічкотия о шикетнмх нравах в>- 
юза Советских Социалистических Республик 
и Союзных Республик сделать перераспреде
ление доходных лгто9шгко:\ чтобы расши
рить проходы госбюджета УССР.

Харьков, 1 декаб я 1928 г.

Ирассецатель Всеуярапюкого -Цгаглраллю* 
го Исполнительного Комитета Петровский.

Сокре гарь ВсеукргшиепоіЧ) Центрального
Исполнительного Комитета А. Буцемно.
Распубликовано в .вістях ВУЦВК** 3 января 

1929 г., 1* 2.

16. Про затвердження постанов, що їх ухва
лила Црезиіія Всеукраїнського Центрального 
виконавчого Комітету між III та IV сесіями.

Четверта Сесія Всеукраїнського Централь- 
тмт» Вя&шавчого Комітету X скликання 
постановила затвердити ннжчезазначопі по
станови, що їх ухвалила П)>езидія Всеукра 
їпсьвого Нейтрального Виконавчого Комі
тету:

16. Об утверждении постановлений, утвер
жденных Президиумом Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета между 

III и IV сессиями.

Четвертая Сессия Всеукраинского Цен. 
ральпого Исполнительного Комитета X со
зыва постановила утвердить нижеследу
ющие постановления, утвердженпые Прези
диумом Всеукраинского Центрального Ис
полнительного Комитета:



А Постанови про затвердження Кодексів Зако
нів УСРР та знін і доповнень до инх.

1. Постанову ВУЦК’у і 1*І1К УСРР з 20 
лютого 1925 року «Про доповнення арі
24 Положенім про місцеві фінанси УСРР» 
і ЇЙ- Уз. УСРР 1928 рм .Vі 4, арт. 51).

2. Постанову ВУЦВК'у і РИК УСРР з 2‘> 
тої» 1928 року «Про зміну іі доповнеиш:

лрт. 82 Кодексу Законів нпо Працю УСРР; 
(36. Уз. УСРР 1928 ]). Лі 4, арт. 52).

3. Постанову ВУЦВК'у і РИК УСРР з М 
березня 1928 року «Про зміну та доповнен
ня відділу шостого розділу 4, частини дру-> 
тої, книги другої Кодексу Законів про На- 
.родню Освіту УСРР* (36. 'Уз. УСРР 1928 р.,

5, арг. 60).
4. Постанову ВУЦВК’у і РИК УСРР з 26 

березня 1928 року «Про з)гіну уваги 2 д«* 
арт. З Статуту служби в поправно-трудових 
установах» (36. Уз. УСРР 1928 р., Лі 7, 
арт. 74).

5. Постанову ВУЦВК’у і РИК УСРР з 28 
береста 192-8 року «Про зміну п. 9 арт. 
21, п. «а» арт. 178, розділу XX та про 

с.каоуваяня арт. 24і Ноігравно-'Ррчгового 
Ко госту УСРР* (36. Уз. УСРР 1928 ]>., 
Ай 7, арт. 76).

В. Постанову ВУЦВК'у і РИК УСРР з 4 
цвітня 1928 року «ІР» доповнення Л-дміяі- 
•тратипжыо Кодексу УСРР» (36. Уз. УСРГ 
1928 -р., Лі 9, арт. 84).

7. Постанову ВУИВК'у і РИК УСРР з 10 
ївітвя 1928 .ріяу «Про зміну угоаги до арт. 
41» Закону -про Лісп УСРР* (36. Уз. УОГ 
!928 р., X* 9, арт. 89).

8. Постанову ВУЦВК’у і РИК УСРР з 28 
««резня 1928 року «Про державці театри 
;ї їх об'єднання* (36. Уз. УСРР 1928 р.. 
V: 10, арт. 91).

9. Постанову ВУЦВК'у і РНК УСРР з 25 
етапна 1928 року «Про допошеття Пи
щащего Кодгасу* УСРР арт. 415*, 415а, 
415*, 415* (36. Уз. УСРР 1928 р., & 10, 
:.рт. 97).

16. Постанову ВУЦВК’у і РНК УСРР а
25 кияни 1928 року «Про зміну арт. арт. 
29. 38 і 40 «Положення про місцеві йгінамсн 
УСРР* <36. Уз. УСРР 1928 -р., № 10. 
арт. 100).

11. Ностаяовіу ВУЦВК’у і РИК УСРР з 
16 травин 1928 року «Про зміну арт. 407 
Цпніїмюго Кодексу УСРР та яро доповнення

А Постановления об утверждении Кодексов Зе
нонов УССР и изменений и доослиэмин и ним.

1. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 29 феврали 1928 г. «О дополнении 
ст. 24 Положения о местных финансах 
УССР* (36. Уз. УСРР 1928 г., Д* 4, ст. 51 >.

2. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 29 феврали 1928 г. <06 изменении и до
полнении ст. 82 Кодекса Законов о Трудо 
УССР* и«. У;:. УСРР 1928 г., Лі 4, ст. 52).

3. Постановление ВУЦИК в СИК УССР 
от 14 марта 1928 г. «06 изменении и до
полнении раздела шестого, главы 4, части 
второй, книги второй Кодекса Законов о 
Народном Просвещении УССР* (36. Уз. 
УСРР 1928 г., Лг 5, ст. 60).

4. Постановление ВУНИК и СИК УССР 
от 28 марта 1928 г. «Об изменении приме
чании 2 к ст. 3 Устава службы по искра- 
витслыю-трудовим учрсж.к<!ииш > (36. Уз. 
УСРР 1928 г., Л* 7, ст. 74).

5. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 28 марта 1928 г. «Об изменении и. 9 
ст. 21, п. «а* ст. 178, гл. XX н об отмене 
ст. 24* Исиравнтельно-Трудового Кодекса 
УССР* (36. Уз. УСРР 1928 г., М 7, 
ст. 76).

6. Постановление ВУЦИК н СИК УССР 
от 4 апреля 1928 г. «О дополнении Адми
нистративного Кодекса УССР* (36. Уз. УСРР 
1928 г., Лі 9, ст. 84).

7. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 10 апреля 1928 г. «Об изменении ппнме- 
чання к ст. 81* Закона о Лесах УССР* 
(36. Уз. УСРР 1928 г., У* 9, ст. 89).

8. Постановление ВУЦИК к СИК УССР 
От' 28 марта 1928 г. <0 государственных 
театрах п их объединениях» (36. Уз. УСРР 
1928 г., -V* 10, ст. 91).

9. Постановление ВУЦИК и (Ж УССР 
от 25 апреля 1928 г. <0 дополнении Граж
данского Кодекса УССР ст. ст. 415\ 415*, 
415*, 415*» (36. Уз. УСРР 1928 г., Лі 10. 
ст. 97).

10. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 25 апреля 1928 г. «Об изменении 
ст.ст. 29, 38 и 40 «Положения о местных 
финансах УССР* (36. Уз. УСРР 1928 г.. 
Л* 10, ст. 100).

11. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 16 мая 1928 г. «Об изменении ст. 407 
Гражданского Кодекса УССР и о дополнении



його арт. 407* (Зо. Уз. УСІМ* 1928 і». №11, 
арт. ПО).

12. Постанову ВУЦВК'у і РИК УСРР з
9 травня 1928 року «Про зміну законодав
ства УСРР у заявку з пашням чюигости 
постанові Централі.ного Виконавчого Комі
тету і Ради На]кдніх Комісарів Союзу ІТР 
а 17 серпня 1927 року «Устава про акцШіл 
товариства» (36. Уз. УСРР 1928 р., № 12. 
арт. 111).

13. Полигону ВУЦВК’у і РИК УСРР 
16 травин 1928 року «Про зміну артикулів 
102. 105 і 108 Нітерктрпого Кодексу 
УСРР, <36. Уз. УСРР 1928 р., X? ІЗ.' 
арг. 113).

14 Постанову РУЦіІЇІіЧ* і 1Ш УСРР ..
10 травня 1928 року «Про амілу та до- 
тве-ноння Ь’ииуиіаіьнот Кодексу УСРР» 
(36. уа. УСРР 1928 р.. № 13. ат>т. 110).

15. Постанову ВУЦВК’у і РИК УСРР з 
ЗО травня 1928 року «Про внесення змін 
до Положения про гшустчий у зпязку з ви
лаяним погтадомм ЦВК і РПК Союзу РГ.Р з 
21 грунті 1927 р. «Про перевід н-ітарінль- 
них органів на державний бюджет» (36. Уз. 
УГ-І’Р 1928 р., X" 14, арт. 17ГЛ.

Ні. Иосгаїю'у ВУЦВК’у і РИК УСРР з 
Зі) трав-'я 1928 року «Про аміну й допов
нення Земельного Кодексу УСРР» (36. Уз. 
УСРР 1928 р.. № 14, арт. 127).

17. Постанову ВУЦВК'у і РИК УСРР з 
13 челяпя 1928 року «Пво зміну и <д> арт. 
111 і арт. 112 Кодексу Законів про Працю 
УСРР, (36. Уз. УСРР 1928 р., № 15. 
арт. 132).

18. Постанову ВУЦВК’у і РНК УСРР з 
13 червня 1928 року «Про ачіпу п. «е» 
арт. 47 Кп^екст % конів про Працю УРРР> 
(35. Уз. УСРР 1928 р., № 15, арт. 133).

19. Постанову ВУЦВК'у і РНК УСРР з 
13 червня 1928 року «Про зміну 8 допов
нення Положеппя про міспеві фітаїгп 
АМСРР* (36. Уз. УСРР 1928 р., Х> 16. 
арт. 140).

20. Потапову ВУШЖ'у і РНК УСРР з 
4 липня 1978 року «Про зміну апт. 176 і 
яро <жаотоаітя арт. арт. 179—186, 188 і 
190 Кодексу Законів про Працю УСРР 
<36 Уз. УСРР 1928 р.. № 17. арт 147).

21. Постанову ВУЦВК'у і РНК УСРР з
11 лінія 1928 року «Про зміну й допав-

єго ст. 407* > (36. Уз. УСРР 1928 г., № 11.
с£ 110).

12. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 9 май 1928 г. <06 изменении законода
тельства УССР в связи с введением в дей
ствие постановления Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 17 августа 
1927 г. «Положение об акционерных обще
ствах, (36. Уз. УСРР 1928 г., Хе 12. 
ст. Ш).

13. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 16 мая 1928 г. «Об изменении ст.ст. 102. 
105 н 108 Ветепнпариого Кодекса УССР» 
(36. Уз. УСРР 1928 г., X* 13, ст. 113).

14. Постановление ВУЦИК п СИК УССР 
от 16 мая 1928 г. «06 изменения н допол
нении Уголовного Кодекса УССР» (36. Уз. 
УСРР 1928 г., Ха 13, ст. 116).

15. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 30 мая 1928 г. «О -внеоыми изменений 
в Положение о судоустройстве, в связи с 
изданием постановления ЦИК и СИК Союза 
ССР от 21 декабря 1927 г. «О переводе но
тариальных органов на государственный 
бюджет, (36. Уз. УСРР 1928 г., № 14, 
ст. 125).

16. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 30 мая 1028 г. «Об изменении и допол
нении Земельного Кодекса УССР» (36. Уз. 
УСРР 1928 г., X? 14, ст. 127).

17. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 13 тоня 1928 г. <05 ивгаопедяи п. «д» 
гт. 111 и ст. 112 Кодекса Законов о Труде 
УССР» (36. Уз. УСРР 1928 г., № 15, 
ст. 132).

18. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 13 июня 1928 г. «Об изменении л. «е» 
ст. 47 Кодекса Законов о Тпчде УССР* 
(36. Уз. Уи'Р 1928 г., X? 15, ст. 133).

19. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 13 толя 1928 г. «Об изменений н до- 
полпешш Положения о местных фнпапе г 
АМССР» (36. Уз. УСРР 1928 г., № 16, 
ст. 140).

20. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 4 июля 1928 г. «Об измснсп»и ст. 176 
л об отмене ст.ст. 179—186, 188 и 190 
Кодекса Законов о Труде УССР* (36. Уз. 
УСРР 1928 г., X? 17, ст. 147).

21. Постановление ВУЦИК п СИК УССР 
от 11 июля 1928 г. «Об изменений я допой*



ноиия Цшіііьиого Процесуального Кодексу 
УСІ»!»* (Зо. Уз. УСРР 1926 р., Аг 17,
арт. 156).

22. Поета нону КУЦВК’у і ПІК УСРР з 
11 літна 1926 року «Про зжиту уваги 2 
до арт. 2 Вокселымюго С/татуту» (36. Уз. 
УСРР 1928 р., А* 17, арт. 157).

23. Постанову ВУЦВК’у і РИК УСРР з 
11 липня 1928 «]хжу «Про допоткчмія «Ко
деку Заковів про родину, «ліку, подружжя 
та акти іромацтіського с г с п і у »  арт. арт. 
38* і 43і (36. Уз. УСРР 1928 р.. .V? 17, 
арт. 162).

24. Постанову ВУЦВК’у і РИК УСРР з 
25 лпігн 1928 року «П|т зміну арт. арг. 
58 і 59 Кримінального Кодексу УСРР*, 
(36. Уз. УСРР 1928 р.. У? 19, арт. 175).

25. Ломанову ВУЦВК'у і РНК УСРР з 
25 літня 1928 року «Нотаріальна Устави» 
<36. Уз. УСРР 1928 р.. .V- 20, арг. 183).

26. Постанову ВУЦВК'у і РИК УСРР з 
1 оорегпи 1928 рояу «Про зміну пульту 5 
арт. 10 і додатку 2 до «Полоскояин іг^к> 
м іонові Фінанси УСРР» (36. Уз. УСРР 
1928 р., У» 21, арт. 185).

27. Постанову ВУЦВК’у і РІГК УСРР д 
1 серпня 1928 року «Про увід ідіотія ор* 
гапі-в Робітничо-С<мяпської Міліції УСРР 
від обовязків, їло ио випливають з їхніх 
безпосередніх функцій» (36. Уз. УСРР 
1928 р.. Уз 21, арт. 186).

28. Постанову ВУЦВЇСу і РНК УСРР з 
8 серпня 1928 року «Про •нрегу.тюпзішя 
норяжу справляння кочіриогн» (36. Уз. 
УОРР 1928 р., Хе 21, азт. 189).

29. Постанову ВУИВК'у і ГИК УСРР з 
1 сореюя 1928 року «Про затвогожеиня Гір* 
ничмч) Коасксу УСРР» та «Гірничий Ко- 
деке УСРР» (36. Уз. УСРР 1928 р„ Хе >2. 
арт. арт. 191 і 192).

30. Постанову ВУЦВК'у і РНК УІ'РР з 
8 серпня 1928 року «Лро спрощення судо
чинства ввичінальиях справ* (Зо. Уз. УГРР 
1928 р.. Аг 23, арт. 193).

31. Постанову ВУЦВК'у і РИК УСРР д 
29 сорппя 1928 (року «Про доповпешія Ац- 
нівістративіїогп Кодексу УСРР арт. 78і <36. 
Уз. УСРР 1928 р.. Аг 24, арт. 206).

32. Постанову ВУЦВКЧ і РИК УСРР з 
29 серпня 1928 року «Про зміну (і допов* 
пойся арт. арт. 43. 187, 210. 266. 266* і

поїжн Грзжцаігсік*лм ІІрццеосушшн» Ко
декса УССР» <:/*. Уз. УСРР 1928 г., Аг 17.
ст. 156).

22. Постановление ВУЦИК и СИК УССГ 
оі’ 11 толи 1928 г. <06 изменении приме
чания 2 к ст. 2 «Положения о векселях» 
№. Уз. УСРР 1928 г., АІ 17, ст. 157).

23. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 11 июля 1928 г. <0 донолненни «Кодек
са Законов о семье, опеке, браке и актах 
гражданского состояния» ст.ст. 38* и 43’» 
(36. Уз. УСРР 1928 г.. У? 17, ст. 162).

24. Постановление КУЦПК и СИК УССР 
от 25 июля 1928 г. «Об изменении ст.ст. :>* 
л 59 Уголовного Кодекса УССР» (36. У.: 
УСРР 1928 г., Л* 19, ст. 175).

25. Постановление ВУЦПК и СИК УССГ 
от 25 июля 1928 г. «Нотариальное Поло
жение» (36. Уз. УСРР 1928 г., Уг 20. 
сг. 183).

26. Постановление ВУЦІІК н СИК УССР 
от I августа 1928 г. «Об изменении н. 5 
ст. 10 и приложении 2 к «Положению о 
местных финансах УССР* (36. Уз. УСРР 
1928 г.. .V 21, сг. 185).

27. Постановление ВУЦПК н СИК УССР 
от 1 августа 1928 г. «Об освобождении ор
ганов Рабоче-Крестьянской Милиции УССР 
от обязанностей, не вытекающих н:< их 
прямых функций» (36. Уз. УСРР 1928 г.. 
X? 21, ст/186).

28. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 8 августа 1928 г. «Об урегулировании 
"‘■«ипкл взыскания квартврпой платы» 
(35. Уз. УСРР 1928 г., Хг 21, ст. 189).

29. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 1 августа 1928 г. <06 утверждении Гор
ного Кодекса УССР» и «Горный Кодекс 
УССР» (36. Уз. УСРР 1928 г., 16 22. 
ст.ст. 191 и 192).

30. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 8 августа 1928 г. <06 упрошенії̂  про
изводства уголовных дел* (36. Уз. УСРР 
1928 г.. Аг’23, ст. 193).

31. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 29 августа 1928 г. «О дополнении Адми
нистративного Кодекса УССР ст. 78*» 
(36. Уз. УСРР 1928 г., А) 24, ст. 206).

32. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 29 августа 1928 г. «06 изменении и до- 
пашопин ст.ст. 43. 187. 210. 266 2661 и



?71 Цивільного Процесуального Кодексу 
УСРР то про доповнення його арт. 291і* 
<36. Уз. УСРР 1928 р., № 25, арт. 214).

33. Постанову ВУЦВХ'у і РИК УСРР л 
!2 іюроопя 1928 року «Про зміну п. 2* 
;рт. 14, уваги 2 до арт. 98 та арт. арт 
99 і 100 Ветеринарного Кодексу УСГР> 
т. Уз. УОТ 1928 р.. № 25. арт. 218).

34. Лосіажму ВУЩЙІ'у і РИК УСРР г 
10 лишня 1928 року «Про зміну Положення 
пр» йгтнтутги УОРРІ (36. Уз. УСРР 1928 р.. 
.V? 28. арт.' 247).

35. Поггамопу ВУЦВКЧ Й РИК УСРР з 
10 жолті 1928 року «%> -зміну уваги до 
арт. 106 Клітг-ч Зммгіп ино Працю» Сій. 
Уя. УСРР 1928 і>., № 27. арт. -240).

36. Шггаиояу ВУЦВК у і РИК УСРР з 
17 жовтня 1928 <роиу «Про дсйкюноіиія пуик- 
ю# <з> арт. 47 та зміну арт. 90 Кодексу 
Законів про ГИаяк» (36. Уз. УСРР 1928 \к,
* 29, арт. 251).

37. Постанову ІіУЦВГу і РИК УСРР з 
17 жовтня 1928 |юку «Ню зміну і Донов- 
петмія Поправно-Трудового Кодексу УСРР 
га т<ю зміну арт. арт. 387, 389 та 391 
Кімч’Иц.чаго-Пртнесуалмн>!\> Кодексу УСРР*. 
<3(1. У:і. УГР.Р 1928 р.. № 29. арт. 250).

38. Иоггапггсу ІіУЦВГу і РПК УСРР з 
17 жозтня 1928 року «Про зміну Й допо;;- 
гопля Крииігкімлюго Кодексу УСРР» (ЗІ. 
Уз. УСРР 1928 р., № 29. арт. 253).

39. іїостагову ВУЦ-ШСу і РПК УСРР 3 
24 жовтня 1928 року «Про зміну арт. 65 
Веторшіарпого Кодексу УСРР» (36. Уз. УСРР

29, арт. 254).

Б. Інші постанови.

40. Постанову ВУЦВК’у й РПК УСРР з
29 лютого 1928 року «Про коліт (ккпи- 
у«тту иіагу) іі заходи до «врегулювання ко- 
ркгтааш лектлюу у (містах <і селищах 
міського «пяту» <36. Уз. УСРР 1928 р., X? 4. 
арт. 54). * ,

41. Постанову ВУЦМГу й РНК УСРГ 
л 29 лютого 1928 року 'Про Центральну 
Комісію .в справах паціошільнлх меншостей 
прп Всеукраїнському Центіммьіиигу Вия> 
оавчеюу Комітеті та про місцеві органи

271 Граждапского Процессуального Кодекса 
УССР и о дополнении его ст. 291’» (36. Уз. 
УСРР 1928 г., № 25, ст. 214).

33. Постановление ИУЦІЖ н СИК УССР 
от 12 сентября 1928 г. «Об изменении 
н. 28 ст. 14, ирнмечапнл 2 и ст. 98 я 
ГТ.СТ. 99 н 100 Ветеринарного Кодекса 
УССР» (36. Уз. УСРР 1928 г., .V» 25. 
ст. 218).

34. Постаяишстяе ПУДИК и СПК УССР 
от 10 октябри 1928 г. «Об изменении Поло
жения об институтах УССР» (36. Уз. УСРР 
1928 г., Хї 28, ст. 247).

35. Постановление ВУЩІК и СИК УССР 
от К) октябри 1928 г. «Об изменения при
мечания к ст. 106 Кодекса Законов о Тр\ 
де» (36. Уз. УСРР 1928 г., .V* 27, ст. 240).

36. Постановление. ВУЦ1Ж и СИК УССР 
от 17 октября 1928 г. «О аополюито пун
ктом «з» ст. 47 л об шменеіші ст. 90 Коде
кса Законов о Труде* (36. У». УСРР 1928 г.. 
X* 29, ст. 251).'

37. Постановление ВУДМК и СПК УССР 
от 17 октября 1928 г. «Об нзмспеннн и до- 
ие.пкчшн Мсиравнгельпо-Трудового Кодекс;; 
УССР н <к, изменении ст.ст. 387, 389 и 391

головпо-Процсссуалшого Кодекса УССР» 
<36. Уз. УСРР 1928 г.. У? 29, ст. 250).

38. Постановление ВУЦІЖ и СИК УССР 
от 17 октября 1928 г. «Об измепенпи н до
полнении Уголовного Кодекса УССР» (36. 
Уз. УСРР 1928 г.. У? 29, г/г. 253).

39. Постановление ВУДИК и СИК УССР 
от 24 октября 1928 г. <06 изменения ст. 65 
Ветеринарного Кодеюеа УССР* (36. Ун. 
УсРР 1928 г. X? 29, ст. 254).

В. Поочие постановления.»

40. Постановление ВУЦПК н СПК УССР 
«т 29 февраля 1928 г. «О квартирной пла
те и мерах к урегулированию пользования 
жилищами в городах н поселепнях город
ского типа» -(За. Уз. УСРР 1928 г.. Ус 4, 
ст. 54).

41. Иогтановлеппе ВУДМК и СИК УССР 
рт 29 февраля 1928 г. «О Центральной Ко
миссии по делам национальных меньшинств 
при Вссукраппском Центральном Исполни
тельном Комитете п о местных органах по



Арт. 10
* 2 Ст 16

V »миипстеЯ* ЇХ
Уз. НИМ 1928 р., <6 4. арт. 55).

42 ІІогтяжят ВУПВК у І ПК )ТГР 
д Н б^хаи 1У2« р«у * Про «миггаші- 
неоперативні організації» їм, У^Р 
1928 р., Я 5, арт. 59).

43. Постанову ВУДВК’у І Н1К УСРР 
з 14 березня 1924 року «Про наївнії на* 
родниі коїісаріїгам УСРР і АМСРР ояру- 
^овт вяхопавчам комітетах арака впав о 
«вжати і брата окроіі оплаті иа покриті 
«Ііаткж що-ао п*»*ютія рЛт в иггересах 
іжмгв.тгиит фунтом* і гтрашпп осіб» (36. 
Уз. УСРР 1928 р , Хт 5, арт. 04).

44. Поста нову ВУДПКт Я РИК УСРР 
п Ю тегта 1928 року «|(р> (кізивгш гог* 
лоцпрства* (36. Уз. УСРР 1928 р, Лі 10. 
арг. 93).

45. Достаному ВУДВК'т Я РПК УСРІ 
» 10 трави» 1928 року «Про рпбггямчі фа
культета» (36. Уз. УСРР 1928 р. .V» і::, 
•ірт. 117).

40. Постаючу ИУЦВК’у Я РНК УСРР 
* Ю тушиня 1928 року «Про промхглону ко- 
япсірли'ію» ЇМ Уз. УОРР І92К р.. Я 14. 
ірт. 118).

т»*аам паавсаальяых аеаинівгтв* <36 у.
НРР 1928 г. Я 4. ст 55).

42. Погтанши-вис ВУДИВ ■ СИК УССР 
"Г 14 варта 192Ч г. «О кредитамкіакігра 
«ааиі црлшмза*аях» (Л У». X рр
1928 г. Я 5, ст. 59).

43 Пистамомгаяе ВУДИВ ■ ГНВ УСОГ 
"Г 14 аарта 1928 г. «0 пргдогтаалеаяя на 
|х>дяиі комассараатам ХЧР а АІССР ■ 
окрухииа апкиїмтелихм комгггтиі ара 
ва у< гаиаимвать а пашать «гобме сборы 
и вщмгщєяяє расходов оо вшиивемаю ра 
Опт в игтерп-ах чапчшх фшачеггвх і про. 
щетках дяп* (36. У». УСРР 1928 г Я 5 

ст 04).

44. Поггаїмияин- ВУДИВ я СИК УССР 
т 10 апреля 1928 г. «0 еонеттких і паді 
ствах» (36. Уз УСРР 1928 г, Я 10. 
ст. 93).

45. Погганомеяас НУДИВ а ГІДЕ УОГР 
ггт 10 май 1928 г. «О рабочих факультетах> 
ЇМ Уз УСРР 1928 г. Я 13. ст. 117).

40 Погтавоыенме НУДИВ а СИК УПТ 
«ст 10 май 1928 г «0 промислової клопе 
[мцин * (ЗО. Уз УСРР 1924 г.. Я 14 
ст 118).

47. Постанову КУЦИК у В РПК УСРР 
з ЗО трюки 1928 року «Про оргвпізяпі*» 
«кругових вінілів торгівлі при округом* 
івколавтіп комітетах» (ЗО. Уз. УСГГ 
192К р.. Я 14, арт 128).

48. ІІостаиовт ПУДВК'у Я РІНІ УСР 
з 11 лмііп 1928 року «Про -ліку .тот. З і 
'Лап .ю нього, арт. ат*г. 7 і 47 «Плложе*

ЛТИ Про ТГЗГГЖІ рЩЯ фсЛтШГЧЯ*. ҐО.ШГШГ* і 
чн^тпоарііЯсілях депутатів * та про топок* 
поння арт. 47 «Подожеяия про селищні рт*и 
р<Лтпичнх, селянських і чероопоарііїсьчях 
дщіутатів* <36. Уз. УСРР 1928 р.. X* 17. 
арт. 101).

49 Постанову ВУЦВК'т й РПК УСРР 
д 4 литім 1928 року «Тірл затвердженя.? 
Уставі про державні промислові тресті 
УСРР» та «Устава про л«ржам! промисдші 
трути УСРР» (36. Уз. УСРР 19?8 р.. Я 
арт. арт. 104 і 105).

50. Постатжу ІЇУЦІЖ-у Я РПК УГ9Р 
а 11 ляпни 1928 року «Про затаршенві 
Ус.тнч ф> яммюгі держалні будинки у «і-

17. Постановление ВУДИВ а СИК УСГР 
от ЗО вам 1928 г. «Об оргпппіация «яру» 
них «спало* торгопля лра «пружних ислпл 
нвтолмш* комітети» ЇМ Уз. УСІМ* 
1928 г., Я 14. ст. 128).

18. Ііогганонлсяяе КУПИВ я СИК УССР 
от 11 якая 1928 г. «(У» илмгпгния ст. З я 
примечания г. неЯ. ст.ст. 7 и 47 • Полиже 
ниє о городских сонетах работах, крестьян 
п.их и краспоармерспих деп}татоя» а о до 
шипении ст 47 «Положение о погелколмх 
советах робочії, крестьянских я крясппар 
к4Иенх депхтатов» ҐЛЬ. Уз. УСРР 1928 г.. 
.V- 17. ст. 101).

49. Постаяомеяяе ВУДИВ я СИК УССР 
от 4 июля 1928 г. «Об утнерждепяя Поло 
женяя о государственных промышленных 
тресто* УССР* я «Ппдожсігис о гостдаост 
цепных промышленных трестах УССР* 
ЇМ. Уз. УСРР 1928 г , Я 18. ст.ст. 104 
я 105).

50. Постапомепие ВУДИВ м (НК >ТСР 
от 11 я гоя 192« г. «Об гтвсртеяяя Иоло- 
жоняя о ^чжгілежат«п гт-тапарту упо 
гтроеяяя* Я гороха* и поселениях ГОрОДСКО



стах і селищах міського типу та про побі
лок внкористування житлових Н|ИтЩЄНЬ у 
цих будинках та «Устава про належні Юі 
жавиі будніжп у містах і селищах міськ<т > 
типу та идю порядок юякористувадшя житло
вих танміцонь V цих бщкчгш* (Зо. Уз. 
УСРР 1928 р., & 18, арт. арг. 166 і 167).

51. ‘Постанову ВУЦВК'у й РНК УСРР 
з 25 липня 1928 року «Про зміну «Положен
ая про тохигкуїми УСРР* (36, Уз. УСРР 
1928 р., У* 19, арг. 178).

52. Постанову ВУЦВК'у й РНК УСРР 
з 15 серпня 1928 року «Про зміну «і. <е> 
арт. 13 «Положения про сільські ради» (36. 
Уз. УСРР 1928 р., № 23, арт. 196).

53. Поста попу ВУЦВК’у й РНК УСРР 
а 29 соршія 1928 року «Про порядок, як міс
цеві виконавчі комітети іі ради мають ро
бити позшг* (36. Уз. УСРР 1928 р., Аз 24, 
арт. 208).

54. Постанову ВУЦВК’у й РНК УСРР 
з 5 вересня 1928 року «Про врегулювання 
взаємин державних оргапів з кооперацією» 
<36. Уз. УСРР 1928 р., % 24, арг. 211).

55. Постанову ВУЦВК'у Й РИК УСРР 
з 19 вересня 1928 року «Про зміну пола- 
пови ВУЦВК’у й РНК УСРР «Про креди
тово-кооперативні організації» (36. Уз. УСРР 
1928 р., X* 25, арг. 225).

56. Постанову ВУЦВК’у й РНК УСРР 
з 3 жоптпя 1928 року «Про впборп до рад» 
(36. Уз. УСРР 1928 -р., -V? 27, арг. 238).

57. Постанову ВУЦВК’у й РНК УСРР 
з 10 жовтня 1928 року «Про уточпетшг 
функцій оргапів Державпого Політгппого 
Управління УСРР і прокурорського нагляду 
№ справах, що їх пропалять органи Держав
ного Політичного Управління УСРР» (З*. 
Уз. УСРР 1928 р., У* 28. арт. 245).

58. Постанову ВУЦВК'у й РИВ УСРР 
з 10 жовтня І928 року «Як розглядати 
справу па надзвичайних сесіях Найвищого 
Суду УСРР, Гоїовного Суду АИСРР та окру
гові судів УСРР* (36. Уз. УСРР 1928 р.. 
» 28. арт. 246).

59. Постапову ВУЦВК’у іі РНК УСРР 
? 17 жовтня 1928 рідку «Про скасувапня дгг- 
гптшіпарпкх судів і про затвердження 
Устави про дисциплінарну відповідальність

го пота и о порядке использования жыых 
помещений в :>тих домостроениях> и «Поло
жение о принадлежащих государству домо
строениях в городах п поселениях городско
го типа и о лоржкке ксжшвшшия жилых 
помещений в этих домостроениях» (36. Уз. 
УСРР 1928 г., АЪ 18, ст.ст. 166 п 167).

51. Постановлеппе ВУЦПК и СИК УССР 
от 25 июля 1928 г. <06 изменении «Поло 
жсоия о техникумах У ОПР» <36. Уз. УСРР 
і 928 г., У* 19, ст. 178).

52. Постановление ВУЦИК п СИК УССР 
от 15 августа 1928 г. «Об изменении п. «с» 
ст. 13 «Положення о сельских советах 
(36. Уз. УСРР 1928 г., 36 25, ст. 196).

53. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 29 августа 1928 г. «О порядке заклю
чения местными исполнительными комитс 
тали и сонетами займов» (35. Уз. УСРР 
1928 г., А« 24, ст. 208).

54. Постановление ВУЦИК и СПК УССР 
ог 5 сентября 1928 г.«0б урегулировании 
взаимоотношений государствсппых орган*»:- 
с кооперацией* (30. Уз. УСРР 1928 г.. 
А* 24. ст. 211).

55. Постановлеппе ВУЦИК н СИК УССР 
от 19 сентября 1928г. «Об изменении по
становления ВУЦИК и СИК УССР <0 кре
дитно-кооперативных организациях * (36. 
Уз. УСРР 1928 г., № 25, ст. 225).

56. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 3 октября 1928 г. «О выборах в советы 
(36. Уз. УСРР 1928 г.. У* 27. от. 238).

57. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
ст 10 октября 1928 г. «Об уточнении функ
ций органов Государственного Илдитнчоояи- 
го Управлення УССР и прокурорского над
зора по делам, находящимся « производ
стве органов Государственного Политиче
ского Управления УССР* (36. Уз. УСРР 
1928 г.. X* 28, ст. 245).

58. Постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 10 октября 1928 г. «О порядке рассмо
трения дел в чрезвычайных сессиях Вер
ховного Супа УССР, -Главного Суда АМССГ 
п окружпых судов УССР* (36.' Уз. УСРР 
1928 К, Хв 28.* ст. 246).

59. Постаиовлстшо ВУЦИК н ОПК УЧХЇР 
ст 17 октября 1928 г. «Об упраздиспии 
дисциплинарных гудов н об утверждении 
Положения о дисциплинарной ответствен-



трока щивгмт та про але* І хо» 
»епи* Кркяіналі.иого Кодеггт УСРР» (# 
Уз. УСРР 1928 р., % 29, арт. 252).

Харків. 1 грудне іод р.

Голова вдеукрвмгдеого Цо'праль»*'' 
Вяаніаотого -Ксогттг) Псграашми.

Соїретар В‘ч*\краТмсьгого Центрального 
Вжикичогъ Коютргт А. Буцмм.

Оголошено в Вістях ВъЦЗК* ц січня 
І№9 р.. Ы 0.

іопт в юрадк* шичпсвяоеп, а та*ж« «6- 
а дожияеам Угимвиого Кита 

« УСОР» <ЗЯ. Ув. >ТЦ» 1928 г. * 29. 
ст. 252).

Х«Г*«0В. 1 *М«*р« !«» Г.

и^З(Г»ТТЛі Встттрмігаого 
Центрального Нгвиїїттпіьют

Бшпгта Птгрмшм.

і'скмтарь Всеткраіігкпго 
Цевтралццго Мсжишгтелиіап» 

Кояптта А. Бу

Распублмхоино я .Вктш ВУЦВК* Іі «имра
1УІ» г„ М 0.

Вмдання Нарлднього К»місарміу~ К*™1»** Иуиие Народного Ком«сслри*т» _ 1Осгтт



(34) Пролетарі всіх країв, єднайтеся!;

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ Т А  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОЦНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ 1  Б Е Р Е З Н Я 1929 р.

ЗМІСТ
Постанова 4-ої Сесії Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету 

X скликання
(1 грудня 1928 р.)

17. Про затвердження .Устави про округові 
з'їзди рад, округові виконавчі комітети, 
їх відділи та Інпіктури".

1В. Устава про округові з^зди рад, округові 
виконавчі комітети, Гх відділи та інспек- 
тури.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановление 4-ой Сессии Всеукра-

инского Центрального Исполнитель
ного Комитета X созыва.

(I декабря 1928 г.)
17. Об утверждении „Положения об окружных 

съездах советов, окружных исполнительных 
комитетах, их отделах и инспектурах".

13. Положение об окружных сеэдах советов, 
окружных исполнительных комитетах, их 
отделах и инспектурах.

ПОСТАНОВА
4-ої СЕСІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬ
НОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ X СКЛИ

КАННЯ.

17. Про затвердження «Устави про округові 
з їзди рад, стругові виконавчі комітети, їх 

відділи та інспектури».

Для розширення прав округовнх виконав
чих комітетів, опрощення та раціоналізації 
їх щгграту і. викопуючи революцію X Вес- 
шкіїнськогі» З'їзду Рад з 13 квітня 1927 р. 
Іцкі роботу рад» (ЗА. Ув. УСРР 1927 р.. 

■V» 17, арт. 92), 4 Сесія Ікеукраіікького 
Центральної» Виконавчого Комітет)- X окли
кання п о е т а н  о н  и а а :

1. Затвердити шюу & Уставу про округові 
Лади рад, округові виконавчі комітети, їх 
і:і;іділи та інспектури*.

2. Скасувати такі уваьмшчтн УСРР: , 1

1) постанову Ради Нацюдінх Комісарів 
УСРР я 10 березня 1922 р. Положення пр"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4-й СЕССИИ ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬ
НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА X СО 

ЗЫВА,

17. Об утверждении «Положения об окруж
ных с’ездах советов, окружных исполнитель
ных комитетах, их отделах и инспектурах»

В целях расширения прав окружных ис
полнительных комитетов, упрощения и ра- 
циона.тзшции их аппарата п во исполяеапо 
резолюции X Всеукраинекого Сезда Советов 
от 13 аиреля 1927 г- «О работе советов» 
(36. Уз. УСРР 1927 г., & 17, ст. 92). 4-л 
Гегеля Всеукраянекогм Центрального Испол
нительною Комитета X созыва п о с т а н о 
в и  д а :

1. Утвердить нож* -Положение об окруж
ных с’еядах советов, окружных ИСИОЛПИТОЛЬ- 
ных комитетах, их отделах и инспектурах»

2. Отменять нижеследующие узаконеній
УНТ:

Ц ноі'тановлешіе Сонета Народных !>*•»- 
мпегаров УССР от 10 чарта 1972 г. О ту-



іиТнчиїіидші кіюа^кітінші кошпччги» (.15. V,?. 
У01Т 1 т р.. № 11, лрт. 193);

2) роядКі 3 іпит.иншн ііі-і'\ііс]>.чїмгі«к<«г\) 
Цвагррллмюго иячлиглічого ’Комітогу ’і 1*ягдіі 
ІІародніх Кичісаіріп У НІЧ* з 3 жонаті 1924 р.
• Полижочгті іцн> держанну 4- г.тгнстикі УШ*і* • 
ГЛГ*. У«. УСТІ* 1921 ,р., .V 40, ;і;>г. 257);

3) постанову І’аци ІІ.цчошх Комісій]кіп 
Н)ІЧ* :і 10 чоршні 1925 р. «-1І|м» («круачті 
імаитгі комісії при шсрутшгх ииіспчшчміх 
кочітиміх» ('-V*. Уа. У01*1* 1925 'р., .Vа 31, 
ар/. 2144:

4) шнмішону Иеоукраїнсі.іаип Централ і.-
НОГО НкКоііаП'МЧ) КоЧУГСФу <І Ради ІЦгцідііх
Ком'.’іііін УСТІ* а 17 черпни 1925 ір. «ІІ]и» 
місцеві органи Народикого Іигчісаріяту 0х<>- 
]миіи Зді»]мн"л» (Зо. Уз. УСТІ* 1925 р., Л" Зч. 
о рт. V 7 Ь >:

5) іі.;с і ііі’ои) Псі') країїігі.кого Централі.- 
чого ііігкоіііипоіХ) Комітету і Ради ІІародніх 
Ііечіса:|>ін УГІТ з 24 ліпиш 1925 ір. «Пр» 
лдошгтроіийпі ншіли окруашм шпалі*» 
їих коиітіпОз* 436. У.і. >4)1*1* 1925 р., .Vі* .V.), 
арт. 345);

0) иогтамту І1тікриіт,\.г-і Центра.іі.- 
ігоі'о Шм.'нн.'нсчоі.г Кочілту і Гадя Ларчсшл 
їїоч.'сл і̂н У(ГС .« 10 гори;:» 1025 р. «Пр» 
мігкпн органи ІІа)нцііМіГи Комісаріату IV 
цін.иного Забмпечеіипі УПТ ■ <36. Уз. УОІ’І* 
1975 ір., .V» 04 -415. арі- 300):

1) тютміоііу 2-ої Сог-ії ІЬч^граїїігілсою 
Цоіпі|киіитно Ншміамчет Комітету ЇХ о-кли- 
каашя а 28 жонтпі 1025 р. «Пр» окрупті 
з’юди рщд і іг7|і)ч\*и ішннлпиічі кочігччі» 
(Зо. Уз. УГРР 1975 р.. У* 43. арг. 4х;>-

X) ііогіаіюіі) Іііч‘уі.'|іаїіі:,і.і;иго Цетра.іі.. 
ітого Нтн-чіадпоп) і&гюіі п'і/у і Ради Париш 
Комісарі!» УОІЧ* з 4 ліггготіца 1925 д>. «Про 
ілііЗІ-пі чіецежії і||ипін«\іоиостіі огсругоШГХ 
тиочі.нічил кочггечОн» (Зї.  Усі. УСІМ* 
1025 р., Лч 87, іцкг. 401);

9) постанову .Псоукірп‘їіі»‘ккі)П> Централі.- 
тич» Викоштчого ЇСочІтегу а 28 клітин 
1924» р. «Пр» прана тіі ошш'шкн ч.тоіція» 
ояр\ччмиич> ішішійпчоіч» комітету* (ЗЛ. Уз. 
У<4Т 1 0 2 4 і Л « ;  ОО, арт. Ф30);

10) ігостішопу Нгорі̂ тіііпжого Цріпцкип.- 
тюіч) Кмоїціичот Комітету і І*.щи Шіродніх 
Комісарів У(ТІ* з 13 трапим 1020 р. «ІЬро 
донотингші ік»стзиолн «Про аічигістратітні

боі«гкнх іаишсраашших комитетах» (0. У. 
Ш'1* 1922 г., У? ІІ, гг. 193);

2) главу 3-ю ногтаїїоалеііня Всеукішш* 
скоп» Дчіітцальїют Ипншштг.іиііого Коми- 
кгп4 и Солгта 11ар)дны\ Коч»кта|ніі» У(4)1* 
от 3 октября 1024 т. «Положение о ічкудар- 
ітконііоН патіатики УПИ** (1‘. У. У4'4'1* 
1024 г., Аі 40, ст. 257);

3) поста ііоилічніо Топота На|»одныч Ко- 
чмега^нт У1ЇИ* ігг Ю ни»ші 1925 г. «Об 
окружных плановых іа>чніч:нях П|чі окруж
ных ИС110.1Ш1ТеЛ1.11ЫХ КОЧНТСТІІХ- іС/. У.
УССТ 1925 г., Хі 31, ст. 244);

4) інн-таїюнлсшю І5г(‘уі;]міііісіюію Цон- 
чральншч» 1ІЄИ0.7НІПЧМІ.КОІ«» Кочитт и Со
нета На]н>дш.іх Ііочигсп]юн УІ'П* от 17 ню- 
нн 1925 г. О чтших органах Народного 
Ііоміїгсарната Здраінюхрачгпиііі» (С. у. 
УШ* 1025 г., Х> 38, ст. 275);

5) .ногглшштії*. Іїсеукраіиігіют Док- 
т;млмг.іію ІІі'нолпчтельїінт Кочнпта іі Со
нета Народных Кочисдчцмт У(Т»1* от 24 то
ли 1925 г. «Об адчштп'ратнтнлх отделах 
«ікру ЯСНЫХ ІІГІІО.МШТО.ІІ.Ш.ІХ ІІОЧИІЧ'ТОН» (С.
У. УШ* 1925 І1., .V' 50, ст. 315);

0) пічтаиовлсіии* Н.ч‘укїанж,ін»го Ц«чі- 
Т]»а-н,иоіч» іісііоліштгшюіч» К’ичип-та и Со- 
чюга Наемных Кочіьта|н>» УГ41* от 10 ав
густа 1925 г. -О .честных оріанах ІЬт|юд- 
цого Комиссариата Соцна.п.иого Обіччіечіміті 
УОСр» (С. У. У01-1* 1925 р-, Уз 04-05, ст. 
:109);

7) иосгімияиеіпк* 2-іі Стаиіі Лсеук|міш- 
скот Цснгралміот Ііснолшгпхп.норо Коми
тета ЇХ созша <-т 28 октября 1925 г. «Об 
окружных с'іадіх гошпон ш «наружных не- 
по.ннлчмьпих кочитотах* (С. У. УООР 1925 
Р., Хі 83, ст. 487);

8) ііоггатшенио Нсоукрашігкіич» Цои- 
тріїлмюи» Нспаїшшмілюго Комитета и Со
пота Паролних Кочисгароп У001* <гг 4 нонб 
ри 1925 г. «О) «идолах местной прочышлон 
пости окружных иснашитімімх кочігготоп* 
(Г, У. У(І0І» 1025 г., .V: 87, п. 401);

9) тостаїпмионво Нс«‘)краинпм>т Цен
трального Испо.ніітхн.іиич» Ьочктета от 28 
П'11]юлл 1924» г. «0 нравах и «шза-иностях 
члоноп окружного ноиолштиі.ііого комите
та* «\ У. УОТ 1020 г.. А* 00, ст. 430):
« 10) погтаноіиспііо Нп-украинскот Цеп- 
Т]»ал».н«»го Исноліппчмі.ноп» Комитча и Со- 
іата Н'.і|н)дііц\ 15»чні«мрім УСС1* от 13 чая 
•1920 г «0 доіншешиї іич'Тічиадрнии ■ «Об

ік;



8ШШ ОЯЦ'ІЧИШ ишкоиавчик КОЧЇЇТСТІВ* 
(35. Уо. УСРР 1920 -р, № 24-&>, арт. 205);

11) постанову Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету і Ради Народні* 
Комісуй УСІМ* « ЗО червня 192-0 р. «ІІро 
фінансові <вщі.іи лнругошх виконавчих ко
мітет» (36. Уз. УОРР 1920 ір., Лі 40—И, 
арт. 285);

12) арт. 1-ій постанови Вссукраїїгсіїїісаго 
Центрального Виконавчого Комітету і Ради 
Яаоошіх Комісарів УОРР о 20 жовтня 
1920 р. «Про зммгу постанеш «Про округові 
з'їзди рад і округові виконавчі комітети> і 
«Цро міські й селищні ради робітничих, се
лянських та чі'рвоноармійі’ьісЛ'Х депутатів» 
(36. Уз. УОРР 1926 р., .V* 03, ирт. 4-18);

13) постанову Ві*оу:дшнсвкого Централь- 
ного Виконавчого Комітету і Рани Нарсцігіх 
Комісарів УОРР з 20 жовтня 1920 р. <%і 
зміну постанови «Про округові з'їзди рад і 
округові виконавчі комітети» (Зо. Уз. УСІМ* 
1920 р., № 04, арт. 422);

14) «ішТіШову Бссушішікккого Централь
ного Виконавчого Комітету Іі Ради ІІарсцпіх 
Комісарів УОРР з 10 боргом 1927 р. «Про 
зміну й додаток цо постанови «Про округові 
з'їзди рад і скртгоіи (виконавчі компоти» 
<35. У«. УСРР 1977 р.. 8. арт. 53);

15) ]юші.і 111 постанови Вгсуінрамського 
Цйіптраднгого Виконавчого Комітету й Ради 
Ни;мдиІх «Комісарів УОРР о 27 червня 
1927 р. «Про'розширення нвр;ы{ місцевих ор
ганік влади і спрощеная порядку «іраадіи- 
он» (36. Уз. УОРР 1927 р.. Лі 29, арт. 139).

Доручити Цреоиції Вітукраїнсмгого 
Центрального Виконавчого Комітету і Раді 
йаулініх Комісарів УСРР поробити змий «в 
чинному законодавстві УОРР відповідно до 
воаої «Устави про округові з'їзди рад, окру
гові виконавчі комітети. їх відділи та інет*к-

Харків, 1 грудня 1 У р .
Голова П'.'еукраїїГч'і.коі'о Центрального 

виконавчого Комітету Петровсьхмй.
Секретар Всеутхраїнсіжого Центрального 

Виконавчого Кювтету А. Буценко. 
Оголошено в „Вістях ВУЦВК* ГО січня 

1(20 р.. X» іо.

адмшшстратішьіх отделах окружних испол
нительных комитетов» (С. У. УССР 1926 г., 
& 24-25, ст. 205);

11) постановление Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета и Со- 
вот Народных Комиссаров УССР от 30 ню
ня 1926 г. «О финансовых отделах окруж
ных исжинптрльиых комитетов* (С. У. УССР 
1926 і'., X* 40-41, ст. 285);

12) стап>ю 1-ую ‘Постановления Всеукра 
«некого Центрального Исполиптгыюго Ко
митета и Счівста Наемных Комисса|юз УССР 
от 20 октября 1926 г. «Об изменении по
с пмювлшшй «Об окружных с'ездах советов 
и окружных ИСИО.Ш1!ТеЛЫШХ комитетах* и 
«0 го]»одгкнх и поселковых советах рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов* 
ЛС. У. УССР 1926 г.. Лі 03, ст. 418);

13) пестановлеіпіо Всеукраинского Ней
трального Исноліпітє.шрого Комитета н Со- 
вета Народных Комиссаров УССР от 20 ок
тября 1926 г. «Об изменении постановле
ния «Об окружных с'ездах советов и окруж
ных клишштелі.нмх комитетах* (С. У. 
УССР 1926 г., .V- 64, ст. 422);

14> постановление Всеуіфан некого Цен- 
Чільного Исполнительного Комитета и Со
нета Наемных Комиссаров УССР от 16 мар
та 1927 г. «Об изменении и дополнении по
становлении «Об окружных с'ездах советов 
и окружных исполнительных комитетах* 
<35. Уз. УСРР 1927 г.. Л* 8, ст. 53);

15) главу Ш-ю постановления Вссукрани- 
спого Центрального Игнимштмыгого Коми- 
•тота и (Часта Народных Комиссаров УССР от 
77 июня 1927 г. «О расширении прав мест
ных органов власти и уирощошш порядка 
управления* (35. Уз. УСРР І92/7 г., Лі 29, 
ст. 139).

3. Поручни» Президиуму «Всеукраинского 
Централі.ного Иснолігительїюго Комитета п 
Совету Народных Комиссаров УССР внести 
изменении в действующее законодательство 
УССР в соответствия с «новым «Положением 
«ю окружных с'ездах советов, окружимх пс- 
шшнтелшых комитетах, их отделах н инс
пектурах*.

Хярьхов, 1 огкабря 1928 г.
Иреігетаггсдь Всеукраинского Центрально

го Исполнительного Коміпета Петровский.
Секретарь Всеукраинского Цептральпого
Исполнительного Комитета А. Буценко. 

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК** 19 января 
1929 г., Л? 10.



18. Устам про округові з'їзди рад, округові 
виконавчі комітети, їх відділи та інспектури.

І* о а а і і 1.

Округові з 'їзди рад.

1. Округові .нації рад \ межах <люьї ком
петенції с. вищім ицгачтм дшдн на тери
торії округи. що '«И’Щус ВСЮ ‘Г]>)10іщу ЛЮД* 
місті, дьііі у*гяпн я ’.кіті.тицо|>ж;шігому га 
місцевому учг|»а.иіііім >й )кніігіісі.кмму буців-
ІІІП{РПІ.

Оюруговіїїі з’ьіц ]кщ тд.гягак №су*криїн- 
ськохгу .Плдояі Рад, Нсоукрііїїіськочу -цокіг- 
іккштму 1>икинамчому Комітенті і його 
ІІІЮЗИДІЇ.

2. ()»|»\ і>м«ігЛ и'кцрац склацаїлься знред- 
сіимшкіи, що їх обирається за імамам м і 
)ыриц№м, ис|ниба.чоіпгм илікон* давствоч щч» 
іпоорті прана грочацнні і пр.» иирим; щм- 
иаджешін і«ііч%>)ні[, від міської ради ок|>уго- 
ного оіісга і ;раіІоиашіх .ниділі ]кщ, а та»; само 
іГд (|пі їрнк і лаїводкп. що по беруть участи у 
виборах до тіськнх. селищних п сілт.кігх 
|Ч«.

3. Окіруг.лтй з'їзд ]мц ппшйногь округові 
виконавчі комітети миті р;и на рак у речо- 
ігоць. що ІІ мі» всгаїмілюс ІІ |кми іі л Нгоукра- 
їнського Центрального Кпкоїшч.іго Комі
тету.

У н а та. Ійріїч того, «молена скликати 
нацоничайш іжругмгі з'їзді -рад або на вя- 
могу одної троіпмп всього числа районе- 
чиїх нінсоїшгміх комітетів та міських рад 
округи, або на іщетаті постанови плену
му <>ь-рутового виконавчого щигітету, ухіва- 
.гімімі но моїми, як дайма прогинами голо- 
сілі, або на яроишіщію Пргащі:! Всеукраїн
ського Цг.тральлого Виконавчого Коміте
ту, а так само у разі нішу па більш як 
одної тротшін числа членів округовоп» 
виконавчого комітету та відсутності! кап- 
дидатів до них. 4

4. ОкрудчішУЛ и'їзд іред для коріїшицті ро- 
(ходами зЧеду та обЧишша даадшюсти Його 
почкдй і секцій общи»: президію в'вду. 
Перед обранням црозіип «юну йото роботам» 
керуй 1ЦММЩІЯ ОНруїЧМКМ'м ШКЩКМІЮГО комі
тету ітянвреднми» сжпапу.

18. Положение об окружных с'ездах советов, 
окружных исполнительных комитетах, их 

отделах и инспектурах.

Г.іа па і

Окружные с'езсы советов.

1. Окружной с'езд соиегов и пределах св<
<41 компетенции является высшим органо*. 
ітств на территорші округа, об‘адішнющн> 
•лоо труДлщпуя пасмопие дли участии 
общеіюсударсткеїпіом ІІ МІУ-ТІЮМ уіІріІВДОІШІ' 
и советском строп гельстне.

Окружной «‘год советов іюі'іміюн Леоукра- 
ІШСКОМу С'ОЗД) Советов, Кі'еукраїшскому 
Ценграл міому ІІсшиїїіітмьиочу Комитіту и 
ЄГО ІІ|Н'.{ІІДІіуМу.

2. Окружной с‘е:« советов (чяггпвлястен іі.: 
н|И.цставнте.іей, нзбн|»аомых но нормам і; в 
порядке, Н|№ДусМОТрОІІІІОМ ЗПКОИОДЛТГЛ1«1ФОЧ 
об избирательных правах граждан и о п<- 
рндко іі|иш.шо;гпга виборов, городским со
нетом окружчюго го]юда іі районными с'езда• 
ми советов, а также фабриками и заполами, 
но принимающими участия в виборах город
ских. поселковых И ДОЛЬСКИХ ТОВСТИВ.

3. Окружной с’озд еоаеіхт созывапся «ж- 
ружіїьіми вошкішп'єлідіілчн комитеггами ОДНІ! 
рал в під в с|н»к, усташпиіішіечий Прозе- 
диумоч Іклхукраннскоїхі Ц|-и’Г(Юль-иог<> Ишм- 
імігельноп» К<»Мііпча.

ІІ р и м о  ч а и и о. Крочо того, могут 
быть созываемы чремшчайкыо <ясружны> 
с‘С,1ДЫ советов либо ЛЮ Т|КЧЮВаіШіО одной 
тротп всего числа районных иснолнител- 
пых КОМІГГО1ХМІ и го|юдсквх пиитов окру
га, либо на основании інутаїїов.іеііня лле- 
нума окрхткиого іісіюлшпх'льного комите
та. нриннтогоне метод'. 'И'М двумя третями 
голосов, .ткбо но щ)едложеііин> 11|квн.ііиума 
Всеукрапнского Центрального Исполни- 
тххтыюг») Кочіггега, а также в случае вы
бытии болоо одной трети числа членов 
окружного НС1Ю.1ШГП'ЛЫГОГО комитета м 
отсутсташі к.тндігдатов к тім.
4. Окружной с’еэд советов для руководства 

роботами с'еэда в шеднтмши деяпхилюстя 
его комиссий и секций избирает президиум 
с езда. До избрания президиума с’езда рабе, 
тамииоследисгоруковошт и^идиум окруж
ного лтшителыюго комитата нредыдущего 
состав;!.

бь



5. До віданий стругового з'їзду рад нале
жить роягляцапі й рознизувати и межах чіт
кого ,.ш;<ккдаій,тн:і всі місцині жираті, а так 
«ачо оОі'оворюкатн щіушш, до мають загаль- 
ію-держляпе значіння, і мзкріШнти діяль- 
песть усіх підлеглих йетгу орпмгіиі влади.

Зокрема. до пмаїїіш іжриоиого з'їзду- рад 
наложить:

1) затверджувати нціанші від окіїупчюго 
виконавчого комітету проекти:

а) про розподіл прибутків і видатків мій; 
бюджетами опрушвюі. онругоиош міста і 
рйонпішми;

б) про встановлення крайніх ми округи 
станок місцеїшх податків і оіілаг, а так са
мо націнити і відрахувань до державних 
податків і оплат, но шнцнх кіл крайніх роз
мірів, установлених законодавчим корал- 
ком;

2) розглядати іі затверджувати бюджет 
оіфуговсго виконавчого комітету і ті бюд
жети окруптого міста та райопопі. що по 
них шшііклн розбіжності між округевим 
виконавчим комітетом, з одного боку, і місі,- 
кою радон» округового міста, рнйоиовнмв 
з'їздами рад або районовпж виконавчими 

^оАьітстамн, з друїого бому, а так само зат
верджувати запиьноокругову збірку місце
вих бюджетів.

У в а г а .  У разі, коли округовкй ч ї л д  
рад йе припадая на час затверджений ок
ругового бюджету, то його, а так само 
перегачені л. 1. цього артикулу проекти, 
затшфджув пленум округового виконав 
чого комітету, подаючи їх на остаточне 
затверджений до найближчого округового 
з’їзду рад.

3) розглядати іі затверджувати зніг про 
штонашт бюджету округового ішконавчо- 
ім комітету, загадьноокругопої збі|жн звітів 
про внконаїшя місцевих бюджетів округи і 
зніти чііро діяльність округового виконавчо
го комітету, його відділів та інспектур, 
міської ради округового міста і районов их 
виконавчих комітетів, а так само визначати 
порядок і напрямок дальшої їхньої |юботн:

4) обирати оіфуїхлшй виконавчий комі
тет;

5) обирати депутатів па Всеукраїнський 
З'їзд Рад;

5.1гіведешію окружного с/імда советов ог- 
>носіт:я рассмоі |и‘іше іі разрешение в преде
лах действующего закоінцатіьства всех 
местных вопросов, а также обсуждение во
просов, имеющих обіцеїтоудаїнтгіи иное зна
чение и направленно деятельнос ти всех ;км- 
чиненных ему органов власти.

8 частности, к воіеншо шіружітго о’ікод 
сюеетон отиоі'іітпі:

1) утверждение представляемых окружным 
11000.1111110.11111141 комитетом проектов:

а) распределения доходов н рае-ходов меж- 
ду бюджетами окружным, «шружіїого города 
и районными;

б) установлення недельных для округа 
ставок местных налогов м сборов, а также, 
надбавок и отчислений от них к государ
ственным налогам іі соєвім, не свыше 1 .̂*- 
іельиьіх размеров, установленных закоігодя- 
ильным порядком:

2) рассмотрение н утверждение бюджет» 
окружного исполнительного комитета и тех 
бюджетов окружного города и районных. п» 
которым возникли разногласия между окруж
ным исполнительным комитетом, С ОДНОЙ сто
роны. и городешм советом окружного горо- 
ш и районными создам*! советов и.ти район
ными исполнительными комитетами, с дру
гой стороны, а также утверждение обще- 
окружчюго свода местных бюджетов.

П р и м е ч а н н с. В случае, если окруж
ной с'езд советов ню совпадает' по време
ни с моментом утверждении окружного 
бюджета, последний, а также иреаусм.- 
т|юнны<‘ іі. 1 настоящей статьи вроек- 
ты утверждаются плеаучеч окружного ис
полнительного комитета с П|кмставлсйіііем 
их па окончательное утверждение бли
жайшего окружного с'езда советов.
И) рассмот|и*1ше и утверждение отчета ьб» 

ИСіШЩЄШШ бюджета ОКРУЖНОГО ИСПОЛИ1!
теліжого комитета. обіціюкружного оиода от- 
четой об исполнении местных бю.шгетхш ок
руга и щчеток о деятельности окружное-» 
исполнительного комитета, ЄГО «Т.ШАВ к 
инспектур, городского совета окружного го
рода и районных ноиод нательных комите
тов. а также «про іелсміие порядка іі направ- 
шгя дальнейшей их работы:

4) выборы окружного исполнительного ко
митета;

5) выборы іенутатив на Вгрукрашіскнй 
Гезд Советов:

(І1І
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*'•) обирати цннуїамн іі» Ишмишний :Па1
І’і'М;

?) <имМ4И‘о|ш;(ііі>о обнраїн ііл|ніііііх г.ухііл, 
на ноданнн іі|ипіндіі окру юного никошінчо- 
їм Кншгиіу або ОКругОІЮІО гуду, ІІІїм Іі;, 
родимно Коиігарінту ІОігнції. іа ще жп- 
нкрджунати іі;і|ю,,мі< г.уддіи, обраних їм»- 
ну ммм окруюною ішкміиіґімім комітпіу и 
жрімді між окруїоинчн нмдачн рад, крім 
народні* і.уддіи, ню їх обиранім. мігі.кі І 
М'ЛИНШІ ради

Іі Угі аигіданші окремішім а мду рад < 
прилюдні И на ніі\ можуть бути ирінуїмі 
НІІІрМНІ КОЛО ІрІДИІНМІ ЛЮДНОСТИ, Крім ми 
надкін, ноли :іа іімі ганоною ;і мду або Йою 
нр'мидії .іасідаїшн будм мімлмцн-нм ,ш по 
прилюдно.

7. Угі інгіаімиі на окруюішчу аїаді рад 
ннрініуьтмн нншпі імлмгунаннімі ліннілііною
білІ.ІІІІГ.ТІО ІМЛМГЛІІ

Н. Длн норошркн поімімімн.сні. дони,ній. 
мкругмннІІ а іад рад обнраь мандату комі 
і'іт, нкн ш»да«. аагалмінії ани н)м> праним. 
Нігті, мбраннн дитапії на окрхюиий а’ї.ід 
рад.

0. <Км,німілі дніута'іін миру і пікам а'їаду 
рад інікмнуиі.пі бім.іаіматіїо.

У на і а. Уірнмаїїші підчас мнругмнмім 
л’їаду рад та оплату ицтраї на нмдмрми. 
доломіті іі а'г.іду Н|ніиадиіьпі гюрнікоч 
що Пмі'м ім пмімн нміі» аа накопич

І ’ о . і Д І Л  ІІ

Оиругоаий виионпвчий комітет.

10. ОкруюииІІ пиконаи'ііііі комігог н їм 
рюді між окруюинии а'їадами рад к шициІІ. 
у ножах гінмії мімін'тміщіі, орган илади на 
тмритмріі округи.

ІІ Оі.ругмнмго ШІКМІНІН'ІОГО коміюпі іюіі-
рам окруюніїП ;Гіад рад у гк.иїді наїїоіліди 
і;л ’і м'нім -і кандндатін до них у пі.ііжм гі 
одної тротинн 'ин ;іа ч.юммі миру юного ни* 
ІННШІГНІЮ КОМІЮГ), |И1*КМІЦИМ ДО об|МИИИІ чм* 
гтунннм •інргошш миру юшім н’їадом рад 
...... ... неладу пкруюіюю ннкоиаіі'іпю і;о-
мігогу.

У и н г а ,  Ліімі.імунлти оклад «крутім*
,о нннонам..... о комітету допускані і.пі
гілмлі дн гіюнімдиінчи, и кожному ОК|М.

6) підбори допутатон на Ій-огюю.шиЙ Слід 
Оміютои;

7) Н(ні(м^иіігтіюімпт:жіб)іаііи<"на|>одих су- 
дмЙ но ігрпдг.таклоиию н|*чидиума ок|гужмо- 
ю нгііо.ііпгтплтю і,ї,мтг«*га, или окружно-
ю гуда, мли І!;'|юдіімт Ішмим арната Юши 
нті, а такжм > гім*|»жм-икі* народних гуюй, 
набранных клону чом окружною жтімлни- 
1*VIМІМИ, КММИК'іа «І ІН'рХмД можду окруж 
ними г'о.иамн гоїитон, іг)мто ім|и»дних су- 
дмй. іибнраечих іо|юд<кимн и нмгчмкмаики 
«стогами.

б. Нго заседании окружною сюда сошпхм 
нуб-пгіпм и на них мої'ут мри* уггпюилті. 
нго)юкио к|г)тм тру пиііі-гсн'н ааголонин, к|ю 
но глупит, когда ігм ш» таноімоним с’їхмн 
али ою нргаїгдіїуаіа, -.іагокішіо будет об’на 
.мчи -.іакрмтин.

».  ІІго аоіі|ммм на окружном г*іидо соїн*- 
юн решакгггн открілич іиііичтанмоч про 
і тим бмлі.іншн'і'ноч ічиосон.

Н Длн н|иііи«ркн полномочий диіутатіві. 
окружной с‘іид пші гоа імбнрінт манд;ггную 
КОМГ«Т.ІИО, копг]киі нронт.ііиінт обший ОТЧІП'
0 11 ’оітммин гн іиаі'іраннн дмнрютоіі на 
окружной т'кід ГІЛМ-'ІЧШ.

1). ІКміааінин іи донуїіітон окружіию г’їм- 
да счііюгои іігііоліиіигии боои.іапно.

ІІ р и м «ч а и и н. Годоржишн» но »|н>ми 
оі:ружігою г.’їхиа гоигиш н онлаїа нуто- 
них ржхцюи днлшчпон г'ішда ііроиашідиг 
пі а норіг.ию. угганон.ичтом іам іюн.

Г . і а н а  ІІ

Окружной исполнительный комитет.

К). Окружной ІП НОЛНИТН.Н ный момитпг и
1 гордом чояиу окружними г’кщімн сожпхт 
иішотоя Ііис ішім. и іі|юдолах одок«Й комідо* 
течении, органом омаг-ги на т<*|»рігриріш «к|^-
і і » .

I 1. Окружной ІММИМІНГПЧІ НМЙ КОМІГП1Г1І8*
сіирапгіі ««кружним г*«»д«м годочхні п пита
но нп бо.Н’0 00 «І.идот и кандидатом к шгм 
ІІ КПІІИИ'ТІШ ОДНОЙ Т|МТІІ 'МИЛИ 1.ИЧИИІ оь 
ружінмх» игнімиитімииу. комітчи. г|юком 
до імб|хіігин гдтуинщім отіимним г’імдом 
гоїклхін ІИІЮЮ гоїтіии» оюружіюю ипимііи- 
телмнип ісомігпта

Л р н >м о 'і а іі н о. Уіимичоїии' «тіла» 
иіціужшої’о ііі'но.ііпгі г.іі.ііою доїчігита .н» 
цучмгінт*» лини. їй огобіем, л каж»дпм «п*



кому випадкові, іил-таїтвамн президії
Всеукраїнського Центральною Викопав*
чого Комітету.
12. ОкругопкП виконавчий комітет підля- 

гас округовому з'їздові рад, Вссукраїпсько- 
«у Центральному Виконавчому Комітетові, 
його президії й Ваді Народіїіх Комісарів 
УОРР.

13. Ііоодинокі члени округового виконав
чого комітету вибувають з його складу:

1) за титановою шідзідочайирго округо
ного з'їзду рад;

2) за постановою пленуму окружного ви
конавчого комітету з наступним повідом
ленням Президії Всеукраїнською Централь
ного Виконавчого Комітету, за ггльблігві 
вчинки, що дшріїдитують владу або за без
діяльність;

3) з власного бажаніш члена округового
і.икоиавчого комітету, про що віл заявив 
илепумопі або президії округового виконав
чого комітету;

4) у звизку з втратою виборчого нрава, 
згідно з Конституцією .УСРР і законодав
ством про вибори, за поста повою округово
го виконавчого комітету;

5) за постановою зборів виборців про від- 
клпканші члена округового виконавчого ко
мі гсту. після затвердження ці«ї постанови 
пленумом округового виконавчого комітету.

Н. Замість вибулих члепів округового 
виконавчого комітету склад Його поповню
ється кандидатами з числа обраних округо- 
впм з’їздом рад порядком черговості! за 
кандидатським списком.

15. Округові виконавчі комітет мають 
права юридичної опит.

и». Округові виконавчі комітети мають 
початку, з державним гербом установленого 
зразку.

Р о з д і л  III.

Обсяг відання округового виконавчого ко
мітету.

А. В галузі організаційній.

І 7. В галузі організаційній округові 
виконавчі комітете:

1) обирають президію округового вико
навчого комітету й керують її діяльністю;

дельном случае, постановлениям Президи
ума Всоукравпского Центрального Попол
нительного Комитета.
12. Окружной нсно.пгнтелы1ый комитет 

подчиняется окружному с*езлу советов, Все- 
/украинскому Центральному Исполнительному 
•Комитету, сто Президиуму к Совету Народ
ных Комиссаров УССР.

13. Отдельные члены окружного неполыя- 
телыюго ісомптста выбывают из ого состава:

1) по постановлению чрезвычайного ок
ружного с’сзда советов;

2) по ностаповловию пленума окружною 
нсполтггельного комитета с последующим 
извещением П|Х>ллди,у>га Всеукраипского 
Центральною Псполнителыюго Комитета за 
дискредитирующие власть и позорящие но- 
сгупкн іклі за бездоятодыгопь;

3) по собственному желанию члена окруж
ного пополнительного комитета, о чем пос
ледили было заявлено пленуму нлп прези
диуму окружного псполннтельпого комитета;

4) в связи с утратой избирательного пра
ва, согласно Конституции УССР' и законода
тельства о выборах, но ностановлепто 
<*кружиою псашпптельного комитета;

0) по постановлению собраіпія избирателей 
об отзыве члена окружного исполлнтельоого 
комитета, после утверждения этого поста
новления пленумом окружного исполнитель- 
ного комитета.

14. Вместо выбывших членов окружного 
исполнительного комитета состав єго попол
няется кандидатами из чясла избрашшх 
окружным с’ездом советов в порядке очоред- 
пости по кандидатскому списку.

15. Окружные пополнительны© комитеты 
пользуются правами юрпдпчоского лица.

16; Окружные исполнительные комитеты 
имеют печать с государственным гербом 
установленного образца*

Г л а в а  Ш.

Предметы ведения окружного исполнитель
ного комитета.

А. В отрасли организационной.

17. В отрасли организационной окружные 
исполнительные комитеты:

1) избирают президиум окружного непед- 
«шигельного комитета я руководят его дея
тельностью;



2) обирают і. .пн) илсгаповлюють, під
кликають і звільняють завідателів ніхділів, 
інспекторів та інших підпопідалміїїх робіт
ників «кругового шіконавчого комітету, від
новнім до правил пм:Т Устави

3) організують окрионі ниборчі комісії 
іі пасгановдкиоть голів районових киборчпх 
комісій порядком, що його передбачено за
конодавством л|н> вибори:

4) загально наглядають переведення ви
борчої кампанії и пігруготиіу маштабі: шд- 
нов.шкпь і^юмадян у виборчих правах за 
шіпадків і порядком, встановлених закони* 
дане гном іі|ю вибори, і керують ведінням ви- 
6о|*піх списків у ні'їноді між ішГм>)>чнчи кан
на іпя чи:

Ь) оотвгочіїо |ммюг.$ують, на подання ра- 
йоіюннх виконавчих комітетів, спраїш про 
утворення Нових сільських або ІТ.ІІІ1ЦПИХ 
рад, про нрисдіїаїшн до них окремих за
люднених пунктів без амін районових меж 
та про перенесення місця осідку сільської 
ради з одного залюдненого пункту до іншо
го, а так само подають на затвердження 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви- 
іажаїгюго Комітету н|нн;ктн утво)ишті іюшіх 
районів, зміни меж аґю ліквідації існуючих 
районів:

(і) керують діяльністю районових вико* 
иавчнх комітетів ч раїіоновнх ревізійних ко
місій. місі.кнх, селиіцпнх .і сільських рад. а 
таї; само діяльністю ігідурндннх округовнч 
виконавчим комітетам органів влади, уста
вом. ніднрш.мств і урядовців:

7) касують або змінюють незаконні або 
ін'доці.іі.ііі постанови й розпорядження під
леглих їм органів влади, установ і урядов
ців:

Н) загально доглядають у межах округи 
діяльність установ, підприємств і урядових 
осіб, не під\рядних пкругошшу виконавчо
му комітетові, не втручаючись в їхню опе
ративку діяльність:

У в а г а  І. Державні установи та під
приємства, но мідурядні округовому ви
конавчому комітетові, подають на вимогу

‘2) избирают іш иааоачаюг, отзывают и 
увольняют наведывающих отделами, іінеіюк- 
гщюв и друїнх огаеюгоевных ра-Чм’ННГоа 
окружных) исполнительного комитета, в со- 
оттлхгшш с ираннлачп на* толщею Поло- 
копия;

3) организуют окружные избирательны*) 
комиссии п ишпачиюг щюдсодатслой район
ных избирательных ьомнсслЙ в порядки, 
преду’смотіюііпом закоцедате.і їством о ныбо. 
рах;’

4) осуществляют общее наблюдение за 
проведение* избирательной кампания в 
окружном масштабе, аимтанавливакп' граж- 
дан в ігзбщгатедьних правах *в случаях и в 
порядке, установленных законодательством 
о выборах. и руїсоїюдит волокном избира
тельных списков в период между избиратель
ными камнлшіямн:

М окоичат'чтмю |шреныют, по продетая- 
пению районных игіголііитольіііл комитетов, 
вопросы об обра.нлшіин новых сельских и 
іюсе.ііаівш советов, о присоединении к ігим 
отдельных населешіьіх нуштж без измепе- 
пин районных границ и о нереносе.нни места 
пребывании сслі-ского совета на одного на 
соленном пункта в другой, а также пред- 
стлнлиют іга утпоржщшю П|юэидиума Вое- 
украинского Центрального Исполнительного 
Комитета проекты образования новых |юЙо- 
нов. измічнміни границ или ліняипацни су
ществующих районов;

6) руководят доителыюсп.К) районных нс 
П0ЛШШМЫ1ЫХ КоИИТОГОВ И раЙоЦНЫХ ревизи
онных КОМИССИЙ, Го|ЮДОКИХ, ПосеЛКоПЫХ ІІ 
сельских счетов. а также деятельностью 
ІІОДВЄ(ОЧ( ГШЧ1НЫ.Х окружным исполнитель
ным комитетам органов ішстіі, уч|кждоігип, 
предприятий и должностных лиц:

7) ОТМОИЯНТ Н.1ІІ 1ГЛМСІ1ЯЮТ незаконные 
или нецелесообразные иогтанонлепил и рас
поряжения подчиненных им органов власти. 
уч|н>ждоппй и должностных лиц:

8) осуществляют ні гцюдолах округа общий 
надзор за деятельностью учреждений, не
приятий н должностных лиц. по подведом
ственных окружному жмгмпитольному коми
тету, іі№ вмешиваясь в их оперативную доя- 
юльпость.

ІІ р и м о ч а п и о 1. Государственные
учреждения и предприятии, по подведом
ственные оі;]іуж»»<чу исполнительному ко-



останнього дожтіді про ст*ю діяльність ч 
Про ІМЛИ рООПТ.

У п а г а  3. Кзаєминн округом* вико
навчих комітеті» а «удовими органами і 
органами прокурортького нагляду виз
начується Положенням іі)Ю Судоустрій 
УСІМ».

9) вживають заходів днсцип.іінарноі'о 
виливу до членів округового виконавчого 
комітету, голів і членів президій раііоновнх 
виконавчих комітетів та міської рам окру
жного міста, а так само урядовців, що іх 
обирає або настановлю*: на иогадп «круго
вий виконавчий комітет;

10) беруть участь па засіданнях Всеук
раїнського Центрального Виконавчого Ко
мітету, Ради ІІародпіх Комісарів УСРР, Ук
раінськоі Ккономічпої Наради іі інших цен
тральних органів влади, коли вони розгля
дають піраті, дотичні даної округи, через 
сноїх представників, відраджуваних з іні
ціативи «кругового виконавчого комітет'* 
;іоо на пропозиції заплачених органів;

11) порушують перед Всеукраїнським 
Цсіпрадьпич Виконавчим Комітетом і Радею 
ІІародпіх Комісарів УСРР прохання про ска
сування або зміну тих постанов і розпоряд
жень центра іьішх орі-шів влади, що їх ок- 
ругові виконавчі комітети визнають з міс
цевих умов за недоцільні або суперечні 
чинним законам;

12) за внйнлтковнх випадків за особис
тою відповідальністю всього складу членів 
окружного виконавчого комітету або його 
президії, що беруть участь в ухвалсппі 
відповідної постанови, зупиняють запро
вадження до життя розпоряджень окремих 
пародпіх комісаріатів і прнрівпешіх до них 
центральних установ УСРР та уповноваже
них пародпіх комісаріатів Союзу РСР при 
Уряді УСРР, коли зуппнювапі розпоряджен
ня пе відповідають чинному законові, не
гайно подаючи про це до відома відповідно
го народпього комісаріату, центральної ус
танови УСРР або Уповноваженого Народ- 
ш.ого Комісаріату Союзу РСР при Уряді 
УСРР:

мнтету, (представляют по требованию 
последнего доклады о своей деятельности 
и о плане работ.

К р и м е ч а и и с V. Изаимоотношонии 
окружных исполнительных комитетов с 
судебными органами к органами прокурор- 
свого надзора определяются Положением 
о Судоуст]юйствс У(Х'Р-

9) отменяют меры дисциплинарного воз
действия к членам окружного ігспатнитель- 
ного комитета, председателям л членам пре
зидиумов районных исполнительных комите
тов и городского совета окружного го|юда, 
а также к должностным лицам, избираемым 
или назначаемым на должности окружным 
гсполиитслыгым комитетом;

10) оршпмают участие в заседаниях Все- 
украинского Центрального Исполнительного 
Комитета, Совета Народных Комиссаров 
УССР, Украинского Экономического Совеща
ния и других цонтральпых органон власти 
при рассмотрении ими вопросов, касающихся 
данного округа, че|>ез своих представителей, 
командируемых по инициативе окружного ш - 
полнителыгого комитета НЛП ПО П|ЮДЛОЖ»11Ш- 
ям указанных органов;

11) (возбуждают перед Всеукраинским Цоп- 
Т]ШЫП.1Ч Нсіголните.ішьім Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров УССР просьбы 
(ю отмене пли изменении тех постановлений 
к распоряжений центральных органов вла
сти, которые овружпые исполнительные ко* 
митсты находят по местпыы условиям неце
лесообразными ПЛН ПрОТИВО|Ч”ШЦИ)Ш дей- 
стающим законам:

12) в исключительных случаях, под лич
ной ответственностью всего состава членов 
окружного исполнительного комитета или его 
президиума, участвующих в принятии со
ответствующего постаповлегшя. приостанав
ливают лроведешю в жизнь раопоряж4чшЙ 
отдельных народных комиссариатов п по
равненных к ним центральных учреждений 
УС01> и уполномоченных народных комисса
риатов Союза ССР при Правительстве УОСР. 
при несоответствия приостанавливаемых 
распоряжений действующему закону, с юс- 
медлоппым доведен и ом об этом до сведения 
соответствующего народного комиссариата, 
центрального учреждения УССР или Уполно
моченного Не-радпого Комисарпата Союза 
ССР при Правительстве УССР;

#



13) здійснюють поточні' інсисктувашіи 
адміністративної та іншої діяльппстн уста
нов, що с в межах округи і що перебува
ють на державному бюджетові, безиоее|юд- 
ііьо підлеглих відповідному пародньому ко
місаріатові, вживають заходів до виправ
лення спостережених хиб у роботі, наступ
но повідомляючи про це відповідний парні- 
ній комісаріят;

14) |нмі.іядаюті. і рощомуюіі. скарги и 
П]иітп'тн на чнииогті підлеглих їм нижчих 
виконавчих комітетів та рад і дають вис
новки нищим органам тлій на скарги а 
приводу чинностей д,,ржаі*нмх установ і 
осіб, їм не підлеглих:

Г>) розробляють поряіком ініцигиіич 
іі|мч.;гги іі н|«лнм»іім що .відміни чпіжого 
пакоіюданстна і подають їх на розгляд за
конодавчих установ, а так гам» дають вис
новки на ті проекти, що їх надоилають за
конодавчі органи для попереднього розро
бку на місцях;

Іі») розглядають і |юзвизують конфлік
ти, що виникають між райоївоиі.чн шіки- 
ігавчвии комитетами даної округи, ’між райо- 
новими виконавчими комітетами і піхіілами 
або 'інспектурами округпвого виконавчого 
комітету;

1?) запроваджують до жнгтн узакоиеїшн 
й розпорядження центральної влади й наг
лядають їх виконаїїпя;

18) розробляють заходи до спрощення й 
рпціпімлізації радянського апарату':

скликають у міру потреби округові 
наради в різних траках радянського бу
дівництва;

20) сприяють розвиткові та діяльності 
професійних організацій, а так само органі
зацій незаможпнх селян, селянських това
риств взаємодопомоги, всіх форм кооперації 
й інших громадських* організацій на тери
торії окрути і загально наглядають діяль
ність громадських і кооперативних органі
зацій, відповідію до чинного законодавства;

21) керують роботою статистичного облі
ку стану й зросту людности, окремих галу
зей народпього господарства то-що й розвя- 
яують розбіжності, що виникають між окру-

13) осуществляют текущей •ннсіщктнрота 
ігио административной н иіюй деятельиоспм 
ігаходяпіихся в пределах округа учр"з;іе 
ний. состоящих на п*с\,(а}нтжчиюм бюіЖ"
те, ПОІІОС|НЧСГВЄ<ППО ЦоДЧІПІеІИІМХ соотвеї ■ 
'твуьмцо.чу в«'фо гному комиссариату, ирнни 
мают моры к исправлению замеченных нл- 
юстаткеа 1*а0оты с последующим н.гпеще 
1Ш0М о) ,.ГОМ соответствующег» ПЗ|Н>Ш0П» 
|у*миссарпата:

14) рассматривают и |*аз|нчнаьгг жалобы 
и щмлчч і ы на действия подчиненных нм 
нижестоящих исполнительных кочитотхго ч 
советов и ;иіь»тзаключения имшепонщігч ор- 
гакам власті: по жалобам на ісіі<твнн готу■ 
дарственных уч|м*;кдщіий и лиц, нм не под
чиненных:

1е») рлзрабатьшкгг в порядке инициативы 
нрцекги и предложении но изменению суще
ствующего законодательства и ыюсят их й і 
)«ссмотрешіе законодательных учреждепиіі. 
а также дают заключения но тем проектам, 
которые присылаются законодательными ор 
пыьтчи для н|ч*два)ште,тыюй |»азрабоп:и ва 
масглх:

16) рісгм;:т|чпмкя и разрешают коиф.гкк 
ты, возігігкаюшие между районными иоюл- 
вптельпыми комитетами данного округа, ме
жду районными исполнительными комнге- 
сами и отделами либо инспектурами окруж
ного ИСПОЛНИТСЛЬНОГО комитета;

17) проводят в жизнь узаконения к рас
поряжении центральной власти н наблюда
ют за 1Г\ выполнением;

18) разікібативаигг .чс|м»нринтин ію упре- 
щеїшю и рацнопалішшш гоштоігоп» аппара
та;

19) гозьи’акп' по мере нашбиогтн окруж* 
иыо совещания по различным вопросам со
ветского гтроі'тельстяа;

20) СОДОЙСТВуЮТ [03ВИТИЮ И .(СЯТ' ЛІЛЮСТИ 
профессиональных организаций, а также ор- 
ганязаннй незаможных селяи, селянских об- 
шоств взаимопомощи, всех видов коопера
ции и других общественных организаций на 
территории округа и осущостинот общо** 
паадюдепио за деятелввогтью общественных 
и кооперативных организаций, в соответ
ствия с действующим закощштелілтіюм;

21) руководят работою по статіютееко- 
му учету состояния и роста паоелеиия, от
дельных отраслей пародпого хозяйства и т. 
X и разрешают разногласия, «пешикакицие
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говнми статистичними бюрамн і місцевими 
установами за програмами й планами міс
цевих статистичних робот, не по)юдбаче- 
пих загальнореспубліканським планом ро
бот;

22) остаточно рознизують, порозумівшись 
з відповідними установами, питання про пе
рейменування різних ку.іьтурио-освітпіх 
установ, промислових підприємств тощо.

6. В галузі адміністративній.

18. В галузі адміністративній округові 
виконавчі комітети:

1) вживають г, скруговому машпбі захо
дів до схорони революційної о лапу, громад
ської н оиюю та революційної закчиїоегн.

2) порушують справи иро проголоиіення 
іі скасувашін военного й виняткового ста
ну, а так само, за випадків і порядком, 
встановлених у закопі, проголошують ви- 
илткошііі стан у деяких частинах округи;

3) видають обов’язкові постапови окру- 
гового значіння в межах і порядком, перед
бачених Адміністративним Кодексом УСРР:

4) остаточно розвязують скарги на пос
танови округовнх адміністративних відділів 
про застосування заходів адміністративного 
впливу за зламаний обов’язкових постанов 
округового виконавчого комітету, а так са
мо за маловажні праволомства.

У в а г а .  Зазначено в цьому пункті
право округового виконавчого комітету

здійснює голова округового виконавчого
комітету.

5) здійснюють політику радянської вла
ди про відокремлення церкви від держави й 
школи від церкви і керують діяльністю ниж
чих виконавчих комітетів і рад у цій ца
рині;

0) остаточпо розвязують справи про ви
дачу закордонних пашпортів. згідно з інст
рукціями Переднього Комісаріату Внутріш
ніх Справ УОРР, а так само скарго про за
стосування пільг підчас видачі зазначених 
лашпортів;

7) приймають чужоземних громадян до 
українського громадянства за випадків, пе
редбачених у закопі;

между окружными статистическими бюро и 
местными учреждениями со программам я 
планам местных статистических работ, но 
предусмотренных общереспубликанским пла
ном работ;

22) окончательно разрешают по соглаше
нию с соответствующим»! учреждениями во
просы о переименовашш разных культурно- 
просветительных учреждений, промышлен
ных предприятий и т. п.

Б. В отрвели административной.

18. В отрасли административной окруж
ные исполнительные комитеты:

1) применяют в окружном масштабе ме
ры к охране революционного порядка, об
щественной тишины н революционной за
конности;

2) возбуждают вопросы о введении и от
мене военного илп исключительного положе
ния, а также, в случаях и в порядке, уста
новленных законом, вводят исключительное 
положение в некоторых частях округа;

3) издают обязательные постановления 
окружного значения «в пределах п н поряд- 
ко, предусмотренных Административным Ко
дексом УССР;

4) окончательно разрешают жалобы на 
постановления окружных административных 
отделов о применении мер административно
го (воздействия за нарушение обязательных 
постановлений окружного исполнительного 
комитета, а также за маловажные правона
рушения.

П р и м е ч а н и е .  Указанное в настоя
щем пункте право окружного -исполни
тельного комитета осуществляется пред
седателем окружного исполнятел иного ко
митета.
5) осуществляют политику советской вла

сти об отделепнп перквп от государства и 
школы от церкви п руководят деятельностью 
нижестоящих исполнительных комитетов и 
советов в этой области;

6) окончательно разрешают вопросы о вы- 
дачб иностранных паспо))тов, согласно ин
струкциям Народного Комиссариата Внутрен
них Дел УССР, а также жалобы по приме
нению .итог при выдаче указанных ласпор- 
тов;

7) принимают впострзпшлх граждан в
украинское гтачкшггво в случаях. предусмо- 
трегашх заколом; і



8) здійснюю)і. заходи центрально] іі міс- 
нової н.іади н карнім поправно-трудової по
літики:

9) затверджують плани розвитку нироб- 
ішчої частішії сільсько-господарських коло 
ній поправію-трудових устапов, наступно 
повідом.міючи Народній Комісаріат Внутрі
шніх ( прав УСІ*!*:

Ці) вживають в окруюному маштабі за
ходів до ааііоіїіпіі'ііші стихійного лиха (лі
пших пожеж, поводи, масових шкідників 
то-що) і до боротьби а піімп:

ІІ) остаточно затверджують межі міст 
пі ееліпц міського типу, ще о ш території 
округи, крім меж округового міста, що їх 
затверджу): Нім-.тїдін Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету;

12) приймають людність до трудовито 
відбутку за випадків стихійного лиха поряд
ком, встановленим у зткопі:

13) видають дозволи на скликання з'їз
дів, нарад і конференцій, що їх скликають 
«•кругові їГрайоноиі державні устапови в ме
жах даної округи.

14) керують діяльністю округових адмі
ністративних відділів і інших органів вла
ди що до запровадження до життя Адміні
стративного Кодексу УСРР і іпіпих узако
нені. в адміністративній шузі.

В. В галузі судоустрою й судочинства.

19. В галузі судоустрою й судочинства 
••кругові виконавчі комітети:

1) обирають, в періоді між округошімн 
з'їздами рад, народніх сущзв, на подання 
президії округового виконавчого комітету, 
округового суду або ІІароднього Комісаріату 
Юстиції, крім народніх суддів, що їх обк
рають міські і селищні ради, а так само 
дореченцево відкликають порядком, перед
баченим «Положениям про судоустрій УСРР* 
народніх суддів, крім суддів, обраних від 
міських і селищних рад» на пропозицію На- 
роднього Комісарінту Юстиції, округового 
суду або відповідного райопопого виконав
чого комітету;

У в а г а .  Народніх суддів у містах і н
селищах, де о селищні ради, обирають

8) осуществляют мо|мнірннтнн цеігграль- 
ной і. местной пластин области поправ ите.и.- 
ло-трудоіюй политики;

9) утверж.гают планы |»іиішітия п|юнзіюд- 
ствоішой части С4иі.ско-Х(шйсгнеиньіх коли- 
1ШЙ исправігпмі.но-груюких уч}**ждеинЙ. *• 
последующим іі.шощпшгсч Народного Копію 
са|іиата Ннут[к>шіи\ Дел УГГР:

10) принимают в окружком часпггшіе ме
ры к прсдуїііюжделню стихийных бедствий 
(летных пожаров, наводнений, массовых прт 
днтелей и т. д.) и к борі/** с ними;

11) окончзте.тьно утверждают границы і» 
родов и поселений городского типа, паю 
дящнхея >иа территории «ждого. за исклю
ченном грапиц окружного города, которые 
подложат утверждению Президиума Всеукра-

ШІСЮ'ГО Центра.!Ы1оП» ИсПОЛШІТЄЛЬНОГО Ко
митета;

12) вовлекают агасолшше к трудовой иЬ 
шевйоті їв случаях стихийных бо.ктпий в 
порядке, установленном законом:

13) выдают разрешения па созыв с'ім,дон, 
совещаний и конференций. созываема 
окружными и районпыми госуларствснкьгми 
учреждениями в щюделах данного округа;

14) руководят деятельностью окружных 
адишмютратнвник от.юлов п шшх <іргашл 
«ласти ло поведению в жизпь Администра
тивного Кодекса УОСР н иных узаконений а 
административной отросли.

В.Вотрасаи еудоустроХсш и судопроизводства.

19. В отрасли судоучтройства н судопро
изводства оіфужіше пополтп*мы1ые коми
теты:

1) избирав/т, в лорвиі между окружными 
с’еэдами советов, народных судей, по пред- 
СПГІІВ.ТОИНЮ Президиума ОКрУЖИОГО псполви- 
толыюго коміп'ета, окружного суш или На- 
|юдного Комиссариата Ютіціш, кроме- ш- 
|м»,7НЫ\ суцей, 1юби]«емых ГО|ЮДСК11МИ и по
селковыми советами, а |мви«> досрочно отзы
вают В порядке, Л]Ю.1)СМ1Я1Ч‘1ИМ»Ч • Положе
нием о суїдоустройстїю У<Х’К, народных су
дей, к]>омч> судей, лзб|штых горпдшнш н 
поселковыми советами, по предложению На
родного Комиссариата Юстиции, окружної» 
суда или соответствующего [ЮГМШОГО иг- 
полнительпого комитета.

П р и м е ч а н и е .  Избрание народных
судей в городах и в носелониях, где ость



пленуми міських аГи» селищних рад. Ін
ших пародиіх суддів обирають округові 
виконавчі комітети, одержавши висновок 
відповідного раііоікишго виконавчого ко
мітету:

‘4) затверджують. па іподаття округового 
прокурора, народніх г.іідчнх округи, крім 
иародпіх слідчих міських районів округо* 
кого міста, одержавши висновок відповід
ного райононого виконавчого комітету або 
місько! ради:

3) обирають голову, заступників голови і 
членів округового суду, подаючи їх па за
твердження Народпього Комісара Юстиції, 
І затверджують склад округових арбітраж* 
пнх та округових і райополих судово-зс- 
шьиих комісій;

4) затверджують списки народніх засіда
телів, пастановлсішх для участи па судових 
засіданнях округового суду, а так само за
тверджують списки народніх засідателів 
иародпіх судів на поданпн райопопих вико
навчих комітетів:

Г>) затверджують порядком, встановле
ним «Положенням про Судоустрій УСРР», 
подання округового суду про кількість і про 
межі районів народніх судів і иародпіх 
слідчих в окрузі, крім мережі районів су
дових органів в округовому місті:

6) визначають, на поданий округового 
суду, кількість і місце осідку нотаріальних 
контор в окрузі, а так само, на подання ок
ругового суду, пастаповлюють, переміщають 
і звільняють нотарів та їхніх помічників в 
округових містах:

У в а г а .  В ішннх місцевостях наста- 
петлюють, переміщають і затверджують 
погарів та їхніх помічників районові ви
конавчі комітети.
7) заявляють відвод у речепець, зазна

чений в «Положенні про Судоустрій УСРР* 
проти прийнятих до колегії оборонців по- 
них членів колегії оборонців, а так само по
рядком, зазначеним у «Положенні про Су
доустрій УСРР*. розвязують скарги на від
мови в ирпПіічі до колегії обо]шнців:

8) заслухують періодичні доповіді окру
глого суду й округової п|мкуратури.

носо.імізьье советы, п|ющводитси плену
мами городских или поселковых советов. 
Избранно прочих на|н>дны\ судей іцюиз- 
водитсн окружными ШТГСЛІІНТЄЛЬШЛМИ КО- 
мнтетами по получении заключения со- 
(Пчютстнукщего районного исполнитель* 
ного комитета.
2) утверждают, но представленню ок 

ружного н|Юкурора, народных следователей 
округа, кроме народных следователей го* 
родскнх участков окружного го|юда, но но 
лучешш заключения соответствуюіцсго 
районного исполнительною комитета или 
городского совета;

3) избирают председателя, заместителей 
председателя и членов окружного суда, 
представляя их на утверждение Народного 
Комиссара Юстиции, к утверждают состав 
окружных арбитражных н окружных и 
районных судебно-земельпых комиссий;

4) утверждают списки народных заседа
телей, назначенных для участия в судеб
ных заседаниях окружного суда, а также 
утверждают списки народных заседателей 
народных судов по представленню район
ных исполнительных комитетов;

5) утверждают в порядке, установлен
ном ‘'Положением о Судоустройстве 
УССР*, представлення окружного суда о 
количестве и о границах районов народ
ных судов н народных следователей в ок
руге, за исключением сети районов судеб
ных оргапов в окружном городе;

6) определяют, по представлению ок
ружного суда, количество и местопребыва
ние нотариальных контор в округе, а так
же, по представлению окружного суда, на
значают, перемещают п увольпяют нота
риусов и их помощников в окружных 
городах.

П р и м с ч а н и е. ІІ прочих местно
стях назначают, перемещают и утверж
дают нотариусов и их помощников рай
онные исполнительные комитеты.
7) Заявляют «твоя в срок, указанный в 

Положении о Судоустройстве УССР» про
тій принятых в коллегию защитников НО
ВЫХ членов коллегии защитников, а также 
и порядке, указанном в «Положения о Судо
устройстве УССР», разрешают жалобы на 
отказы в приеме в коллегию защитников:

$) заслушивают периодические доклады 
окружного суда и окружной прокуратуры.



Г. В гаяуві фіианеово-податкоаій.

20. К галузі фінансово-податковій окру
гові виконавчі комітети:

1) ію:іі*лядаи»ті> >і поданні, на затверджші- 
ші окру гоном у з’їздові рад:

а) проект бицжогу окруїмюго виконав- 
чого комітету:

(*) загплынюкругову збірку місцевих бюр 
жетін;

іі) нрмл.т крайніх ставок -міцнених по
датків і оплат длзі даної округи, іілдвшітк 
до державних податкін та оплат і відраху
вань під них у межах, установлених зако- 
ік-м:

г) іт|:.и:;.т (шлоділу прибутків і видатків 
між бюджетами окрупшич, окруптого міста 
і раПоіюшіми:

2) даюті. вказівки раїіпіюшіч виконавчим 
комітетам і міській раді округокого міста. 
Кочу С.1ІД, Протягом .місяця ПІД ДНЯ одер- 
жагїня їхніх бюджетів, про потрібці зміни 
цих бюджетїн, що шімагаються чинним за- 
коїіодаїжгіюч і діі)м*ктивпчіі пінних органів 
ліади з тим, що зазначені зміни роблзггі. 
сами районові виконавчі комітети аЛ> міська 
рип. ню складали бюджети:

ІІ) дли подальшого розвитку сирами ут
ворений окремих сільських бюджетів, керу
ють підиоиідпою аіильніттю рагіожнінх вц- 
коїкшчих комітетів і затвер.цкують на но- 
дамнн райоїюпнх ннконамчнх комітетів, 
пшп;н сільських рад, що чанні, окремі оі.іь-
іч.кі бюджети;

4) остаточно истаїїонлюють щорічні орі- 
ьіітанійні норми по місцевому бюджетові в 
межах, інта^оіиошіх лімітів і директив 
Уряду;

5) пересувають кредити округопого бнп- 
игету з одної статті до іншої, або з одного 
параграфу до іншого н межах того самого 
подіту без о'мо;к<нш сувій, а за шишко
вих випадків також з одоют поділу до ін
шого ке бін.їй, як 10% видатків по поді
лу, іідо з нього провадиться пересування 
кредитів;

і\) виконують затверджений встановле
ним порядком бюджет округопого виконав
чою комітету і подають округовому з’їзде- 
ві рад звіт п|н> його виконання, наглядають 
виконання місцевих бюджетів округи, скла
дають зпгалі.иоокругпву збірку звітів и|ю

Г. 8 •траеяі фимаисмо-маїогваой.

20. И отрасли финансово-налоговой ок
ружные исполнительные комитеты:

1) рассматривают и надставляют па ут
верждение окружному сезду сонетов:

а) проект бюджета окружного исполни
тельного комитета:

б) оОщоокрхжной свод местных бюдже
тов;

и) И|юект предельных ставок мостит 
налогов н сборов для данного «круга* над
бавок к государственным налогам и сборам 
и отчислений, от них в пределах, установ 
ленных законом;

г) проект распределения доходов н рас- 
ходов между бюджетами окружным, ок
ружного го]юда и районными;

2) .тают указания районным исполин- 
тельным комитетам и городскому совету 
окружного города, но принадлежности,1 в 
течение МОСЯЧИОГО Г|Ю»;а со дни получения 
их бюджетов, о необходимых изменениях 
отих бюджетов, требуемых действующим 
закоііодліельстіиїм и директивами высших 
органов власти, при атом указанные изме
нении вносятся самими районными испоя 
НИТСЛЫ1ЫМИ комитетами или городским со
ветом, составлявшими бюджеты;

Іі) для дальнейшею развитии дела обра
зования отдельных сельских бюджетов, ру
ководят соответствующей деятельностью 
районных исполнительных комитетов и ут
верждают, но представлениям районных 
исполнительных комитетов, списки сель
ских советов, имеющих отдельные сельские 
бюджеты;

4) окончательно устанавливают ежегод
ные ориентировочные нормы по местному 
бюджету в пределах установленных лими
тов и директив Правительства;

5) передвигают кредиты окружного бюд
жета из одной статьи в другую, или из 
одного параграфа в другой в пределах того 
же самого раздела без ограничении суммы* 
а в исключительных случаях также из од
ного раздела в другой но свыше 10% рас
ходов но раздел у, из которого производит
ся передвижка кредитов;

(>) выполняют утвержденный в установ
ленном порядко бюджет окружного нспол- 
ігитшюго комитета и представляют ок
ружному с'езду советов отчет об ого вы
полнении, наблюдают за исполненном ме
стных бюджетов округа, составляют обще-



виконання місцевих бюджеті» округи і по
рають його на затвердження окр\ гового 
з'їзду рад;

7) встановлюють місцеві податки й оп.іа* 
ти, що надходять до бюджету скрутного 
виконавчого комітету порядком і и межах, 
встановлених чинним законодавством, і на
глядають діяльність міської ради округового 
міста і районовнх виконавчих комітетів що 
до встановлення та браїш ними -місцевих 
податків і оплат;

8) затверджують, на податні округового 
фінансового відоілу, проекті постанов иро 
ЗНОССІІШІ, ВІДСТрОЧСЦІШ, розстрочення Й 
иоверисння сум місцевих податків та оплат 
і неподаткових прибутків, що їх бореться ІІО 
бюджету округового виконавчого комітету;

9) затверджують загальний план провад
ження в межах округи цінування майна, 
оподатковуваного місцевими податками, а 
так само цінуїіалміих норм оподаткування;

10) порушують пород (вищими органами 
влади прохання про встаиовл гпяя нових по
датків і оплат, не передбачених чиїми за- 
жиісмаястгсм:

Г.) рс\-’ ппають ' цозвязухгь скарга на 
чинності і постанови раііоновнх вігксчіавчнч 
комітетів, міської ;ради, округами міста і 
округовпх фінансових віддалів у справах міс- 
нових податків і оплат, а тай само—на по
станови округових комісій у справі місце
вого оподаткування в частіші місцевих по
датків та оплат, що надходять до бюджету 
«•кругового виконавчого комітету;

12) укладають порядком, передбаченим 
у законі, позики у доржашшх. кооператив
них ; приватних установ, а так само у не
одиноких громадян під векселі й інші зо
бов'язання та дають, за ашпадків, передба
чених законом, Дозволи па укладення повні; 
ігідурядними їм органами влади;

13) обговорюють фінансові заходи загаль- 
жреснублікіїгського значіння (ощадна спра
ва. державні позики, V^вржаш^е страхування 
тощо), наглядають діяльність мережі тру
дових ошадопх кас і бшиих петлуїрядіпгх 
овруговому виконавчому (комітетові фінансо- 
їінх установ па гчшторії округи;

окружной свод отчетов об исполнении ме
стных бюджетов округа и представляют его 
на утверждение окружного с'езда советов;

7) устанавливают местные налоги и 
сборы, поступающие в бюджет окружною 
исполнптелыюго комитета н порядке и в 
пределах, установленных действующим за
конодательством. и наблюдают за деятель- 
костью городского совета окружного города 
н районных нснолннтсльиых комитетов по 
установлению и взиманию ими местных 
налогов и сборов:

8) утверждают, по представлению ок
ружного финансового отдела, проекты по
становлений о сложепии, отсрочке, рас
срочке и возврате сумм местных налогов я 
сборов и неналоговых доходов, взимаемых 
но бюджету окружного пополнительного ко
митета;

9) утверждают общий план производства 
в пределах округа оценок имуществ, обла
гаемых местными налогами, а также ощ- 
иочных норм обложения;

10) возбуждают перед высшими органа
ми власти просьбы об установлении новых 
налогов и сборов, нс предусмотренных дей
ствующим законодательством:

11) рассматривают и разрешают жа. бы 
на действия п иостаповленпя районных нс- 
щлгштельных комитетов, городского совета 
окружного города и окружных финансовых 
отделов по вопросам местных налогов и 
сборов, а также—гм но.тажшонпя окркк- 
ных комиссий по •местному обложению © ча
сти местных налогов и сборов, поступаю
щих в бюджет окружного иополштеллют 
комитета;

12) заключают в порядке, предусмотрен
ном законом, займы у государственных, ко
оперативных н частных учреждений, а так
же у отдельных граждан «под векселя и дру
гие обязательства и дают в случаях, пре
дусмотренных законом, разрешения на за
ключения займов подведомственными нм 
органами власти;

13) обсуждают финансовые мероприятия 
общереспубликанского значення (сберега
тельное дело, государственные займы, го
сударственное страхование и т. п.), наблю
дают за деятельностью сети трудовых сбе
регательных касс и других неподведом
ственных окружному испо.тгштелмому ко
митету фннасовых учреждений на террито
рии округа;



14; допомагають стійловій оправа і роо- 
позують кьвя лро лтрахувалшг за випад
ків іі порядком, аюреибачоїшх законом;

1Г>; керують, відповідно до чжшнх а;ло- 
ігів і директив У рясу У€ІТ та постанов 
'йсруїчцшх з’їздів рад, моцемпія фінансами 
у межах округи й наглядають правильно 
прова. іжшиїя па території оцлти цвтгаїїми- 
леинх вкі цспггральної -влади дорякюкпх цо- 
датків іі оплат.

21. Вс.і установи, ідо а па бюджеті оюру- 
ГоВоГО ВИКОІКШЧОГО комітету (іІІКІ.ШіІ, лі- 
каранім, .гж^яіп-ярофілактчпні, сюцінлького 
забезпечення тощо) мають спої окремі кош
ториси і |ч>;шоря.іжають кредитами в кежлх 
цих кошторисів.

Д. В галузі мкцмаго господарства й місцевої 
промисловаста.

22. В галузі хіедово!» господарства й 
місцевої ІЦЮМИСЛОММТИИ ОіаруїОВІ 'ВИКОІКІїВЧІ 
ісомітеги:

1) регулюють и зшшьігоовруїшому ма- 
пітаГіі промисловість і місцево господство, 
іодержуючи чинних ідадл> цього пра-пил;

2) оспчііьчііо затверджують загалілю- 
"кругоігі щммиславо-фшацсош плани в ме
жах директив І КО!ГГ|И).1ЫВИХ Цифр, що їх 
встановлює Вища Рада Народницю Госпо
дарства УОРР;

3) затжфджують плани ізродіггув&тія 
•нісцоїюї тіюстоваїюї щюмисоопооти сі фон
дів довічцючонцевого кредитующим місцевої 
щіомиглоностн. нідповідіїо до затворджоїінх 
під Вищої Ради Народницю Гоеікмирстікі 
УСРР коптильних цифр щодо місцевої про
мисловості], і падають іці плани до Вищої 
Ради ІЦюцнього Господарства УСРР та до 
Народницю Комісаріату Фінансів УСРР;

4) ортанізують трости й ііпіиі шшрном- 
егва місцевою значшшя, і№[>еію.игп> лід- 
присмстпа, що € на імісцоваму бюджеті, на 
комерційний або тоспаДАрсмпгй ц*ирахушж, 
ватворджукггь їхян статути, колють їхньою 
яіяльїьістю і ліквідують їх, додержуючи чин
них узаконень;

5) затверджу юте., тедопгідою До чинного 
йаконодавства, кошториси т ново будгвни- 
цтію місцевої л|>омнсло»осіж, портбачепе 
паггшліоокруїчтнм планом прамислоіюстк.

14) содействуют страховому делу и раз 
решают дола по вопросам страхования в 
случаях и п порядке, предусмотренных за 
коном;

15) руководит, и соотнотстинн г деЙ 
стнующнми законами и директивами Прави
тельства УССР н постанонленияии окруж
ных с’ездон сонетов, местными финапса 
мп в пределах округа и наблюдают за нра 
пильным проведенном на территории окру 
га установленных центральной властью 
государственных налогов и сборов.

21. Всо учреждения, состоящие на бюд 
жсто окружною нгполинтолмюго комитота 
('школьные, лечебные, лечебно профилакти
ческие, социального обеспечения и т. л.). 
имеют спои отдельные сметы и расноря 
жаются к|к\дитами в вроде.]ах зтнх смог,

Д. В отрасли цветного хозяйства и явствой 
промышленности.

22. В отрасли местного хозяйства и ме
стной промышленности окружные испол
нительные комитеты:

1) регулируют и общеокружмом масшта
бе промышленность и местное хозяйство с 
соблюдением действующих на отот пред
мет правил;

2) окончательно утверждают общеок- 
ружшле промышленно-финансовые планы к 
пределах директив и контрольных цифр, 
устанавливаемых Имевши Гоистом Народ 
ною Хозяйства УССР;

3) утверждают планы кредитовании ме
стной тре.гтироиашюй промышленности из 
фондов долгосрочного кредитования местной 
промышленности, в соответствии с утворж- 
Леиными Высшим Советом Народного Хо
зяйства УСГР контрольными цифрами по 
местной •лроші/'-лопности, и представляют 
яти планы н Высший Совет Наводного Хо
зяйства УССР н п Народный комиссариат 
Финансов УССР; *

4) организуют тресты н нныо нродприя- 
тин местного значения, переводят пред
приятия, находящиеся па местном бюджете, 
на коммерческий или хозяйственный рас
чет, утверждают их уставы, руководят их 
деятельностью и ликвидируют их с соблю
дением действующих узаконений;

5) утверждают в соответствии с дей
ствующим законодательством сметы по по
лому строитольтсиу местной промышленно
сти, предусмотренному общеокружпмм пла-

НО



складеним за правилами іі- 2 цього артіі-
куау;

6) розвязують штмиїи деївціовалізації 
міоцовнх промислових ціщрисмств за випал- 
ш і (Порядком, (встановлених у законі:

7) викають порядком, ицихібачешім у за
коні, ПО)Ю.«у,МКВІІКІСЬ ІЗ ШІГГ0р(УоШШШ1І 
урадаицтвамн, цозікмк на ік»6уд\м»шіл Й пе- 
реустаткуваїшя и}юмиславих ттідоіриомств 
місцевого значіння;

8) сшиводежують остаточно звіти Й ба
ланси «ЦПрИОМОТВ МІСЦСВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ! і
гкаають їх до Ііищої Ради Народи кого Росію- 
-іарства УСРР для включений до загально- 
роспубліішіської збірки звітів і балачко»:

9) яоиом;и’ають ;|юэвнтк«дм Й зміцненню 
промислової кооперації в межах округи і, зо- 
к.|юма, допомакіють кооперуванню кустарної 
промисловості!;

10) відають регулюванню житлової шра- 
вн в межах округи іі іюбогкю щодо впо- 
рядкуваашя залюднених (пунктів л окрузі, 
всебічно допомагають житловому будівни
цтву, керують інтими галузями піяльпостп 
іі нариві місцевого (комунального) госпо
дарства органів івладн, ипурядіш округошім 
виконавчим комітетам:

11) остаточно розеязують справи п|Ю де- 
ииціоЕилізапгю будинків у передбачених 
у законі випадках;

12) вживають заходів ао (розвитку ‘вопне- 
тривалого будівництва іі керують ‘роботою 
лідурядшп їм ергатив у цій царині;

13) допомагаю гі. розвіпкові поштового, 
телефонного, телеграфного і родіо-телеграф- 
иого звязку та наглядають діяльність уста
нов з вязку, -по ішурядпях оюруговому вико- 
намочу 'Комітетові;

14) розподіляють майно і тдприсмс'пва 
місцевого значиш мйк округою, округоаим 
містом і районами.

Е. В галузі місцевого шляхового господарства, 
будівництва І аатотран аорту.

23. 6 галузі місцевого шляхового госпо
дарства бтввнкцтна й автотрапспоргу 
округові виконавчі комітети:

1) «ІЙОПЮЮТЬ керівництво шляховою 
справою;

ном промышленности, составленным, со
гласно праймам и. 2 настояний статьи;

6) разрешают поііросьі о дснацмопадмза- 
цпп местных промышленных предприятий 
и случаях и в порядке, установленных за
коном;

7) выдают в порядке, предусмотренном 
в законе, по соглашению с заинтсрсгован- 
иымп ведомствами, разрешения на по
стройку и переоборудование промышленных 
предприятий местного значения;

8) утверждают окончательно отчет и ба
лансы предприятий местной промышленно
сти п представляют их в Высший Совет 
Народного Хозяйства УССР для включения 
в общереспубликанский свод отчетов п ба
лансов;

9) содействуют развитию к укреплению 
промысловой кооперации в пределах окру
га и, в частности, содействуют коопериро
ванию кустарной промышленности;

10) ведают регулированием жилищного 
дела в пределах округа п работою но благо
устройству населенных пунктов в округо, 
всесторонне содействуют жилищному стро
ительству, руководят иными отраслями дея
тельности п области местного (коммуналь
ного) хозяйства подведомственных окруж
ным исполнительным комитетам органов 
власти:

И) окончательно разрешают дела о де
национализации домостроений в предусмот
ренных законом случаях:

12) принимают меры к развитию огне
стойкого строительств» и руководят рабо
той подведомственных нм органов в этой 
области;

13) содействуют развитию почтовой, те
лефонной. телеграфной п радиотелеграфной 
связи и наблюдают за деятельностью уч
реждений СВЯЗП, ПС подведомственных ПК- 
ружному исполнительному комитету;

14) распределяют имущество п пред
приятия местного зпачепия между округом, 
окружным городом н районами.

Е. В области дорожного хозяйства, строитель 
стаа и автотранспорта.

23. В области местного дорожного хозяй 
ства. строительства и автотранспорта ок 
ружиые исполнительные комитеты:

1) осуществляют руководство дорожпы!* 
делом;



2) «аивощжують, оіШ'Шким ао чкіккіп» 
впюоікилвеликц ікуспоктіїтгі та ціішіі опора* 
тшсііі планки шлихового буУтшпгпва іюокіру- 
іьвкх шляхах;

3) затпщисують порядкам, аіореіібачоїпгч 
у законі, ]н«зноділ шляхів то ̂ юзридах;

4) цицанггь ошш'іммші лоскипіші іі галу- 
8І шлтгхоїюї пізнії та иілчггрджчіорту;

5) ісорунугі. нцшюю щиітяриошні сі.іш.- 
кої людности до у чапи в шляховому будів- 
ивцтаі чи допомагають ЇЙ о ц)й іхиуаі;

Г») оргімііауюті. допоміжні нідігрішмстіп 
дли ін.тоїшго буджіїїщті;

7) шглчцають за іринггою аіпхя'осіго 
ра|н-пв («кругового нітішіи.

Ж. В галузі торгівлі.

24. В галуні тоцпнлн округові шпа таїні 
помітки:

1) ійідаюті. рогулюшипгим торгівлі п ми 
жах округи;

2) онрігшоть Ш|ктад;ьоігнт (м^норгиішх 
і їмігорФошгх оиораціїй;

3) ’.іатіжражуюті, статути державних 
тцмчяигх шдігрішмсгв МІСЦ431ЮГО значним, а 
тсі-к само остаточно «иччнчрдагують їхні зві
ти ти балапок;

4) запроваджують до життя плани хлїбо- 
вщчлчвелі. я шістачашіи но окрузі;

Ь) '.шторджуюті. мор.жі ччтаїроних >мдн- 
<пів місцевого •аиачхнін;

<>) остаточно жітіюрджукпь, у чинах ди
ректив і контрольних цифр, штаїтвлетич 
від Народимич) Коміеорінчу Тортиі УСІМ’, 
ва.г<ідміооіаруіч«ч промислово-фінансові пда- 
іти млніїгфсі.но-пруїГ'-.міої чірояисловости та 
зжальтмжругові 'горгоію-фіїпігсош ллаіШі

7) допомагають імшитіаіиі N регулкжан 
ню торгоіюї роботи коолоратігетіх «ргалі.к.* 
Цій;

8) корукгп. іншими вахтами, 'відпосеші- 
юі до відаїтя оіфугоїшх тщьйв торгіїмі.

8. В галузі сільсько-господарській І лісовій.

25. В галузі г.і.тілчілсо-<іхмсаіод»рсі«іий окру
гові виконавчі комітети:

1) протаять у м<йках ондети заходи До 
коопоруїкшия оільсілзого рооіидарства <і ор*

2) утверждают, ы соответствии с дей
ствующи ч законодательством, перспектив
ные к разные оперативные плани до}к>жікь 
го гт]»оителі.ства, касающиеся окружных 
дорог;

3) утверждают в порядне, предусмотрен 
ном законом, распределение дорог па рал 
ряды;

4) издают обязательные шотповлепии 
в области дорожного дела и автотранспорта.

5) руководят делом привлечении сель 
ского населения к участию и дорожном 
строительстве и оказывают ему помощь в 
этой области:

іі) организуют нсц1>могатслм1ыо п|иц- 
нрнлтин но дорожному строительству;

7) наблюдают за работой автохозяйств 
окружного значения.

Ж. В отрасли торговли
24. Іі «праглії торговли окружные иіїцм 

интельныс комитеты:
1) ведают регулированием торговли в 

продолах округа;
2) содействуй»? проведению лкгпортпых 

и импортных операций;
3) утверждай»? уставы государственных 

торговых предприятий местного значения, 
а также окончательно утверждают нх от
четы и балансы;

4) проводят в жизнь планы хлебозагото
вок к снабжении по округу;

5) утверждают сеті, товарных мельниц 
честного значении;

(>) окончательно утверждают, в пределах 
директив и контрольных цифр, устанавли
ваемых Народным Комиссариатом Торговли 
УССР, общеоиружные промышленно-финан
совые планы мельнично-крупяной промыш
ленности и обще окружные торгово фннанго- 
вые планы;

7) содействуют ралвитню и регулирова
нию торговой работы кооперативных орга
низаций;

8) руководят кіііЛи «оротриетгплни, от- 
иоссинымк к доданню окружных отделов
ТирГОВ.ТК.

8. 8 отрасли сольско-хозлйствеимой и лесной.

25. В отрасли ссльско-хозяйстпсішоІІ ок
ружные ясполгатолышв комитеты:

1) проводят п пределах округа мероприя
тия по кооперированию сельского хозяйства



ганізації йот па колективних засадах, да- 
директиви ра'й(я:<кі№х іяиижавчнм к«>- 

мггсггам і всім тишвч установам, що про&і- 
дяіь заходи п здоігачеікіх царюиїх:

2) ровроГмяють і затверджують, па під
ставі нагальних ишівск іИа-р зкього Каш- 
саріяту Земельних Справ УОРР, плани (за
ходів щодо інтенсифікації сільського гос- 
пода|югва ті території округи, лсрозшу д>» 
вищих фіір-м змлекораеіуваявя й господа
рювання, переходу на імпоголі.тьігі громад
ські плодозмінні, розвитку тсхпічшх куль
тур, розведення високосортовнх культур, 
ршвктку шнрактації тощо;

3) провадить заходи щодо пошнреипя 
чашпіаапії то іадусшрбя.гізаідії сільського 
господарства й нотчаашя сільській люд
ності оільсько-іххмодврешіх машин;

4) ішгздють ш онруговому ма штабі за
ходів до 'ігідвшцсішя врожай кости в рад
госпах, юмишіах та «кремах трудовик гос
подарствах ;

5) провадять заходи щодо пошюредоя 
С'Шлько-ічхмвиарського знаний серед люд- 
пости, організуючи агрономічну мережу, до
свідні стглщії. сільсько-господарські ви- 
ставки, конкурси тощо;

6) встановлюють обов’язкові агрономічні 
заходи для сільської людности па д«стазі 
чиїшога законодавства;

7) організують о округозсогу мшптабі 
шьсько-тподгрськяй кредит і керують 
розподілом цільових та банківській «роди- 
тів між районами і 'поглядають прзтшыю 
використання їх за прямом призначенням;

8) вживають в окоуговому моштабі за
ходів до розвідку й 'поліпшення тварнн- 
внцгва та птахівництва;

9) організують боротьбу із шкідникачи 
сі.тьсико-госадаршснх культур у межах 
округи;

10) наглядають роботу і став рздявел,- 
«их господарств їм торогорл округи.

20. В галузі землекористування, земло- 
впсратжешія й меліорації округові рвко- 
гсгвчі комітети:

1) затверджують у межах контрольних 
пяфр Нарсгшього Комісаріату Земельних 
СпрО® УОРР, Ш ПСДГ'ІЇЙЯ округового зем- ль- 
ткто відділу, оаоршрйш плани провадження

н организации его на коллективных нача
лах путем дачи директив районным испол
нительным комитетам и всем другим уч 
реждепиям, проводящим мо|ин|рнятия в ука
занных областях;

2) разрабатывают и утверждают, на ос
новании общих указаний Народного Комис
сариата Земледелия УССР, планы меро
приятий по интенсификации сельского хо
зяйства па территории округа, переходу п 
высшим формам землепользования н хозяй
ствования, переходу па многопольные обще
ственные севообороты,- развитию техниче
ских ку.ьтур, раз ведению высокосортных 
культур, развитию контрактации и т. и.;

3) проводят мероприятия по распростра
нению маншнизацни и индустриализация 
сельского хозяйства и снабжению сельско 
го населения сельско хозяйственными ма
шинами;

4) принимают в окружном масштабе меры 
к иовышеппю урожайности в совхозах, кол
хозах п отдельных трудовых хозяйствах;

0) проводят мероприятия по ‘распростра
нению сельско-хозяйственных знаний сре
ди населения нутом оргашыгцип агроіши- 
че.ской сети, опытных станций, сельско-хо
зяйственных выставок, конкурсов и т. н.

С) устанавливают обязательные агроио- 
мтб-кпе мероприятия для сельского масс- 
лш'оя на основании действующего законо
дательства;

7) организуют в окружном масштабе 
сельско-хозяйственный кредит и руководят 
распределением целевых и бапковекпх кре
дитов между районами и наблюдают за пра
вильным их использованием по прямому 
ішпачеипю;

8) принимают в окружпом масштабе ме
ры по развитию и улучшению животновод
ства и птицеводства; *

9) организуют борьбу с вредителям! 
ссльско-хозяйствоиных культур в пределах 
округа;

10) наблюдают за работой и состоянием 
советских хозяйств на территории округа.

26. В отрасли землепользования, земле
устройства и мелиорации окружные псиол-., 
пятельпые комитеты:

1) утверждают в пределах контрольных 
цифр Народного Комиссариата Земледелия 
УШ\ по представлению окружного земель
ного отдела, операцноииыв плавы произвол*



•■юмлниінрнлчнх |*м'*>т -на юіжтщіії мрут 
г.живають захожі ;ю вчасного защюняджоп- 
їм їх до житги та встановлюють. на лід 
• гані них н.ганів, че.рпівісгь робот но райо
нах, а так гано ршоділиють ніж риіинамі; 
а^ч.иїліорнічі кредити і кредити но фонд) 
кредиту-вашіи біднішої .нокнути:

І) рознизують «*толючіи «жарілі иемель* 
41Н\ «н;дшшь (знне-ЛЫШХ Трожц, іюлекта- 
*оів) па ішстаїмни рліїотіиих ннкоіьтв'ШХ 
кояігеті-и у снранш илаі.ннпіи земельних 
<юьдікпн. землею а доржавшто земельною 
.чайна місцевого значіння:

3; ^юзвизуюп. справи И|ю ви-луч/іши зе
мель 'Для 'Д<*ржаніпіх і громадських потреб 
ккцечм» лвачінни іьнвцею до 50 гектарів 
у сільських чігцоіки рих іі до 10 гектарів 
у містах і се.имцах мк-ького типу та П|ю 
•обмеження коріктукипія ними, рявязують 
ощсиїв про вивлнспсишя для дцшшінгх і 
громадських ■погрев мюціфого зпачіяня бу
дівель і споруд та про </>м«жсішя коршму 
ватти інші, а тж сами .ідють лионовчіі 
Иарошьому Комісарі ятоні ^мелмшх Оправ 
УГ.І*!' і На)н>дньому Комісаріатові Внутріш
ніх Оправ УОТТ у гнравах нилучошш помолі., 
ві.шогоних но їхньої компетенції;

4) |ЮЗІШуЮТІ. П|ЮТЄСТИ окрук/вих земель- 
них вінілів піа постанови районових вико
навчих комітетів у 'зечлошіорядчих справах;

5) о/тточно рознизують оправи про не- 
|н«від одної <|к»рміг земельних (ВГІДЬ іиа іншу. 
НІС СТОСОВНО земель трудового ЗЄМ.1(ЗКО]Н»СТу 
ваши, як і стосовно зоман. дерекавного зе- 
мельи'Я-» майна місцевого знанішя:

1\) |ИМ№І.«уіОІІ. •'Ка|4'И №1 ПІДМОК)' \ 
землетіоряджчнті:

Ті затверджуюсь постанови ^кругових 
земельних відділи люд о іцюваджетія 
зачлоішораджошш в обов'язковому н«[«ц- 
копі;

К) дають висновки у всіх земельних 
справах, то розтшувати їх нідіносоно до 
компетенції Ііарчдшлго Кочклріяту Земель* 
них Оіцкш УОРР;

і)) затверджують плани меліоративних 
робот ііа теритщгії округи і допомагають 
црогещж/ішгю меліоратіттгих робот в «ікру 
титму маштабоні:

гів<і земле)п |Н||н*‘.1Ы|ы\ рами па террите 
ріп; округа. принимают меры к своевримеп 
пому нрокеденню их н жизнь и уставляли 
к,пот, на огнокании атих планов. очерсд- 
ноеть работ но районам. а также распреде
ляют между районами землеустроительные 
кредиты и кредиты по фонду кредитовані* і 
беднеЙпіего селянства;

2) ]»плрешают окончательно жалобы зе
мельных об'одинониіі (земельных (ющестн. 
коллективов) на постановления районных 
исполнительных комитетов по вопросах на
деления земельных об'оДІПІИІВЙ 30X3(41 из 
государственных земельных имуществ М( 
стного значения;

3) разрешают вопросы об из ятнн земель 
для государственных и общественных на 
добиостей местного значения площадью до 
50-ти гектаров в сельских местностях и до 
10-ти гекта|юв в городах н поселениях го
родского типа п об. ограинчсиин пользопа- 
пня ими, разрешают вопросы об отчужде
нии для государственных и общественных 
надобностей местного значения строений и 
сооружений и об ограничении пользования 
ими. а равно дают заключения Народному 
Комиссариату Земледелии УССР и Народно
му Комиссариату Внутренних Дел УССР но 
попросим об мз'ятии земель, отнесеппых к 
их компетенции;

4) разрешают протесты окружных зе
мельних отделов на постановления район 
иых исполнительных комитетов по земле
устроительным делам:

5) окопчателмю разрешают вопрос о 
переводо одного вида земельных угодий на 
другой как в отношении трудового земле
пользования, так и п отношении земель го
сударственного земельного имущества ме
стного значения;

6) разрешают жалобы на отказ в произ
водстве землеустройства;

7) утверждают постановления окружпых 
земельных отделов по проведению земле 
устройства в обязательном порядке;

8» дают заключения но всем земельным 
делам, разрешение которых отнесено к ком
петенции Народного Комиссариата Земле- 
д<шя УССР;

9) утверждают планы мелиоративных 
работ на территории округа и содействуют 
проведению мелиоративных работ н ок 
ружиом масштабе:



Ш) відають справою гід||І*г©хі[ічного бу- 
.цшшцтиа ти торфовою пірстою іу этажа \ 
округи:

11) ргиішуюп. «жарти на чинності ]«айо- 
'ОііНХ 'ІШШШЧІГХ комітотів яро т».тучоин;і 
іомвл. для 'меліорації;

12) затверджують, згідно з к.игтрольяи- 
ш цнфікінп ЇІарофн-ого Коміслріяту Зе
мельних Справ УОРР, иеросопоиські шани 
в оирутоіючу маштабі та провадять іцд’їо* 
«дао до цих планів, а так само за днр.*к- 
тими вищих оргошії влади, відпоидиу 
роботу;

13) вдають, у осггашв.тсшх заюшом ме
жах, аюдяїікм господарстаом на території 
округи, крім іюдяного гогаю.тарства, переда
ного в бтешосвроялк відаїгггя Иароднього Ко
місаріату Шляхів та його місцевих органів:

14) влшювлюють порядком, псрсдбачс' 
:іим оемо.тышм Кодексом УОРР. норми йе- 
дробимое ги селяїкчжнх господарств.

27. В галузі лісового господарства окру 
гоп виконавчі Ь’омітоти:

1) вдають глрквою охорони лісів і здііі- 
онеішнч заходів до лісового господарства, 
лісової культури і лісової меліорації у лі
сах селян*-їжого корнстувашія і допома
гають праімлмгій потпонці лісового гос- 
ждарстаї в лігах державного значіння:

2) керують роботою щодо здійснення 
постанов вищих органів аіаш про розме
жування .тіш солдатського користування і 
державного значіння;

3) встановлюють у -межах прав, зазна
чених у законі, порядок розподілу між райо
нами діоосачдаїх фондів з лісів загальне- 
державного значіння. прішачених на вадо- 
водеїшя місцевих поцкю. і |мхшоділ:тюп. 
між районами тіі.тілтягі лісосічні ііюц-ди:

4) розвшують справи про зміну. харо*;- 
гору користування лісовими ді.тмтцимн сс- 
.іяій'-іжого корвету паням:

5) керують роботою щодо охорони лісів 
у межах *жругн ид пожеж:

6) провадять безпосередньо, іга підставі 
. иструкції Нареднього Комісаріяту Земель
них Справ УСРР а ІЬроднього Комісаріату 
Фінансів УСРР. розрахунки з ципшамл лі
сового псиодаротвп щодо відрахувань па 
користь місцевого бюджету з -вартості! де
ревний. продажи осіїинілтм ліеллагоп'вцях.

11И ВСДаН»! ДЄ.ІОМ І ИДр*іТЄМІИМі*Сі;оі’о 
строительства и торфяным делом в вреде 
лах округа;

11) разрешают жалобы на действия рай 
«нінмх исполнительных ко.читотпг, по из я- 
тню земель для мелиорации:

12) утверждают, согласно контрольным
цифрам Народного Комиссариата Зсмледе 
лня УССР, переселенческие планы в окруж
ном масштабе н проводят в соответствии с 
отими планами, а также директивами вы* 
нюх органов власти, соответствующую ра 
боту; '

13) ведают, в установленных законом 
пределах, кодпым хозяйством па территории 
округа, за исключением водного хозяйства, 
переданного н непосредственное ведение 
Народного Комиссариата Путей Сообщении 
и его местных органов:

14) устанавливают в порядке, предусмо 
гренном Земельным Кодексом УССР, нормы 
недробимости селянских хозяйств.

27. В отрасли лесного хозяйства окруж
ные исполнительные комитеты:

1) ведают делом охраны лесов и осуще 
ствлепиом мероприятий по лесному хозяй
ству, лесной культуре п лесной мелиорации 
в лесах крестьянского пользования и со
действуют правильной постановке лесного 
хозяйства н лесах государственного знач»* 
пня:

2) руководят работою по осуществлению 
постановлений вышестоящих органов вла
сти по размежеванию лесов крестьянского 
пользования и государственного значения;

3) устанавливают в пределах нрав, ука
занных в законе, порядок распределения 
между районами лесосечных фондов из ле
сов общегосударственного зпачения, пред
назначенных для удовлетворения местных 
гужд, и расл|н?де.1яют между районами 
льготные лесосечные фонды:

4) разрешают дела об изменении харак
тера пользования лесными участками кре
стьянского пользования;

5) руководят работою по охране лесов в 
пределах округа от пожаров:

6) ведут непосредственно, на основании 
нпструкцпи Народного Комиссариата «Зем
леделия УССР п Народного Комиссариата 
финансов УССР, расчеты с органами лесио- 
го хозяйства по отчислениям в пользу ме
стного бюджета со стоимости древегипы. 
проданной основным лесозаготовителям.



28. У галузі ім'теришриій округові ви* 
ковавчі комітети:

1) провадять в акутовому мзштлбі бо
ротьбу з опізоотіямл і вживають заходів до 
аалшіотимпм розповсюдженім їх т тери
торії сісругн;

2) затеерлжують, на основі директив 
Народі гього Комісгрінту Хмеаьшіх Справ 
УСНІ*. загальткжругові апаші заходів що
до всте|апіар:юї справи, зок^хчма, щодо роз
витку Іі устаткукнш м^рожі вотершар- 
«их районів, ветерлизіропіх лікарень і різ- 
ш<в-холоднико:игх установ та керують за- 
провлдж тінм їх до життя;

3) затверджують та оголошують мапу 
ціунтовнх шляхів для пересування тварин 
тя подвозу сирових тваршигих продуктів у 
межах округи і встановлюють сходові й 
виходові пункти з суміжними округами;

4) вішають обов'язкові постанови в ца
рині ;'о|іопб]і з заразні.мп захворюваннями, 
пласті гшгмн тваринам;

5) вживають заходів до поширення вете
ринарного знання серед людности; •

6) наглядають діяльність ветеринарних 
установ, підлеглих безпосередньо Народньому 
Комісаріятова Земельних Оправ УСРР.

И. В галузі регулювання й охорони праці.

29. В галузі регулювання Й охорони прп- 
їді округові виконавчі комітети:

1; керують роботою підурадшіх округо- 
эому ітонав.ому комітодові органів щодо 
регулювання Й охорони праці в усіх цари
цах їхньої діяльності і, зокрема, щодо на
гляду за виконанням усталювали. ліиірнем* 
стточіп та господарствами правил про охо
рону дра-ці, заробітну плату, колективні до
говори і щодо організації, на підставі їліі- 
лоїю законодавства, «шкільних камер та -по
любовних судів для розвязадшя конфліктів, 
що викочують на ґрунті вживання найманої 
праці тощо:

2) -регулюють в ©круговому маштабі ри- 
дам; праці і провалять боротьбу з безробіт
тям, організуючи громадські роботи ©круго
вого значіїшя й щювадячн інші заходи 
% круговому маштаоі;

28. В отрасли ветеринарной окружные 
исполнительные комитеты:

1) проводят в окружном масштабе борь
бу с эпизоотиями и принимают меры к пре
дупреждению распространении их на тер
ритории округа;

2) утверждают, иа основе директив Па
радного Комиссариата Земледелия УШ\ 
общеокружпые планы мероприятий по вете
ринарному делу, в частности, по развитию 
и оборудованию сети ветеринарных райо
нов, ветеринарных лечебниц и бойко-холо
дильных учреждений и руководят проведе
нием их в жизнь;

3) утверждают н опубликовывают карту 
грунтовых дорог для передвижении живот
ных и для перевозки сырых животных про
дуктов в пределах округа н устанавливают 
впускные и выпускные пункты со смежны
ми округами;

4) излают обязательные постановления в 
области борьбы с заразными заболеваниями, 
свойственными ЖИВОТНЫМ;

5) принимают меры по раснуостранештю 
ветеринарных знаний среди населения;

6) наблюдают за деятельностью ветери
нарных учреждений, подчиненных непосред
ственно Народном? Комиссариату Земледе
лия УССР.

И. В отрасли регулирования и охрами труде.

29. В отрасли регулирования и охраны 
труда окружные исполнительные комите
ты:

1) руководят работой подведомственных 
оізружиому пополнительному комитету орга
нов по регулированию и охране труда во 
всех областях их деятельности и, в частно
сти, по надзору за выполнением учрежде
ниями, предприятиями л хозяйствами пра
вил об охране труда, заработной плате, кол
лективных договоров и по организации, на 
основании действующего законодательства, 
примирительных камор и ті>етеІІскпх судов 
для разрешения конфликтов, возникающих 
на почве применения наемного труда п т. и.

2) регулируют в окружном мае-штабе ры
нок труда и проводят борьбу с безработицей 
путем организации общественных работ 
окружного значения и проведения других 
мероприятий в окружном масштабе;



3) провадять в округммму маштабі са- 
аітарио-твкімчіїі заходи см> иолііішешш умов 
праці в устагстах та тгипряемствах;

4) шічадають діяльність округами каси 
солильного страхування і керують роботою 
щодо запровадження до житлі правій про 

соігіяльіій сфродуцодші;
5) допомагають діяльності професійних 

лргмішцрй но території округи.

К. В галузі нультурно-соціольиій.

ЗО. В галузі культурно-соціяльшй окру
гові пїііколкиїгчі іюмітсти:

1) керують діяльністю <всіх літурядних їм 
ч сташов у цариш народиьої освіти, соці ял ь- 
іюпо забезпечення й охорони здоров'я;

2) затверджують остаточно плаші орга- 
іноації медично-сан парних (і культурно- 
освітніх установ у (районах іі в онруговому 
центрі, що ЇХ складають районові виконавчі 
КОМІТОТИ (І МІСЬКІ ради ОК^ПТОВПХ ЦОВТрЮ, 
на підставі загальних планів ІІарошіього Ко
місаріату Охорони Здоров'я УСРРі Народ- 
нього Комісаріату Осюітп УСІ’Р. за належ- 
ністю;

3) затверджують, вшовшо по директив 
нищих органів, пласти і мережу' медично- 
санітарішх а вультуїрно-оовітвіх установ, що 
о на бюджеті округового ївшсояіавчого комі
тету, та закладають за рахунок цього бюд
жету нові (подібні установи;

4) наглядають діяльність медияно-саиі- 
тарних установ та постановку навчальної 
оправи в школах у межах округи, що е 
.у безпосередньому відзиві Народпього Комі
саріату Охорони З.юров’я УСРР і Наршьето 
Комісаріату Освіти УСРР. в кого слід, або 
у еддаяні інших урящшцтв та організацій, 
а так само допомагають розвиткові їхньої 
роботи.

У в а г а .  Меднчію-санітарні установи 
військового урщнпцтва, залзшгчі, водяні 
і курорти загально-державного зпачікия 
провадять свою роботу під безпосереднім

3) іцюводит в окружном масштабе саии- 
тарнотехннческіїці мероприятия по улучше
нию условий рабоТЫ в учреждениях и пред
приятиях;

4) наблюдают за деятельностью окруж
ной кассы социального страхования іі руко- 
водят работой то проведению в жизнь пра
вил о социальном страховании;

5) содействуют деятельности профессио
нальных организаций на территории окру
га.

К. В отрасли культурно-социальной.

30. В отрасли культурно-социальной ок
ружные исполнительные комитеты:

1) руководят деятельностью всех подве
домственных им учреждений в области на
родного образования, социального обеспече
нии и здравоохранения;

2) утверждают окончательно планы ор
ганизации медико-санитарных п культур- 
но-просветптельных учреждений в районах 
ц в окружном центре,’ составляемые район
ными исполнительными комитетами п 
городскими советами окружных центров, 
па осіювашпі общих планов Народного Ко
миссариата Здравоохранения УССР и На
родного Комиссариата Просвещения УССР, 
по принадлежности;

3) утверждают, в соответствии с дирек
тивами вышестоящих органов, планы меро
приятий и сеть медико-санитарных и куль
турно • просветительных учреждений, со
стоящих на бюджете окружного исполни
тельного комитета, н учреждают за счет 
этого бюджета новые учреждения подобно
го рода;

4) ведут наблюдение за деятельностью 
медико-санитарных учреждений л за поста
новкой учебного дела в учебиых заведениях 
в пределах округа, состоящих в непосред
ственном ведения Народного Комиссариата 
Здравоохранения УССР п Народного Комис
сариата Просвещения УССР, по принадлеж
ности, ллп в ведении иных ведомств и ор
ганизаций, а также содействуют развитию 
их работы.

П р и м е ч а н и е .  Медико-санитарные
учреждения военного ведомства, железно
дорожные, водпыо и курорты общегосу
дарственного зпачепня проводят свою ра-



керншштгвом Народиього Клхісаріптт Охо
рони Зцоронн У<ТІ\

5) вживають ті окруїчдвому машгдбі то
лів 'ДО і:їи>оодііпил загального .навчаніш, роз
витку І1)>офЄСІЛіІОЇ та Но.іІТИЧНої ОСІННІЇ, 
ліквідації нелиеь-мошюсги г.і б<«|н»гьбн а дії 
тамою безпритульністю;

іі) організують і утрачу к ггь ішшідігі бу
динки Й інші установи ічщін.іиюіо жинине- 
чічінн оюругивого значшг.і;

?) ншншоть в икругоному шиштабі захо
дов До забезпечений запомогами, ііі.ш'шш і 
но|>еиагачн |чиин військових службовців, 
згідно а лакинюдаїцупвом Союзу 1411* .і УС.РІ*. 
а та»; само до соцілльпоію забезнечояши вій
ськових іішкіліаїв і .родии загшіулих ‘військо
вих службовців;

8) вживають заходів до «щіяльного за
безпечення ііиіалідів праці, що .не пакт. 
іі)Ч№л на ;*аог.агн*чоінііі ласоїііильнич страху- 
иаіиммі, а тан само сліпих, глухиів/мих, не- 
працездатних з числа трудящих, що їх нош 

підчас іииконання службовії \ 
•♦Сюв’їілков, іі їхній іродші;

У) асітнонуїоть по бнхджету жсругоіяпю 
виконавчого конітету кошти ш иоданпа .ь>- 
лочшчі чо|Н‘з селянські товариства іюасчо- 
дшклкимі «ільсьшч і'т’ікцаїїіС'іши «і-Йемш- 
них іінкі.гіцев і ірод їм ( чо|ііюііоаржйц!В та 
.шчиїу.інх вШеышвнч службовців, а ток <чт* 
чо тчшдаргпші бідніших селян іі нагля- 
іають и.ршиьно використання коштів се- 
.шісьиих пшарнеш ішомсцономоі’іі ;

10) вирішіть (йялшюсті «тваліліпо! ко- 
пНСфаЦІЇ, П'.ТіІИСІ.КПХ І МІСММІХ товариств 
.нзаомщономоги і товариств дояамогн:

11) орпиіізуюгь в «мгругоіюму иаштабі 
боротьбу з інинспглян, ооція.іишіші іі іншії- 
.чи захівпруваїннзшн і 'вживають заходів до 
ззнобтіїеиші їх, а тої; само «вживають за
ходів до 4хцо{миио>ііі!я лобуту й умов праці 
лкхдіамти та зішроваїджеїта оздоровчих за
ходів >і ИО.ШІШ01ПШ саіштарпиіо стан су оалтод- 
«стих лункіш;

12) затверджу нл-ь остаточно морожу 
•установ охорони мітрииства і да типи: ива, 
що в на бюджеті округо кого шштавчопо ко
мітету і вживають «всіх шпих захопім по 
ох<іроі»и (мнтчцтиолша і сіштнпства, а так само 
вживають жіходів по <осо|)оііі( здоров’я під
ліпив і молдиі;

13) 'вживають в «друговому маштабі за
ходів до боротьби з >дитлчою бишцатулыйстю

богу ттод тісітюсрр.ттпрттмм рукоппдтт
Народного іїочш.арната Лфавоохц-адо
ніг,і УШ\
о) принимают в окружном масштабг »<•. 

рм а и|юведонию всеобщего обучеинн, раз
вития ирофессиоиаіишго и іюлнпіч<чмнго 
просвещения, ликвидации тт|к*чогиостн и 
борі-бьі с детской бесіїрилорімсгью;

(>) организуют н содержат шпшидны'- 
дома и шиле учреждении социального обес
печения іжружшч'о значення;

7) іфінжма.ог в окружним масштаби ме
ры по обеспечению иосошнчи, льготами іі 
преимуществами семей ікичшочмужлщігх, 
согласно тонодательству (діихіа 4 (1* и 
УГ4’Р, а [ківно но соншиыюму ікЧч-печепию 
іви'Ніилх шікаш іов н семой погибших імчмі- 
ш»-<мужаіцил;

8) іірімшмаюг меры но-социальному обос- 
ііечонию ніівалндон труда, йе имеющих 
пращі на обеспечение в порядке сищіалміо- 
їх» страхования, а тшеже елтых, глухоне
мых, нетрудоспособных иа числа трудящих 
си, носградаишнх при нснаїнеїжн ' сіших 
с.|уж(ч»ных обяжмпюстсй, и их семей;

іі) ассигновывают ію бюджету окружи-» 
і>» іі.-ііоліжтельтто «омнтгг.і средства ш 
оліюаиші іюмоиж че]игл іамнншіе обшества 
таимеїюмощи сельским хозяйствам воен
ных инвалидов и семей краспоармейков и 
погибших ш)оінііЕ-4мужапжх, а также хо- 
знйстнам ікимеіішіїх се.(ан и наблюдают за 
і!|швильпмм ііспаїїАишіжеч гректп селян 
екпх обіцсств взаимопомощи;

10) содействуют деятельности инвалид
ной кооне]>ацни, селянских и городских об
ществ взаимопомощи и обществ помощи;

11) о|гп>шыу'Кгт в окружном масштабе 
борьбу с анидсыиими, гоциальпыми и ниы 
мн заболеваниями и принимают меры к пре 
дуп рожден то таковых, а равно принимают 
моры к оздоровлению быта и условий труда 
поселения и проведению оа.кфавливающих 
моронрнятнй и улучшению санитарії'то со
стояния насоленных пупктов;

12) утверж.дают окончательно сеть учре
ждений но охране материнства и детствж 
находнщихся па бюджето окружного испол
нительного комитета, и принимают все нпые 
меры к охране материнства и детства, а 
равно принимают меры к ох|»аце здоровья 
подростков и молодежи;

13) принимают в олружиом масштабе ми
ры но борьбо с детежой беспризорностью и



і запроваджують їх др жття через органи 
Народних К»ми*а|гіятю Освіти й Охорони Здо- 
^юв'я, а так само кол ють даялдоістю ®оіх 
іііддатшіх «круговому виконавчому «оніте- 
тмїі органів боротьби з -дитячою безпритуль
ністю;

14) вживають к «круговому -маштабі за- 
ХМДІВ до розвитку фізичної культури 4 «юр
ту, організують за рахуіюа бюджету окру
жного ВІШОІШЧОГ» КОІГІТОТу «ПОрЛТЯЇИІ 'Май- 
даячики. тири, спгиоші тишо:

15) пропилять а окіруїхщому маштабі, за 
:*ироктіш;иіи шщих ф'шпіі «.гадя і з влас
ної ініціали ти, заходи до піднос ешн куль* 
турйого рівня людности;

18) жнмшечують усталиш наросшьої 
освіти іі імодичію-саштарін установи ирнчі- 
тлоініям'іі й земельними аільшіцями:

17) вживають заходів до до-шшіошін іма- 
торілліжопо стану кулигурно-соцшьвих 
установ. їхівіх робітників і ушив в устало 
вах аицкцшьоТ ооготи, зокрема, до зпґмхт:*- 
чоипя учнін стипендія ми й жпт.тогурп’камії:

18) иагвещжують списки пам'яток куль
тури Й нрирсан ліігцоїтго значіння і прова
лять в окруїювому маштабі заходи по охо
рони цих ібоппхж;

11)) встлікшююп. перелік офіційних ви
дань (Місцевих органів влади, видаваних без 
«ОИертЗНМГО П(‘|ИТЛЩу 0}ЯШКВ Ущтшн;і
літератури і ащашміцтв Народа) ього Коте»- 
ріяггу Оовгт УСРР і лаглщають видавшт 
ліялагість друкарень та ііштх органів проси:

;мі) ісорують оправою оігіки й ліглуаді.:»і;!.

Л В галузі паееедення нец;ональної політикі.

31. 1> галузі проведення иаіпоііальїьм и« 
лігши смугові вт.'оіг.і'вчі хом'ггети. чра ті- 
• гаві чинного законові єства і директив ви
щих органі іі маті:

ї) івжіьиаюіі. .ыхорп до дальшого іі шир
шого розвитку укранкіжої культури, орока- 
длгь українізацію апарату ртянських уста- 
пов, що € на території оаругп, а так с,гм-- 
керують '.діяльністю в ній галузі райопогих

проводят их в жизнь через органы Народ
ных Комиссариатов Нросіющения н Зд|»аво- 
охранеїшн, а также руководят деятель
ностью всех подведомственных окружному 
исполнительному комитету органов борьбы 
г лотовой беспризорностью;

14) принимают в окружном масштабе ме
ры к развитию физической культуры н 
спорта, организуют за счет бюджета окруж
ного исполнительного комитета спортивные 
площадки, тиры, ста шопы и т. и.;

15) проводят в окружном масштабе, во 
дцреетмвам высших органов власти н по 
собственной шшциатние, мероприятия по 
іюдцятіио культурного уровня населення;

16) обеопечишют учреждения народного 
іі|>освощсшпг и .чсдшсо-сацнтарнис учреж
дения помещеіпіями н земелыгыми участка
ми;

17) принимают меры к улучшению мате
риального положення культурно-социаль
ных учреждений, их работников и учащихся 
в учреждениях нелюдного просвещения, в 
частности, по обеспечению последних сти- 
иоиднямн и общежитиями;

18) утверждают сиисхн памятников куль
туры и природы местного значения и прово
дят в окружном масштабе меры но'охране 
этих памятников:

19) устанавливают перечень «ффігцналь- 
нмх изданий (местных органов .власти, изда
ваемых без предварительного просмотра ор
ганов Управления ллтературм и илдатальств 
Народного Комиссариата Просвещения 
УГОР, и наблюдают за издательской дея- 
телшостью тіншграфнй и иных органов пе
чати:

20) руководяї -,*елом стеки и полечитоль- 
с г на.

Л В отрасли проведения национальной голитики.

81. И отрасли мровецеиня национальной 
ПОЛИТИКИ, окружные ЯСПОЛПИТОЛЫШС коми
теты, на основании действующего законо
дательства и директив кисших органов вла
сти:

1) принимают меры к дальнейшему и бо
лее широкому развитию украинской куль
туры, прово.шт украинизацию .аппарата со
ветских учрежлепий, находящихся па тер
ритории округа. а также руководят доятель-



виконавчих комітетів ч міської ради своруіо- 
иого міста;

2) сприяють екшиміїчному гі культурном) 
роввитсош націонал шіх меншостей,* керу
ють в округовому маштабі роботою щодо 
обслуіч»в)ішшя * національних меншостей, 
зокрема, переводять роботу радянських уста
нов (шкіл, судів тощо) в національних 
районах па мову національних меншостей;

3) зреалізують на території окруш паці ■- 
вальні сільські й селищні ради, а так сомо 
й націонал іл і райони, з тим, ідо постанови 
про организацию національних рйоизв по
дають на остаточно затвердження Презлої 
Всоукрпїігськог  ̂ Центрального Вшшвчого 
Комітету.

М. В галузі військовій.

32. У галузі військовій округові ііиисонав- 
чі комітети: *

1) всемірно допомагають підвищенню обо
роноздатності Республіки, допомагаючи роз
виткові Робігнпчо-Ое.іяпської Червоної Ар
мії та Робітшгчо-Селяпської Червоної Флоти, 
повітряних сил, хсмічпої оборони тощо, зо
крема. .втягаючи до цієї роботи радянську 
суспільність і сприяючи .розвиткові відповід
них громадських організацій ПУІО-Авіохом 
тощо):

2) беруть участь в п)ювеаоиш {військових 
мобілізацій а чергових призовів до Червоотах 
Армії й Флоти, за чітшгм закоподавством;

3) організують поставку коней, возів та 
збруї для армії, а так само беруть ш облік 
належні мобілізації кові, >возл й збрую;

4) допомагають військовому командував- 
ню та 'Військовим частинам в Ухів’й Цільно
сті щодо проведення військових заходів, 
оа чинним законодавством;

6) провадить заходи до розкватнруївашія 
військових частин та постачаний їм .примі
щень, особливо підчас мобілізації;

6) запроваджують до життя всі розпо
рядження вищих <і цептральтаїх оргаміїв ща
ди про допризовну та позавійськову підго
товку трудящих;

7) провадить боротьбу з дезертирством та 
ухиленням {ВІД військової даївшівостії;

ностью і: э гой отрасли районных исполни
тельных ХОЧ ИТОГОВ и ГО|ЮДСКОГО совота ок
ружного города;

2) содействуют экономическому н культур
ному развитию национальных меньшинств, 
руководят в окружном масштабе рабо
той по обслуживанию пационалиидх мень
шинств, в частности, переводят работу со
ветских учреждений (ШКОЛ, судов и т. п.) 
в национальных районах на язык нацио
нальных меньшинств;

3) организуют па территории округа иа- 
цнпналыгыс сельские и поселковые советы, 
а также и шшншльние районы, пре этом 
погтаповлеппя об оргапизации националь
ных райопов подставляют на окончатель
ное утверждение Президиума Всеукраанско- 
го Центрального Исполнительного Комитета.

М. В отрасли военной. ,

32. В отрасли военной окружные ислол- 
шггольныо комитеты:

1) оказывают всемцшос содействие по
вышению обороноспособности Республики, 
помогая развитию Рабоче - КрестьяпскоЙ 
Красной Армии и Раооче-Кростьяискцго Кра- 
сного Флота, воздушных сил, химической 
обороны и т. п., в частности, путем вовле
чения в эту работу советской общественно
сти л содействия развитию соответствую
щих общеответіьіх организаций (ОСО-Авио- 
хпм и т. и.);

2) принимают участие в проведения во
енных мобилизаций іі очередных призывов в 
Красную Армию и Флот, согласяо действую
щему законодательству;

3) организуют поставку лошадей, по
возок и упряжи для армии, а также учет 
подлежащих мобилизации лошадей, повозок 
и упряжи;

4) содействуют военному командованию и 
воинским частям в их деятельности по шро- 
волению военных мероприятий, согласно 
действующему законодательству;

о) проводят мероприятия по раслвартнро- 
ваиию воинских частей и снабжению их 
помещениями, в особенности во время мо
билизации;

<>) проводят в жизнь нее распоряжения 
высших и центральных органов власти о 
допризывной и вневойсковой подготовке 
трудящихся;
. 7) ведут борьбу с дезертирством и укло
нением от воинской повинности;



8) нагдедають ашонашш установами і 
тгціфисмствааш правил про облік військово- 
зобов'язавші;

9) вживають заходів до оборони нравного 
й матеріального стан)' і до забвзпечогиія 
(військових службовців тіі їяівх <родии шль- 
іамм, передбаченими «Кодексом Законів про 
пільги і переваги для військових службою- 
зіж іі їхніх родин» та іншими узаконеннями.

Р о з д а л  IV.

Пленум округовего виконавчого комітету.

33. До виключного віишиї пленуму оку>\ - 
і квото пкконаичоїч) комітет)' изложить:

1) ійк|«ти, а також аоречеіщоно пер»- 
еби|отгн голову, його заступників, секретаря 
і ч.лчвін нрклгдії округоіюп» ишкоиакчого 
-комітету та каїцидатж до шіх, за інгрмачн. 
лародбачошин «в ;»|»г. 41 икп Устави:

2) і*илг.тясин <і злі воріжунатн бюджет
«кругового пшіиавчою комігчту і ті бюдж - 
ти «юр\ твого чіп а та 4ХІІІ0ІЮВНХ. ш*> в-» 
НИХ ВИНИКЛИ [ИМІННЛІ'М'ТІ МІЖ ГКрШЧШЧ ви
конавчим комітети. з ндпиго бику, і міською 
радою (трутового центру та ]мі1оиоішмн 
(Лядам н |ю.( або рай«‘Нігшмін і'икоікивчігчи 
комітетами, я другого Лику. а так само заі- 
«'Дожувати '.ппі.мпіоиічругову збірку місце- 
ч*н \ бюджетів; *

3) рилгля.іаги га затверджувати звіт пр • 
виконанім бюджету «кругового виконавчого 
комітету і загальїиммсругової ябі}жн звіт!» 
ІфО ІШК'ПКкІПІИ місцевих бы потік «круги;

ризглндапі і) затяті»[жувати розн-ді і 
ирнбуткш а видатків між быикотачп округ»- 
«ми, «трутового тіста і райеііошплі та пода
вати ной ■) >од поділ на остаточне латвярджен- 
на пайблігжчоиу «н;рутовому з'їздові )«д:

5) обирати народнім судіін і подавати їх 
на затверіждонн ипйблнжжчу з'їздові $«і. 
а так само затч*чижуватп тіа^к»тіе:\ едччкх:

0) |*аимя.кпи і затверджувати звітн ты
ДІЯЛЬНІСТЬ ПрСВДІП ОІфуГОВОГО ВПК) МПВЧОГО
комітету і встановляти породе* та напра- 
шок дальшої ЇЇ роботі:

7) рюгляїатн та загодовувати річш і 
поцчшкгнюв плкгк рсаяпку тдодаосю

8) наблюдают за вьшодиешіем учрежде
ниями и предприятиями правил об учете 
ооспнообнзашіьіх:

9) принимают моры к защите драпового 
и материального положения и к обеспечению 
военнослужащих и их семейств льготами, 
предусмотренными «Кодексом Законов о 
льготах и преимуществах для военнослужа
щих и их семейств* и иными узаконениями.

Г л а в а  IV.
Пленум окружного ислолнитлеьного 

комитета.
33. К исключительному ведению плену

ма «кр\ жн«го исполнительного комитета 
относится:

1) нзбраине, а также досрочное ш*]кш- 
бранно председателя, его заместителей, 
секретаря и членов президиума окружного 
исполнительного комитета и кандидатов к 
•последним но нормам, предусмотренных в 
ст. 41 настоящего Положении:

2) рассмотрение и утверждение бюджета 
«дружного НОПО.ТНИТЄЛЬНОІ’0 Комитета и тех 
бюджетов «кружного города и районных, по 
которым возникли разногласия между окруж
ным исполнительным комитетом, с одной 
сг^юны, и городским советом окружного 
центра, районными с’ездамп советов или 
районными иснолшпелміичн комитетами, г, 
другой стороны, а также утверждение об- 
щеокружиого свода местных бюджетов;

3) ра'гмот|им!1!С и утверждение отчета до 
нснп.іненші бюджета окружного исполин- 
тельного комитета и общепкружного свода 
отчетов и> исполнении .честных бюджетов 
округа:

4) рассм»»т|юние и у тге.ржичпн* ]ілснрс- 
,імення доходов н і исходив между бюджета- 
мн окружным, окружного Ги[И)ДЛ и |>айон- 
нычн н подставление отого распрдслоння 
на окончательное утверждение ближайшего 
окружного сезда советов;

о) избрание народных судей и подстав
ление их на утверждение ближайшего с'ез- 
да советов, а также утверждение шцюднмх 
следователей;

6) расемецюни© и утверждение огчотов 
о деятельности президиума окружного ис
полнительного комитета и установление по
рядка н направления дальнейшей его рабо 
ты;

7) рассмотрение в утверждение годичных 
и пертіютквяьіх планов развития народно-



гіАіічі̂ тна і ку.и.гуі)пиму«ри.шіни'о Луарі- 
ництш іі:і території округа;

8) :кпшщикувати проекти ряшіїіду май 
на оиири««етт імісцоного аначішиї між «нору
РИМ. «трутовим МІСТОМ ‘І і<»й«шпчи.

іі І. ІцьУ аі̂ ш, іц«і положать >до іміклюі 
мои» інший лл<чіуму «крушіюго <шл;«лі;и:- 
'н.іо ііомгтету і іюр'иба'нниїх ;нгг- 33 нісї 
Угг.иіи, пленум «жіруї'ової»» викоиаіеиш» ко* 
нітоту >|ямімііі.іс:

1) деямгні іі утіх пірисіх '«сценой уи- 
ршиїмін і і-і..чі«й*ц*тім;

2) 'ппфи нижчих орлинії іиі.тпі і»|ні їхню 
діялмпс.м.;

іі) доти;:.и і .тіш .:;ілйі<и«\і-в іііцділіи, 
мюіичіТорш, .і гаї; саме шх уривших осіб, 
ідурніпих «ж|іуг«шочу шіконаїнчочу шьітс- 
юііі, .діючи їч директивні шка.шжи іі їхній 
ііжіміогті І кас.уючи їхні роиіюряіжоїшн. щ-> 
їй* іп.ііинмаїогг. ким ді(|мчрпик«м:

І) іюіміі.м п|к\іпа»іиікмі імншіх «цчаиіп 
»иа ш;

.>) нині снрыш, догігті улраїшішн окру
ти», що їх плинум па:ругніюімі 'іиікоііилч'іт 
комітету пилиш: ж» інгроио |юлглиі»ути.

іі;). Пежислзію від уиг.нл>шу «Іран, ло|ни-
б.ґкшмх н арг. арг. 33 і 34 цк'і Усгалиі. 
окруїхші пікошііиі к«ічїгети на пленарних 
•лаглшшіх можуп. потшірюнапі ш; а тюг 
поі іпщ'игпти, 'лис <і па протоннії ішнсич 
п|Илніи імамі, чгі справи жішміодсржаїї- 
ного будівництва, а так само яагалмю’їниі-
ІМННІ ГІ||ЧІ|МІ.

зі;. Чгргмиі ааоідаїиіи ллоігуму округовог" 
г.икмкіі«юго кшотегу скликай проаияж оісру • 
твого виконавчого ча»ніп*гу їм* рідше, ні; 
чтюн ікі.ііі на рік.

У п а с  а. Ноначоріхті жіидшти плину
чу акрупяют пнкпгсиїчоги комітету скли- 
хаі.тьол :іа іікиглигопою йоіч> іфгснгіії, аби 
на іі|4щі).іініію а/і складу оізрупнюго ви* 
копшенно ісошИчугу, або ші пштаніі поста* 
нон ІІ|Ю.мк9Ї Вооуюініїшчжогп Цшицкиь- 
іин і Внісонанчого Кочіпччгу.

Іі7. На жичцаїмінх нлонумгу трутового ш- 
мшавчого шпгітт іцг,ию умшмюго голосу 
маигп. тільки члени *ис|*уімтопп никлішет-

т

ГИ ЧШИЙСІШ И культурно ПН11ШМЫГ’ 
іроитолигт на территории округа;

8) утво)іжіошіо прооктеи распределении 
имущества к предприятий местного ЗІІП'К- 
инн между округом. окружний городом І! 
районами.

ІІ4. Кроме тпі|ю<ні. нііім-ищнхоі к н - 
длючипиитму веденню пленума окруж;т 
го игінхіїїітмьііого комитета іі вредуом<п 
репных ст. іі іі пастонщеп) Положении, пт 
11} ч окружіигго ПСІІН.ШІГПММНПІ КОЧІПХПі 
рассматривает:

І) доклади но том ікш|юсам иестмог- 
упр&иленнн и х(«ііЙ)Ліа;

'І) іпчіггм шшч'тніїщих о)»гаион пласті 
>/» их дічгпмі.ііогпі;

3) .іок.іаділ и «гпнчи .іаіюдмиаюіних ні 
делами, иноиекті̂ юн,. а также в. с\ лкм. 
постных лнц, ноднедомстиенных окружним, 
исполннтелміому ІУїМІПОТу, .КІН.ЧН ІІМ «ди 
ректинные уквааши «і их длительности к 
огменшг их рас;гчрижении, но г«мгп№Т*
• гвукишіо. отим д»|иктііікім;

4) діима.ім иренхинітг* іей ниа|ішх «4'* 
і,нині імаспі;

Ь) другим попроси, каї'лікшіиесн унрпые- 
ипн «жругоч, рассчогреіша когірих іілонум 
окружного исполнительного ломитт при- 
лнает небходнмым.

35. ІІІМЛИНсИїМО ОТ |К1СС-МПТрІЧІНН ІІОИріСОГ. 
нродуоюг|юш1ых н ст.ет. 3> и ЗІ настой* 
икч'о ІІол(гжеи;ш.4 окружних ипіолннкмі.- 
имо комитеты и нленаопих лагеданкнх чи- 
гут (юсужіап. как по собственной нинцча- 
гине, тіні и по ііреїложшінпч шлчних орта* 
іклі •пласти, иго непресы «Гннегпеударстион- 
іюго ет|кигпмьст»а, а также вониось; обніс 
политического харнатра.

ЗІ». Очорімпио ;іа«ліашііі іисіїума («руж 
інчю ІІС1Ю.ПШНММНЦО комитета с<хіика:от 
си 'П|ютпщучом «ікружікно исполнитель 
ноги і.очнпча йе [Ь'ікс четмртх рал в год.

ІІ |і и ч оч ап и о. Внеочередные засе- 
.ЫШШ Пленума ОКРУЖНОГО ИСІІО.ПіНТЄ.11. 
НОГО КОМіГГГТХІ пюмвакггпі но ІКЧТІИИФ- 
лсііию ого іцнмнінума или не пред.іеа;с- 
нию двух треіей состава окружного иг- 
імшшшміого комитета, или га «лмюва- 
.шш ііоашневлошій І\;юаиинума Вслхукра- 
ішекого Целтралі.иого Нсіііміпііе.м.иего 
1&імип,та.
37. В '.іасоданкнх ш«чі\ ча окружіки» йе

ноліштімьного комитета Ираном |юш.іинце. 
го гол ості иользуютпі таїьхо члены оц>уж



ю комітегу. З правом -дорадуою юл ос у іі і 
«поданнях п.юнуму оиругового отконаїног.. 
комітету можуть брати участь: кандидати в 
члени оюругового виконавчого кил:а*ет>. 
п:;що лоті те заступають на даному засі
данні; відсутніх члоиів, заівідате,» округпшіх 
ві.іділ!п а одягові звспокто[ш, голови місь- 
кої вади округовою виста і (ойоїювих ви
конавчих коміїхпш, що їх* в члонами онру- 
ютию .виконавчою ііомігегу. оіцпговий щю- 
курор, члиіш Цонтралмюго Мшсоїіавчого Ко
мітету Союзу РСІ\ члоіьн Всеукраїнського 
Цоіи ралыюю Виконавчою Комітету*, члени 
Ради Иар/дівх Корсарів (юкгзу 1М-Р і члени 
Рани Иа}ю»иіх Комісарів У(ТІ\ а гж само 
інструктори Всеук(шнською Центральною 
Виконавчою Комітету та огоруговою внко- 
навчіню комітету.

У'В а та. За іккіїанивою окруїчівоі'о (ви
конавчою комітету або Його «розіиії на 
:$асілаиші\ пленуму оцпгового вшилкш- 
чою комітету в іі[шюн -дораачою голосу 
можуть бути, кртч кг.япчоїтх у ньому 
аіргяку.м, іі 'ІНШІ особи.

38. Усі оігршш на пленарному засікші: 
оіфуюіюю виконавчою комітету розвизуегь- 
ея лапам голосуванням зшічіійпою більшістю 
іч-лооів.

39. За нотрібшіх ішіьмкгіь лан іюговорон- 
на важливіших чіе-цстюго або за таль- 
нодержаїмгого значіння, засікммін плоту 
іжругового виконавчого комітету, за поста- 
погою його нрюидії, можна іюзпшряти, за
прошуючи на ігнх з нравом дорадчого голосу 
іфедстаніжкю ті|ил[и\'ійнпх <і інших громад
ських ортаоіжгцій, дгрохеташіггків ребітшв 
фабрик -і заводів, що с та торігюрії округи, 
прсідстажпікгв мкцевнх військових частин, 
представників всіх міських, селищних ! 
сільських рои округи і наукових устало» 
округи. а так само ншгігх осіб. (Ж,;>емо за
прошених вії президії округлюю виконав
чою комітете.

40. За<чккшін плову чу окруюшнч» вико
навчою комітету відбуваються за постало- 
пою округового (виконавчою комітету або 
його іі|«овдіТ в «жруювому центра або в ін
ших аалюцвмшх пунктах «а території 
«орупн.

н<»ю ионо.ііппсльного шінтеча. І! правом ео- 
пещатсльпого голоса в заседаниях нлепума 
окружного НОПОЛІШТСЛІуііОГО КіАМИТОта могут 
принимать участие: кандидаты в «йены ок
ружного неполннтодытаго комитета, если 
они не замещают на данном заседании от
сутствующих членов, зааюіьівающік* окруж
ными отделами и окружныо ниспеїстори. 
п|>едседателн го|к»дского совета окружно
го города и районных исполнительных ко
митетов, не состоящие членами окружного 
исполнительного комитета, окружной при- 
курс*}», члены Центрального Исполнительно
го Комитета Союза ССР, члеиы Всеукранн- 
ского Центрального Исполшггелі иого Коми
тета, члены Совета Народных Комиссаре.;? 
Союза ССГ и члены Совета Народных Коми- 
саров УССР, а также инструкторы Вссуь*-* 
раииского Центральною Исполнительною 
Іїочита и окружною исполкома.

П р и м е ч а н и е .  (По постановлению 
окружної» исполнительного комитета или 
ею президиума па заседанних ыленучн 
окружного нслолнителыюго ісомитета С 
нравом алкчца гол иного голосні могут при
сутствовать, к[к)Мо указанных в настоя- 
щей статье, и другие лица.
38. №е вопросы на пленарном заседании 

окружною ііололшітсльної'о комитета раз
решают! огкрытч голосованием простым 
ООЛЫШШСГВОМ голосов.

ЗУ. В необходимых случаях, для обсужде
ния важнейших вопросов местного или об
щегосударственного зпачеппя. заседания 
пленума окружного пополнительного коми
тета, по постановлению ею президиума, мо
гут быть расширены путем приглашении на 
них с правом совещательного голоса нред- 
сгавитслой профессиональных и других об- 
щоственных организация, лрентаїштіей 
рабочих, находящихся на территории окру
га фабрик и заводои, представителей .мест
ных і воинских частой, піюдстаїиітмей всех 
го}чдскн\*. поселковых в сельских советов 
округа и паучпых учреждений округа. а так
же других лиц, особо пірпглашеїшмх лроаи- 
дпумом <жружітаго иепо.тшгюлм|<чч» коми- 
гета.

40. Заседания пленума окружного нояол- 
ингелыюго комитета происходят по поста- 
иовлеиню окружного исполнительного коми
тета или ею президиума »в оцужн^м цент)»** 
или в иных населенных пунктах на ти|>пи- 
торни окрута.



Розд іл  V і .
Президія округоеого еиионапого номітету.

41. Дли ;киі|мшадж<тті а<» жтгггн пи»ї\
посталив, а тав само постанов нищих ирга* 
игн влади, :ии ко.ріїшнцтва, 'іі;ш|»аівл«»їіиі та 
оГминатін '.иііліжостн всіх ііілчхрі^дких ояру - 
«овону пикощіпічому кочігсгош «іячиіііц— 
окруїчшніі виконавчий комкінхт цґицки: зі сто- 
го складу пролщію у окладі: голонн, йоічі
иасгуїшикімі, СОК|И?|Х11р>1 І ЧЛОІПВ, ВСІЛИХ» чис
лом наііґйлі.ш питна дшті. членів і іГнгь 
клциматж .до 'іічі \.

У ж а г а .  У тонких н|«чис,лпяш цент
рах. а само у Харкові, Киіві, Одіті, Дегі- 
ігроиетім)Вс,ма»чу, А]тоііі:ськ<.'му, Сталіні 
іі .Іугаїїпжому, число ч.теиіи іі]нмя іі'і окру
жного внкоікничого -комітету 'га танідів 
тіи до них можна ибі.шнуїіати на попа- 
|!ОПОЮ іілоііуічу 0К|ПТП1НЛ,0 ИИКОКИНЧоГп 
«.►чітету до VI членів «і 7 канідвдагщ до
(НІЧ.
42. Президія округоіюго ошксліаіі'імгі» ко

мітету чаїмомуі; мостмготи пленуму округо- 
ного ішк.иіаичог» комітету іі цеитралі.і»и\ 
органів влади >ІІ щ ипріїці між иагці;иііигмн 
<я» рутового ініконавчого коор'тегу <: оііпцнлі 
орлиюм влади на території округи іі час всі 
права окружного ішкон;ітчщ\> комсрету, крім 
прачі, наданих виключному идоііню -пленуму 
(арт. 32 цієї Устави V

У іі аг а. Здг.ідпоші іцтлидії окружною 
никоііаіиоіч) комітету скликаоті.с.и аго ірц- 
іііо ик тричі «пі мігши. я їх іажмкаспи'сл »а 
дійсні при ішишості ний мои щ полишим 
аага.п.інчч числа членів Піреаиіії.

43. Президія окружного виконавчого «о- 
ііітоту дж: :шіт іі|н> єною «роботу пленумові 
оюрутжмч» ішіконатчої» «ооіітоту по рідню як 
даті і ікі рік.

44. За повід] сладшіх шиї галлів пчола 
оюрутоіюго никоїтичого комітету мав право 
внкишчі ^кмікфжикожіл а вживати погріб- 
них заходів, що наложать по лідатиі ^мий
нії окружном івтюішчож комітету, на- 
«ту тю іииодомляюти ії)ю слюї чинності віа 
найближчому ікюідаїїт іцюигдіі.

* Гл ава V.

Президиум окружного исполнительного ко
митета.

41. Для проведения и а.киш. сіюнх поста 
івнмоннй, а танжо ііосганощоняй вмєиіях 
органов пласти, для рукова,їства, шпреіие- 
ІІКЯ н нбодинешиї деятельности все* нод- 
вадомсгвенш.іх окружному исношіителишму 
■комитету органон, -«жружным исгюдгитель- 
ішч к«п<нг<том іггг.»ра."тпі ин ого состава 
п|кхщдиум в составе: нродсодато.ія. ого за- 
Ї0СУГНТ0.Н»!!, січйрпири к ч.іоін>в, всего в ко
личество но Гмі.іоо чіитн^цати ч.юнов н пн 
ги кащн.хаїчш к іти.

ІІ р в ч о ч а ігн о. Н чірушіих іцирміліі- 
лоіиімх цоігграх, а ичо.іин -ж Харіжсяю. 
Кт-пі', Оюссо, Дносроіит^мтіщо, Л|ггочші 
ско, Гталгнг и .1\ 10110.10. к*мичогтік> чле 
нон іфімнднуча окружіюг» исііо.піітаь 
тло коми сої и и жаиіидагов к тім чожіп 
Г)14ТГ. уіИМИ'ЮІК» 1Ь> ІЮС ганоВЛОІІИЮ ИЛО- 
пуча окружного н^іиинитриміоп» «юиито 
•пі до VI члона и 7 каїміцаг.т к ним.
42. Президиум іжружін.іч» нчпнніпчиг 

ного 'лоингша ВМ1Ю.1ШИМ' інм-піноіі.кчжв 
нлопуча іх;руи;ш:ю нчі.иіштічі.ноі'о ночи 
■сота и 1|онт|ниы1М\ оргаїюи власти, к в но- 
і'їнй чожіу аасощіїшічв іщружито ишкм- 
нігго.іі.ііоіч» кпмиюта нв.іиоті висшнч ор
ганом власні на горриторни округа и пап. 
ауітчщ всеми нрага ч и окружної о ис пои ни • 
толі.шм'о комітта, аа исіаючеіниж чірап, 
«СГНКШШІ.1Ч к исключи имміочу тцоиню 
пленума (ст. 32 настоящогі* ІІаіожонин).

ІІ р И ч о ч .111 н о. Засиданин нрмндиу- 
ма чі.в|»у жіик’о и«'4іоліип«міліоп» комиггота 
оа(ілваи>тс-н -не рижо т}И'.\ рал в ч<«'.іщ в 
счнтаюіч-лі доіісітитаїї.иичн л^ш іииіичнв
ІЮ МПІІОО ІІО.ІОШИН4 ІМЇЩІ'Ю іа\1ИЧ(ЧТВВ
ч.юшиа ііроліциуча.
43. Нраоїднум окружного нгнаїнитоль- 

«оіч) комипта отчитииаїтн в своєй |шмпе 
по(иц плевучоч оціужного нсііамінтаїиюго 
іюмитста іиі роли» двух |ш в год.

44. 11 шчггложных Счігіанх «і|кдседатвль
окружного испатштиыкло комитета име
ет право раолоїчшчнш в ирши-
мать нообхіхшмілс меры, относя індича к 
водоиию президиума окружінио иешхівв- 
Ч'ЄЛЬІНЧЧі комитета, с последующим пиіЧцс- 
4жем о от»жд дойсґгниих на о.іиисаІііін'Ч ва- 
сіхіанни нролндкуча.



Р о з д і л  VI.

відділи й інспектури охругового виконавчого 
комітету.

Засади.

45. (Ц'ПГОВНЙ ЗПКОЯаМЯІІ К0МІГЄТ ДЛЯ 
беолосор синього відалня ок|м?мюги галузями 
гоолоісарства й ущкшашя округи -мас від
діли й виоовктури, перелічені в орт. арт. 46 і 
47 цієї Устави.

46. Окрутовнй виконавчий комітет на»: 
така тшш:

1) аичіні'Г|)агш)ЯИЙ:
2) фінансовий;
3) місцевого (комунального) господарства;
4) шляховий;
5) піскової промисловості! (в округах 

з розвиненою промисловістю);
6) торгівлі;
7) земельний;
8) праці (у промислових і ишшніромисл’’- 

оих округах);
9) рооішичо-слтннської інспекції;
10) військовий комісаріят (на правах в.>

д«т);
11) держанного ЛО.НГНЧНОГО управління:

12) стотнствічік* ою]иі (на правах вінілу >.

У в а г а  1.1> округах, за окремим <чпк- 
»-м, оатаорджошвм вії ігрошлії Всеукраїи- 
сілого Центрального виконавчого Комі
тету» ООО» 5ПКИ ПКруГОВНХ 'ВІЙСЬКОВИХ к«н 
місармтіи шечіують терітушмн уп* 
•равлнші корпусі і дивізій. Округові вій
ськові комісаріати, точіторшькі уграв- 
лпвя корпусів і див'.кй, а так само окру
ти вііці.тіі деракимгого ііолптгшоГ’' 
упрЛ:ПДІШШ ДІЮТЬ НЛ підставі окремих ППІ-І 
них узаконАн..

У в а г а  2. (Списки округ, до органі- 
зусгьсц вшілп місцевої промисловості і 
голили щ«аі|і, затверджує Президія Всо- 
укрнїнг ькччч) Центрального Виконавчого 
Комітету.

У тих округах, де організується БІД
НІЛИ МІСЦвВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, відділі міс
цевого господарстві» зветься відділами ко- 
•купального гослсдарства.
47. Округовнй виконавчий комітет мас 

такі інспектури:

Г л а в а  VI.

Отделы и инспектуры окружного исполни* 
тельного комитета.

Общие положения.

45. Окружной исполнительный комитет 
для непосредственного ведения отдельными 
отраслями хозяйства и управлении округа 
имеет отделы и инспектуры, перечисленные 
в с/г. ст. 46—47 настоящего Положения.

46. Окружной исполнительный комитет 
имеет следующие отделы:

1) административный:
2) финансовый;
3) местного (коммунального) хозяйства;
4) дорожный;
5) местной промышленности (в округах 

с развитой <аромышлеш>хтькО:
6) торговли:
7) земельный;
8) труда (в промышленных н полупро

мышленных округах);
9) рабоче-крестьянской инспекции;
10) военпый «омпегарпат (на нравах от- 

дгла);
11) гооударствепноіо политического уст- 

рввлгнни;
12) статистическое бюро (на правах от- 

(ела).

Л рл м о ч а  гг п о  1. И округах, но 
особому списку, утвержденному Президиу
мом Всеукрапнского Центрального Испол- 
ннпммиго Комитета, обязанности ок
ружных восппых комиссариатов выпол
няют территориальные управления кор
пусов н дивизий. Окружные военпые ко
миссариаты, территориальные управле
нии корпусов и іішіьшй. а также окруж
ные отделы пкшпотвепного политиче
ского управления действуют на основа
ним ос<юмх о пнх у.іакоиошгГі.

П р и м е ч а н и е  2. Список округов, 
где организуются отделы местной про
мышленной п отделы труда, утвержда
ются Президиумом В:еук]Шінского Цен
трального Нсполинтельного Комитета.

В тех (кругах, где организуются отде
лы местной промышленности, отделы 
местного хозяйства именуются отделами 
коммунальное хозяйства.
47. Окружной исполнительный КоМИТОГ 

имеет следующие инспектуры:



І) лащИіьш осяйгн:
I )  СЮЩЯДЫННЧ» 'ЖібєЗІИИОІМІИ:
3) охо|мн1и здоров'я;
4) праці --л тих округах. де їм- <ц»гані* 

'.ИШЛНО «ШІ.ТЧІІ» ІІрНЦІ.
48. Ііі|»іі іцю-нидії округового ннкиїишого 

комітету, як 4ххміосп|хиііііІ Його апарат, с: 
а) шці̂ акі плановакомісія л б) кмчсрггга^нят.

К)|*:м іию. лріі м)н^»іь,т/ії оіаруїчяоіч) ітко- 
лимиты кояітсгу <: такі у<*таакниі й комісії,
ЩО ГРІЮТЬ Ж» ІІМГТПІІІ <*КрЄЄИІХ 1І|ИНН№Х УСТЯЖ:

)) округом* аірхівне уіиршліїшл;
2) уиравлішін «оругоівггояіженоііа;
3) ради фізнчагої культури;
4) 6к»|ю шщкліалі.шіх 'мошпог.гой:
5) постійна тсуигшішілгліа нарадо їй ш>- 

«•іой-нз нарада плн ло.іапіЙеі,!;иної нідготиі 
ірушицнх;

0) аіібі'іражна комісія- а» округах Нл 
слпкмом. що Його пятіодіжус Уі.'|шниси;а 
Кконсіуі»та Нараді:

7) коикіїї у справі орілійжщії і ірозію- 
рініизаіпііі <|м»!Ті«ім імопн В. І. Леткі али ДО
ПОМОГИ ОКЩрІІ тулміим ліпім.

4'.'. іКіиМШ та іікмюктурн ач’рушиото <ВІІ- 
коїиіичопо иомігогу обслуговуй <мо|мумчій ліі 
сгкроіарінту оцругового «иімиаівчого комі
тету ТОХІІІІЧІРІРЙ « ІЧММІ0(Щ|]ГІЖО^>аХІРІ»ІІ)ВЧНЙ
апарат, крім тих шподш, каш а ойсцолиіл 
у*ч«ч. ж» іюстішгіплю оюрутоїйичі ЧШКіїїКНПОІЧі 
комітету. буде іші.шаоо за можливо обслуго- 
пучшня ііісііелтур під апарату іччсретаріяту 
ИЮруїЧівбго 1>И«оі»;іІІЧОПП К'ЇЧІФЄТ\’ ІИЧПрП.ТІЗм- 
і:;іПКМ порінком.

50. На чоціі <чм;!]нча|іЬи'у округоного їж* 
ШКИГОМО КОШТ І'У СТОЇТЬ СМЗІКІЮр окру го
нори инкоііаівчот комітету, ш чолі відділки 
стоить '.іаіндате.й, а піа чолі ііііякясггур— 
округові інспектори, щ<> їх общая округо-
НИЙ тІІІКЛЖіВ'ГИІІ коммтіг і.І СВОГО «КЛаДУ.

У ш а т а  І .  & .лінія псових ївшкіціии за* 
подателя іегнілу або оесругоіюго икчгек'го- 
рп може зіастаїжтлнти оюругоіиїй вн«о- 
«кнічіій кпчіі'от <і не з числа н.юійчі пкр\- 
«ч.ии і» імікоіпіпчсто кочітеп.

1) шіро.нюго іпрмлюшмиїя:
2) социального обеспечения;
3) эдрашюхрашения;
4) труда—и тех округах, где не органи 

линини отделы труда.
48. При президиуме окружного исполни- 

гелміого комитета, как лсіюг|>едстшпиіий 
єго япиа]ат, состоит: а) окружная клало* 
най комиссия и б) соїфетарнат.

Кроме того, лри іі|к>.ііідиуме окружного 
ІІСІІОЛІІИТОЛМІОІ'О комитета существуют сле
дующие 'учреждении и комиссии, действую
щий на основании особых о них положе
ний:

1) окружної' архивное управление;
2) управление окружного инженера;
3) совет фпзичгокой культуры;
4) бюро каннональиых чеишниств;
5) постоянное территориальное гошлца* 

шіє и постоянное оііи-щанш' ію шіопойс-;>о- 
НОІІ Подготовке Т|іу,ИІІЦНХСИ;

0) сіі)юіпражнаи комиссия—в округах но 
•чіт'ку. утверждаемому Украиінжич Экоио- 
пн'ієокпч Оовещашіеч:

7) комиссия но оргашиакии и распоря
жению фоіиами имени Н. ІІ. Ленина для 
ііи\!-.нщ биччіржюрямм дотам.

І'Л Ог.имы и іиіспектурн окружного йе- 
ііо-іімі пміаюго комитета обслуживаются от
дельным от сек|>етар№гга окружіимо ксно.і 
іштеїьііоїчі комитега техшпосіаїм н хоезяіі 
отпюіміо-с'клчиихшим анііа[«там, за коклн»- 
•іеішеч тех случаен, кщда, «о местным ус- 
лоиннм, но иостановлеінію окружного но 
іюлііитчмілїого комитета, будет лрюїіаію 
івілможиьім обслуживашіе інюпоктур лина 
раточ с-свс)>ет;к|яіатл окружшчо испо-ши 
теліаюго комнтет:і в цеіітра.ііг.іоиашюм по 
радке.

50. Во главе сенретарната окружного не- 
нилнитольшіго ломітта стоит секрста]>ь 
окружнш'о ініііолштольиого >а>мнтота, во 
гліьво отдемон стоят заііеиинлющне., анюгла- 
ве іиісиоктур—окружные ішсшчгго|ім, в.і* 
бв]>аемыо (ясружным исполнительным коми 
тоточ из с-інюго состави.

П р и ч е м  а н и є  І .  Іі нсключитоль- 
них случаях лляодывающип отделом или 
окружной шннеіґтчф может быт), казна 
чаем >>!С1]>ужным П’їнміипхчімііАМ коми 
тетом и по из числа ч.іеікш окружного 
Ш'По.ІІІИТе.ІІЩОГО КОЧПГО1ХІ.

• л и :



У в а г а  2. Шднои'цішім народим комі- 
* сарая подається право відводити ту чи 
іншу кандидатуру завідателя відділу або

ІНСПСКТОрЗ.
М. Нцсішювлюс або тимчасово усуває 

а посади завідатолів ок/ругавнх «адділшв або 
«кругових інспекторів ок/руго вий виконавчий 
комітет у разі злочину на посаді, бездіяльно
сті!, новииошднос'ш свойому призначенню і 
а інших причин.

Пр) кожне вцстаповлсмшл або уоупешія 
а посади «оруганяй (виконавчий кошітст по
дає до відома впповілпого пароднього комі' 
сарі.

З вищезазначених орними івуїіовідннй .на
родній комісар мас право вимагати від стру
гового виконавчого комітету адсохмювити 
або тимчасово уоунути з посади завідателн 
«кругового «відділу або округового інспек
тора.

52. Відділи та інспектури окруїювого ви- • 
копавчого комітету запроваджують до життя 
постанови та іюзяоряджеїшя івііщях а цент* 
ра.тшмгх сіргшув влади, округового виконав- 
чого комітету о міської ради округового цент
ру в справах, що наложать до комнетелції 
цих о|»гаівів.

У в а г а .  Вщш й інспектури округо
вого (втеонйвчого комітету для провад
женім міської роботи по округовому пасту 
■мають окремий гооподарошгй план, окре
мий кошторис, що входить до складу місь
кого бюджету, і відокремлюють Свою (ро
боту по округовому місту від роботи по 
окрузі.
53. Засідателі омругових відділів і окру

гові інспектори відповідають за роботу від
ділу або інспектури, а так само шурадшіх 
їм установ, як перед округоамім виконавчим 
комітетом, так і перед, юдновідшпі народнім 
комісари, а 'в царлііі міської роботи по 
«круговому центру—гак само і перед місь
кою діадою.

54. В разі, коли завуатель відділу або 
Інспектор округового виконавчого комітету 
одержить розпероджевшя йшовшого па
роднього комісаріату УСРР або уповноваже
ного пароднього шгіеаріяту Союзу РСР при 
Уряді УСРР, що суперечить роопоряджеяяю 
обо постанові округового виконавчого комі
тету, чи суперечить законові, завідатель «д- 
ті.іу або округатгй інспектор, по припиняю-

П р и м е ч а н и е  2. Соответственным 
•народным комиссарах предоставляется 
право отвода той или иной кандидатуры 
заведывающего соколом иля инспектора
51. Омещенио или временное отстране

ние от должности заводывающих окружны
ми отделами или окружных инспекторов 
■производится окружным исполнительным 
комитетом и случаях преступления ло долж
ности, бездеятельности, ’ несоответствии 
своому назначению и по другим причинам.

О каждом смещении или отстранении от 
должности окружной исполнительный ко- 
•митет доводит до сведения соответственно- 
|ю народного комиссара.

По указанным выше причинам соответ
ственный народиьгй комиссар имеет -право 
требовать от окружного исполнительного 
комитета смещения или временпого отстра
нения от должности заведывающего окруж
ным отделом или окружного инспектора.

52. Отделы и инспектуры окружного ис
полнительного комитета 'проводят в жизнь 
постановления и расчюрИжсипн выс-ишх и 
центральных останов власти, окружпото 
исполнительного комитета и городского со
вета ОКруЖНОГО центдо по .вопросам, отно
сящимся к компетенции последних.

П р и м е ч а й т е .  Отделы и инспекту
ры окружного пополнительного комитета 
для проведения городской работы по ок
ружному го]>оду имеют особый хозяй
ственный план, особую смету, входящую 
в состав городского бюджета, и отделяют 
свою работу по окружному городу от ра
боты по округу.
53. Наведывающие окружными отделами 

и окружные инспекторы несут ответствен
ность за работу отдела или инспектуры, а 
равно подведомственных нм учреждений, 
как перед окружным исполнительным «ОМП- 
тетом, таз; н перед соответственным народ 
нмм комиссаром, а в области городской ра
боты по окружному центру—также и перед 
городским советом.

54. В случае получешш заведывающим 
отделом или инспектором окружного иопол 
иительного комитета распоряжения соот
ветствующее» народного комиссариата 
УССР или уполномоченного народного ко
миссариата Союза ССР при Правительств.* 
УССР, противоречащего распоряжению или 
Постановлению! окружного пополнительного 
комитета, п.тп противоречащего закону, за-



ЧИ шли# іаіШИ р«'.ІІЮрЛ Л*ИЖИ На)ЮДШ,ОГо 
і.омнарисгу і< 1Т або )Ношмжажиюю іп\*ц 
пыли мтн.л{«яіу іл/ьау М’ іцж Уряді 
VI,НІ* ійжіюи-іио іц» тикл рмоіфиАЖооііл 
окруюіжй іиіьонлнчий іилііюг, ;*киЙ мас
»|гі1ІІО ІКДьІрЖІПН ІМ- |*-/*11^»ДЫМКЯ1Я ІІИрМ
і-кшнми орі.ииин імамі -п'ю, лл нинадкж Й 
порядком, лаала-юних у и VI ЩН' 17 піііі 
Уі-гани, иркіжшіін чиїми* іі, |омшр;и*ошін 
чарчиїмно коміслріяіу ЮІТ або ужжжжа 
жоною на|юим»м мтюарініу <ою.іу І'І'І* 
<і|Ж У|»;мі V < 4*1*.

Округе*! ПА!И!!І ПОМІСІ!

:»!і .і» їламжіи «аишим ок^і-опої палію
ІЮІ НоШНІЇ Іі |*АІрЯ',ІІГ)'Н ІМІМЖ ІІіЦМ^НМНо

кн.ици)млчм і омііа.млиі ку.м,ткнімо 0\,йн
НИІІІ'Ш ОМрП'Н, «іжніжумші А ґН«і)ИИ»у ІКГІЧІ

«си» іиаімжу рЛссу нідііаж 4 інміоктур
■труї «того -оиконаїсюго іилй'ічігу тіі йііии\

\ пилом 4 орі аішацій «крупі, а пак гано «м - 
|ноди-,иіо нороііірямі -лім|и»нл іжиіни кіаііачо*
ЛИХ 1М,шЬн ДО -ЛСНТГІІ.

МІ. Окрутил ішноїм клнкін, як аікіриг 
гішіиммчиїкш.о іиил'і.іиЙ ігіїрутіншу мий»- 
наичоиу іміиігн’Піііі, н ош»ЇЙ иіІіммюгні ’.«йА“- 
ІІМІ ПК а.ШМНИІИ <гЬ'|іуПИімІо 41ІИЮііЛІіЧоІо 
іюисюїу, сак і ааніліінн Уіі|і;іинм;«»і Дир- 
а.ли.юї іі.іішміюї Імічк.іі іг|иі 1'амі Нл;**ші\

ІІІм до і«6г.іігу і іі]кш|ішч<іі гііиіїх |мЛ)Т 
«жрутоа іішиииі «о«к.ііі 'і;ору<ггммі (ццм«к- 
тніиіин «кругиішю шміоікні'ют іаімітіугу і 
Уі(,|ьіНі*'.м{»і| Доржалііюї ІІ іаноіюі К«лііпІЇ а 
сни що іі иірлиах ноіцю.іиіії імлоуаліііш 
трутна пдапюш інойлін кчтггм'ж іінйі.иіі- 
ламп Укірппгіжої Діржашгої ІІжиинюї Комі

<< Окруюиа ішіюиа комини складні.іі. 
ні а сміїціИ Ні, чіиі імруюінії дшііоікм ко
пии Іі НріМНДІИ, Що йчННН^|н\НІМі Кіщуіі |НІ- 

іміюіи оі;рут:ии ліліиншої комісії. іІІролніЬі 
ск.ыдни1.пі ',і го.іііііц і игру юної и.іаіііїшн 
комісії, ню Пню іілсі.нмііііііи; окрулчиміІІ 
шЬіоііоіинй пнищ а 'висла чдиііін приинії 
іяфуюіммо инкоііаи'йно компоту, шитуїиііі-
11,1 Го МІНІ І Ч.ІгіІІН ІЦи-НМІЇ

іяоииающий «гулом или «жру жжА милих- 
*юр, іш щннкпмліишніїй імю ліенни тою 
ряжиіиа пародіюю и»*шч цмлгл Уііа шік 
ліюіікпмсівжйичі іьі)иі(іжіго ияш/лршзП'л 
« оокіа М\* іцж Ііршитіиіа пш с/и/і
ні.юг о -і а ком раг,іні]>ажі’нин <ж|іужію«у иг 
шиннпиыюиу комн-іігіу, міщий міооі 
•і|іа(т і/гжіиюікт, (по ^гхю|»<жошю ііі‘^*і 
ииошмяи о|нлнлмн щіастн, иди «і і^драих 
іі н інпіі.ікі', укішіїи.дх и и. VI *і. М ікі 
< іоиіци о ііол/жжіии, іі|Жост;икжип. дой
«ін ію |»;н ііо(игжі іши іі.цюішдо клмтщщц 
їа УіЖ'І* ИДИ учЮЛЮЮСЮїІЮИ'О |К^1ЦМИ4и 
кошй/щжаїа (оИма <Д Г іі|ні ІІ|іаішгиіі^Пй
ип\

Окружне і япамоа»! концесії!

Го» ій інжіпдчн іііаначн оД|»у’жнои шано 
іюй кочіи‘і-.ии ин кюгі’іі \т\пинплл імаїніїї 
на|нііиоіо хо.і;Г№ іна іі п>циал.ііо-хул/гу]і 
«нио і'і'іжніїдіжта ж^гуга, <и.і.и*жаііно н 
ііа;і|іаіідоііиіі іісой іи.июіюЙ у,\і*пи </гд<чок
ІІ ІНН'.НиКТу^ ОІ(|іуЖІІ(іГО ІІГ.ІІ0.ИІИЮ.1МІ0Ю
коми пі іі и иных у(і|іг,кіоііиЙ и о|ігаіш-аацнй 
окии, а іакжо шуііоііиіижаи іі|нимі)»..а 
іфоійціжин укшаїнімх нлинш в жи’.ин,.

Ь(і. Окружная імаїияш «игии^ни, я їм а
Иі;І, ШПКір^НОІ, ПИВОПІМ'ДІТПІИМШО ЩііДЧШІйіІ
іній игружноиу ііпюіінтиі.іюиу комитіт. 
и сліоі'Й ,ЮНТПДІ,1НИ’ГІІ ін-учціим'піИіЧ' кін; За 
данин о.фужііою нганніїїггічіакич) «омиті- 
ча, так и -.ііцаїшк УпраііііпмН !'ог,уда[і 
і сіиніноП Лдіимнкіїї і{оміи>-щі при <‘<и»от»- 
Ііаро.иіих Кочнет^ит УГ4'Р.

К оі'імпіюіінн оГмоіа и іі|ни>|мм4ім ожпк 
рагїо'Г окруя.нал нааїкима кочиггня руко 
ііоді/піуіптн диріМії'ишіин жгруилнго іі тим 
їжтічіяіот ісочитша іі УщмііжхюП Іо\ 
.ицм'шмнміой ІІ.ііиюікгй Кочіііч-ііш, віри (ичж 
и вопросах чоюдімщ-ии исіаищкнкаїші ок 
руалкиї імашнииі кітжткн рукоініщ-нуйтгн 
уі.а.іаіишчн ііш'ліідішй.

,г»7. Окружная л.иііюиаіі і.<тіі,*ііи сосго- 
иг їм імчщий. По г.іаіи- окружной и.іаноїйіП 
.іюіііітнн пі.ог про.шдн)ч, коюрочу ІІ]Ж 
ИіЦ.ЮіКІИ’ ІЮІІІМ'ІИ^'ТНІЧІИІН' руКоіЮДґТИо ра
Гииой оів|іул>ііоП іі.іаінжоП кочнміїн. Л|и»и 
|Ж)М сім-ІОНІ' 0.1 ІІріЧі'мЩГіМИ іжружіїоіі 
нкіаііоіюй коинсі'ни, наиііа'іаїжого оціужщдч 
іііч.інііініг.іміім іюицююч н-і числа ч.ю 
ііоіі іі|нмнжука окружшю ш'іиаііитімі.но|., 
мтііюга, шкМіт си ими іі|м'іп«і;Пі-.ія іі ’ідо-
іюіі 4і|н\иі,інума



За чані» президії є: голови секцій «кру
гової плішової комісії, постійні представші- 
і;и окруювого відділу робітничо-селянської 
інспекції, округового фінансового іВЩІЛу, 
•округового статистичного бюра, округової 
ради професгйнтх спілок і інші особи. За
ступника голови і членів прези.цї планової 
комісії затверджує президія округового ви
конавчого комітету на подання голови «кру- 
іхгоої планової комісії.

оН. На чай секцій «кругової планової ко- 
місії в голови секцій—штати співробітники 
-ікрутвої планової комісії.

Округові планова комісія складається з 
трьох секцій: сільсько-гсюподарської, фінак- 
<ово-ей>одгічяої і промислсео-комушальиої-

V н а г а. В округах з розвиненими окре
мими галузями народнього господарства 
аюжиа утворювати, з затвердження окру
гового виконавчого комітету, додаткові 
секції.
50. На «дугову платіву комісію покла

дається:
1) уробляти, віиюві,іно до директив ок

ругового викоішчоіо комітету і Української 
•Держ;ииіої Планової Комісії, проекта гене
рального і перспективного планів народнього 
господарства та соціально-культурного бу
дівництва округи, зважаючи на плани, що їх 
розробляють відділи й інспектури округового 
вшлшавчого комітету та округові організа
ції установи що-до галузей на)>одііього 
господарства і культурного будівництва, які 
« я їхньому віданні, а так само з матерія- 
лів, оіо їх розробляє сама округова плаїюва 
комісія; давати відділам і інспектурам окру- 
тоїкн» виконавчого комітету і іншим окру- 
іиаші організаціям і установам директиви, 
що-до складання генерального Іі иорспектігв- 
ного плащів; 2 3

2) давати президії округового виконавчо
го комітету шіоікеки н;і проект бюджету 
округового виконавчого комітету, а так само 
висновки па звіт про впконания зазначено
го бюджету;

3) обговорювати основні питання, звяза&і 
л регулюванням кредитової справи в окрузі;

Членами президиума являются председате
ли секций окружной клановой комиссии, по
стоянны© представители окружного отдела 
рабоче-крестьянской инсиекцип, окружного 
финансового отдела, окружного статистиче
ского бюро, окружного совета профессио
нальных союзов и иные лица. Заместитель 
председателя и члени президиума плановой 
комиссии утверждаются президиумом ок
ружного исполнительного комитета по пред
ставлению председателя окружной плановой 
комиссии.

58. Но главе секций окружной плановой 
комиссии стоят председатели секций— 
штатные сотрудники окружной плановой 
комиссии.

Окружная шаиоваи комиссия состоит из 
трех секций: сельско-хозяйственной, фи- 
наїково-окоіюмичсфой н лромьшглеішо- 
коммунальной.

П р и м е ч а н и е .  В округах с разви
тыми отдельными отраслями на{к>диоіо 
хозяйства могут быть образованы, с ут
верждении 0Ц>УЖ1МЧ) исполнительного 
комитета, дополнительные секции.
59, На окружную плановую ісомнссню 

возлагается:
1) ^заработка, в соответствии с директи

вами оіфужнмго исполнительного комитета 
н Ухтинской Государственной Шашшй 
Комиссии, проекта генерального н перспек
тивного планов народного хозяйства и со- 
циальио-культурного строитольтва округл, 
исходя из планов, разрабатываемых отде
лами и инспектурами окружного исполпн- 
тельного комитет и окружными организа
циями и учреждениями в отношении отрас
лей народною хозяйства и культурного 
строительства, находящихся в их веаешш, 
а также из -материалов, разрабатываемых 
самой окружной плановой комиссией; дача 
отделам н инспектурам окружного исаолнн- 
гелыюго комитета и другим окружным ор
ганизациям и учреждениям директив по со
ставлению тс крайнего и перспектіцвного 
планов;

2) дача президиуму окружного исполни
тельного комитета заключений по проекту 
бюджета окружного исполнительного коми
тета, а также заключений на отчет по ис
полнению указанного бюдаета;

3) обсуждение основных вопросов, свя
занных с регулированием кредягного дата 
в округе;



4) )кки.індати іі.іліш каїшальноіо оудів- 
шщтна, опоратншіо-госжмирські плани і пла
ни С/ИСІЯЛІ.ІІО'Ку.ІЬТурШіГоГ»уДІЛІПЩГНЛ, що їх 
шглпданлт. відділи та інспектури окрутоною 
шносшаїиого комітету, кооне|«тнііігі і Г|ю- 
мадські оріані.шеії; ]юзішдати '.нити про ви
конання планових завдань і подавати окру
жному ІІИКОП.'ІН'ІОЧУ ІЮМІІЧіТОНІ ДОІІОГІІДІ 1ІрО
.шіконаїпія зазначених планів; подавати окру
жному ІШіГОІіаіСІОЧу комітетові пропозиції 
про зміни, іі ]»п:іі шгг[и4от. стверджених или- 
пін;

.'>) ]*шлндлти й оцінювати іч*міода|іеькі 
плани *пі іі[и>граміі загальносоюзних 'і іюепу- 
блікииських установ та підприємств іі ча
стині, що охоплю . діяльність цих установ 
і підприємств на території округи;

(>) систематично наглядати кон'юнктуру 
ігародпьот ічпюдарства округи за щюгра- 
мою, погодженою з Українською Державною 
Плажпіою Комісією; складом періодичні но- 
квартальїгі і піи]гічиі кон’юнктурні огляди та 
подавати їх до окружного виконавчого комі
тету і до Української Державної Планової 
Комісії, а так «їмо подл кати до Ук|»аїііеької 
Держашгої Планової Комісії щомісячні екс
пертні корогіїондоітгї іі|ю кон’юнктуру за 
нроірачою Кон'юнктурного Пюра Україн
ської Державної ІІлажЛої Комісії;

?) ііаущлю-.іі’СоМДЧо ■]ми|хю.іа'ги планові 
питанні! за програмою, игождженою з Ук]м- 
їкп.кою Держанною Плановою Комісією;

8) розглядати і |юз|имшітн питании про 
районування округи;

!» {мхнмлдатн й |ю.*|нЛгяти як з ішпюї 
лііціитннн, лі; і на завдання окружного піі- 
конанчоїч) комітету та Української Держав- 
ної Планової Комісії, питании <і заходи до 
ліпшого використаний лрн|юдігіх багатств 
округи, а так само погоджушти діяльність 
всіх органів, що пннчають иродукційні сили 
округи;

НМ Гозроо.пнн ;< пллелої іішііитшш і на 
завдання окружном виконавчого комітету та 
Української Доржанної Планової Комісії ок- 
|ючіі шпаїгна. яшшіїі з іманулаїгннч нар*ц-

4; р.мт-могрсмж* нлаїюи алііита-іміого 
пчюитолмтігі, оперативно • хозяйственных 
планом и планов ещналлю-культурнож 
строительства, відра їатмваем их отделами 
к инспектурами оГаруЖИОМ исполниГСЛМЮІо 
комингга, !аюіюратншп.ічн и «пщес-гвенны- 
ми организациями; рассмотрение </ічетоп ію 
наполнению плажжш зл.ияіиЙ н п]юдстан- 
.іонію окружному иежмнитн.иочу комите
ту докладні об исполнении указанных пла
нов; лг]ждстав.тіги« окружному иеіимші- 
те.іьному іюмітіту 1І|Ю.[ЛоЖЄИИЙ об И.ІЧОІІЄ- 
нии, іі случае ііжйхоирчостн, угилрткденімч 
іі.іанон;

5) рассмотрение и оценка хозяйственных 
планов и іі|м>г]>амм общественных н репіуб- 
ликанских учреждений и предприятий Іі ча
сти, ОХНаТІЛІКіЮЩОЙ ДОЯтіЬНОСТЬ этих уч
реждений и- п]№Д1фннтнй на территории рк- 
рута;

Н) поденно систематических наблюдений 
•за кон’юнктурой народного хозяйства ок|іу- 
га но программе, согласонаїпюй с Ук|»аіш- 
ской Госуда[ютиеііішй Іі.іаноной Комиссией; 
с*»ста!ыешт нориоднчіулих поквартальних 
и чкхіхтодопих кон’юнктурних ї̂зорон н 
ііро.дставлсіжо их в окружиі.гй исполнитель
ный комитет и и Украинскую Государствен
ную Плановую Комиссию, а также ‘представ
ление, в Украинскую Государственную Пла
новую Комиссии) ежемесячных экспертных 
гіорікт/іюндонций о коїГюшггуре но прщрам- 
•мс ІСоїГюіИчтурного Г»юро УкрашнжоЙ Госу
дарственной ІІшювой Комиссии;

7) ііаучііо-иссле.юватііл'кая раара'ютка 
иланоных вопросов по програмою, согласо- 
панной с Украижжой Государственной Пла
новой Комиссией;

Ь) <|>ассиотрешю и і]кі.і|)а«'мгтка вопросов 
но райони|шванию округа;

0) раес.моггреино и разработка как по соб- 
стпомной инициативе, так и то заданиям 
окружного ж по.жіпчмьного комитета и Ук
раинской Государственной Плановой Комис
сии, вопросов И МерРІфНіГПІЙ по лучшему 
жііаіиюваїїніо остествешімх богаїутв ок
руга, а также согласоштню доятімі.иости 
всех' органов, изучающих пронзиодстненные 
силы оіфугя;

10) ра»{»а6(яка, по собствеїшой шішіна- 
тиво п по жшнивм окружного исноліш- 
телміФО комитета и Уіграшісяой Гогудар- 
гпжшюй Плапоной Комиссии, отдельных



имя» господарства і соціялно-культурного 
буді пияцтва округи;

11) давати віділаш і ііклеьтурач округо- 
«ного виконавчого комітету, кооперативним і 
іншим громадським і господарським органі
заціям методологічні вказівки у справах, зни
заних з їхньою плановою роботою;

12) нодаваги до президії «кругової» вико
навчого комітету і до Української Держав
ної Планової Комісії план робот та періодич* 
ні звіти про свою діяльність.

СО. Для здійопошіи зазначених в арт. 50 
завдань, «круговій плановій комісії надасть
ся право:

1) |к«|юблятн й надавати «круговому ви
конавчому комітетові проекти постанов, авя- 
заних з з.ріїоїтнняч планових заходів;

2) С>с*;іть-0|х>длігО зноситись з Українською 
Державною Плановою Комісією, з усіма уста
новами й організаціями на території окру
ги, а так само з іншими «круговими плано
вими комісіями УОРР;

3) вимагати під нідді.тиз і інспектур окру- 
гоіюго виконавчого комітету, від установ і 
організацій вчасно цолаяати плани, звіти і 
інші матеріали, потрібні округові# «лановій 
комісії для здійснення ‘покладених тіа неї 
заіфань;

4) давати відділам і нюнекгурам округо- 
ного виконавчого комітету провідні вказівки 
у справах, що належать до відатія округо- 
вої планової комісії;

5) викликати представників установ і ор
ганізацій для участи ;іа засіданнях президії 
і секцій округбвої планової комісії;

6) скликати з дозволу «кругового виконав
чого комітету наради й конференції у спра
вах, зтшішх з ]квроі»ітк«м і здійсненням 
покладених на округову планову комісію зав
дань;

7) видавати праці «кругової іианової ко
місії.

('!. Всі округові установі! і підприємства, 
і:ооле|кіп!впі організації і акційні тсгварп- 
ства з участю державного й кооперативного 
капіталу, шо розташовані на території окру-

связанных с -планированном на
родного хозяйства н социолмю-культуїрнсге 
строительства округа;

11) дача отделам н инспектурам окруж
ного исикшнггелыгсго комитета. коопера
тивным н иным ебщсстноннілі и хозяй
ственным оргашшщшм «етодолкя’лческих 
указаний по вопросам, связанным с лх пла
новой работой;

12) предеташоние прози, шуму окружного 
іюпалннтольпого комитет и Украинской 
Государственной Плановой Комиссии «лана 
работ и периодических отчетов о своей дея
тельности.

60. В нолях осуществления указанных в 
ст. 59 заданий, окружной плановой комне- 
сии предоставляется право:

1) разработки и представления окруж
ному испо.тшггольшч'у 'комитету проектов 
постановлений, связанных с осуществлени
ем плановых мерогорпнтий;

2) непосредственного сношения с Укра
инской Государственной Плановой Комисси
ей, со всеми учреждениями и организация
ми на территории окрита, а также с Други
ми окружными плановыми комиссиями 
УССР;

3) требования от отделов и инспектур 
окружного исполнительного комитета, от уч
реждений и оргашодппй своевременного 
представлення планов, отчогов и прочих ма
териалов, необходимых окружной плановой 
комиссии для осуществления положенных 
на нее заданий;

4) дачп отделам и инспектурам окружно
го исполнительного комитета рутквзояящпл 
указаний по вопросам, относящимся к веде 
нпю окружной «лаповой комиссии;

5) вызова представителей учреждений и 
оргашшцпй для участия в засіданнях лре- 
зпдпумп и секций окружной плановой кочне 
сии;

6) созыва с разрошення окружного нс- 
ноліпггельпого комитета совещаний и коп 
ференцнй по вопросам, связанным с разра
боткой и осуществлением возложенных па 
окружную плановую комиссию (заданий;

7) «здания трудов окружной плановой ко
миссии.

61. Все находящиеся па территории ок
руга окружные учреждения п предприятия, 
кооперативные организации н акпнонернио 
общества с участием государственного и

на



ги, в тім числі і установи, підприємства і 
організації загально-союзного ти республі
канського значіння, зобов'язуються подавати 
до округової планової комісії лоїгрібш відо
мості та матерный і давати до шгх Пояснен
ии.

Секретаріят Президії округового виконавчого 
комітету.

62. Секретаріят президії округового вико- 
н-пго-го комітету поділяться па:

1) (»рганізаційіго-іястр\тсторськиІІ відділ і 
2> загальну частішу.

V в а г а. На чолі організаційно-інструк
торського відділу стоїть засідатель, що 
його настаиовлюс президій округового ви
конавчого комітету із числа члені» окру- 

і юного виконавчого комітету.

68. На секретаріат ирезіїги округового 
ішконамего комітету по оргашанійко-ііі- 
;■ грукторсыкому вщілу покладається:

1) обслуговувати президію ОІф\ТОМ>ГО ви
конавчого іооттегу в царині керівництва ор
ганізаційною діяльністю районовлх виконав
чих комітеті®, міських, селищних і сіль
ських рад, а так «їмо вігкопувати постано
ви іі розпорядження окрутовоіч) виконавчого 
комітету й фшцнх органів влади в зазшче- 
іпїх травах;

2 )  здійснювати через свій інструктор
ський апарат живий явязок з раііоношімн 
виконавчими комітетами, міськими селищни
ми і сільськими радами, інструктувати й об
слідувати діяльність зазначених комітетів та 
рад і подавати до округового виконавчого ко
мітету доповіді П|ч> наслідки цих обсліду
вань;

8) |оз|юбляти, на підставі директив пре
зидії округового виконавчого комітету, про
екти захпив по зміщпчпгя й пожвавлення ді
яльності! шшвого радянського апарату;

4> розробляти оргаиізаціііні заходи до про- 
наджений виборів до рад та з'їздів рад і 
інакші* обслуговувати округові виборчі ко
місії. на доручення округового виконавчого 
комітету та на підставі директив вищих 
органів влади:

V 5) ШДГОТОВ.ШГП матеріали для президії 
«кругового виконавчого комітету у справах

кооперативного каптала, в том числе н уч- 
реждепня, н^дпрнятия и организации об
щесоюзного и респу6лш.чіиского зіщчеиия. 
обязаиьі представлять окружной плаповой 
компсспл необходимые сведения и материа
лы и давать ш ним оо’жиенпя.

Секретариат Президиума окружного исполни
тельного комітете.

62. Секретариат прели шума окружишь 
исполнительного комитета делится и»:

1) оргашшішоино-шіст]іукторокпй отдел и
2) общую часть.

П р и м е ч а и и е. Но главе оргашдо- 
ционио-инструкторского отдела стоит за- 
недывающий, агазпачаомый президиумом 
окружного исполнительного комитета из 
числа членов окружного исполнительного 
комитета.
68. На секратарнат президиума окружно

го исшшттелыюго комитета но организа- 
пігопио-іиютруїггорскому отделу возлагается* 

іі обслуживание ирезіуиума окружного 
исполнительного комитета в обтасти руке- 
недгпва оргашізациошгой деятельностью рай
онных нспо.1 котельных комитетов, 10]>ОД- 
ских. поселковых и сельских советов, а І кін
но иічісхтпгеїше посталаменнй и ііаспорнжс- 
ний окружного исполнительного комитета и 
•сысших органов пласти но указаігним вопро- 
сам;

2) осуществление через свой инструктор
ский аппарат живой связи с районными т- 
но.нштелыгыми комитетами, городскими, по
селковыми ні сельскими советами, шіетрук- 
тпровапие и обследование деятслшостн ука- 
зашгш комитетов и советов и представле
ние окружному исполнительному комитету 
докладов о результатах* этих обследований;

8) |ш|>абогка, на основании директив пре- 
зидиума «ергжного исполнительного коми
тета, проектов мероприятий по укреплению 
и ожншошпо деятельности низового совет
ского аппарата;

4) разработка организационных мероприя
тий по іцюведешпо выбо|х>в в советы и с'ез
ды советов и иное (мн'.іужнваїше окружных 
избирательных комиссий по поручениям 
окружного пополнительного комитета и на 
основании директив высших органов власти: 

.*>> но.1готсш1са матерішов для президиума 
окружного нсиолпите.шгого комитета по во-



адміністратнино-ториторіяльного поділу ок
руги:

Г>) інформувати районові шгкоплвчі комі
тети, міські, селищні і сільські ради про ді
яльність округового виконавчого комітету;

7) подавати по округового виконавчого ко
мітету ниріоанчігі інформаційні відо
мості' щю стан роботи низового радянського 
апарату в царині радянського будівництва:

8) складати, на підставі матеріялів ві.иі- 
лін і інспектур округового виконавчого комі
тету, матеріялів установ, що є прп ©кру
говому виконавчому комітеті, а так само ма- 
теріатів про свою даяльтгість, періодичні за
палиш звіти про діяльність округового вико
навчого комітету;

9) організувати, за постановами округо- 
вою виконавчого комітету, курси для підго
товці робітшгкїв низового радянською апа
рату;

101 видаватл бюлетені, звіти та інші ма
теріали округового виконавчого комітету;

11) провадиш облік персонального складу 
відповідальних робшивів округового вико
навчого комітету і (низового радянського апа
рату за відповідною номенклатурою:

12) виконувати інші завдання округового 
івпконавюго комітету.

04. На секретаріат премилії округового ни 
коиавчото козгїтсту по загальній частині по
кладається:

1) підготовляти справи до засідання иде 
пуму Й президії округового виконавчого ко
мітету;

2) обслуговувати в фінансово-господар
ському й канцелярському відношенні пленум, 
президію $ секретаріат округового викопаз- 
чого комітету, а так само ті інспектури і 
установи, що є <лри округоеому впкопавчо- 
му комітеті, ню не -мають свойого канцеляр
ського апарату, і завідувати їхнім архівом. 3 4

3) юридично обслуговувати президію окру
гового виконавчого комітету, а так само 
його «ідіі.пг іі іиспоктурп та уставові!, що 
є при ньому, які не мають своїх юрискон
сультів;

4) складати кошториси видатків по секрс- 
тариггу президії округового виконавчого ко-

ирогам адмішіїї'т^втивно-территорнальноіг) 
долоння округа;

0>) Информирование рЛЙОШМХ пеполнитель- 
имх комитетов, городских, поселковых І! 
сельских советов о деятельности окружнч- 
го нополиитедыгого комитета;

7) пртстаглошс президиуму окружної» 
игішшітельиого комитета перИОДИЧРСШХ им- 
формационных сведений о еоогошшн рабо
ты низового советского аппарата и области 
млмугского сті«літельства;

$) составление, па осіговашпі материалов 
отделов и инспектур окружного псполиптель- 
пого комитета, материалов учреигдепий, со
стоящих при окружном исполнительном ко
митете, а также мате|>иалов о своей дея
тельности, периодических общих отчетов О 
деятельности окружного нснолштесшпого ко
митета;

9) оргашгзацня, по постановлениям окруж- 
иого іісіюліпітсльпого комитета, курсов ПО 
подготовке работников НИЗОВОГО советского 
аппарата:

10) издание бюллетеней отчетов л иных 
ма горішок «кружного неттолпптелыгсго ко
митета;

11) учет личного состава ответственных 
работников окружного исполнительного коми
тета іі низового советского аппарата по 
отвстствующой номенклатуре;

12) выполнение иных заший окружного 
исполнительного комитета.

64. Па секретариат президиума окружного 
иснолтггельпого комитета но обшей час пі 
-возлагается:

1) подготовка вопросов к заседаниям иле 
пума и прези;иіума окружного пополнитель
ного комитета;

2) фпиансово-хозяйствешюс и капцеляп- 
ское обслуживание пленума, президиума и 
секретариата окру;клого нсполшгголъного ко- 
митета, а также тех ппспектур п состоящих 
при окру;кпом исполгаггельном комитете уч
реждений, которые пс имеют своего канце
лярского аппарата, и наведывание ' их ар
хивом;

3) юридическое обслуживание окружного 
исполгатолыюго комитета, а также его от
делов и инспектур и состоящих при нем уч- 
рездеппії, не имеющих своих юрисконсуль
тов:

4) составление смет расходов по ссцюта 
рнату президиума окружного 'Исполнитель

Ю1



МІТШ'У ДЛЯ ИКЛЮЧЄІІИН ЇХ ІІІ ІІрИЖТ ПЩДЖЄТ)
««рутового ииколаичого комітету;

5) шцшіатн пакжш іі ]импмряджоігнп по 
секроіті|шггу;

6) систематизувати іккпіі-.чшк онруговнх 
З’ЇЗДІВ ]Щ, шонуму і президії ОКруї'ЧИОІ'О ви
конавчого комитету та шаглидати вчасно ки- 
К'-ШШШІ цих ІННТПІІИШ.

ОкруговнЙ адміністративний відділ

65. Округоннй адмі]іігг|>;»тчііиііій відділ но- 
ділястьсн па:

1) адмшістратіжно-мміційну групу;
2) розшукну групу;
3) іччсрптфт*.

У и а г а 1. І! «кругових містах, до люд
ности монад 50.000 жінці», для щмівад- 
женин ]юїк>гн на іерпторії округовнх міст 
можна за «остановами округовнх вько- 
ііанчих комітетів, утворювати міські ад
міністративні відділи, нідлоглі безпосеред
ньо місмаш ралам округоних міст та за- 
«іідателям окрушппх адміністративних від
ділі».

11 інших округовнх містах € міські
УП|КШІШ1Г |ЮбІТПНЧО-С4ШНШО>ї МІЛІЦІЇ,

аідлеі'лі безпосередньо міській раді окру- 
і\>іи»го літ і заиидатмю округового ад- 
интегративного відділу.

У л а г а  2. При округові̂  адмітстрл- 
пінних пЦіі.іах с дозорчі комісії і бюро 
примусової праці, що діють па підставі 
Нонрашо-Трудовото Кодексу У('І*Р.

66. На даті окружного адміністративного 
відділу стоїть заівідатель округоного адміші- 
ст|>атчіпік>го вгліілу, що <: одночасно началь
ником р<*«ітнячо-со.тніісьісої міліції округи і 
шдляга»; оюругоному виконавчому комітетові 
та Нарошьочу ЬЧміоаріитові Внутрішніх 
Оправ УСІ‘Р. ‘Зані,ці теля округоного адмиїі- 
сір.тпшного відділу настаїкшюо Й звідмінл: 
окрутоннй шіконапчий комітет, ІІОГОДИВІННСЬ 
а Народнім Комісаріяточ Внутрішніх Оправ 
УОРР.

кою ігомтггета для вкмючоння их в Н{юект 
бюджети окружного исполнительного коми
тета;

51 іглдашю приказов н распоряжений по 
секретариату;

б) систематизация постановлений окруж
них с'ссцов советов, пленума и президиума 
окружного исполнительного комитета и над
зор за пюстромопнмм исполнением этих но- 
становлений.

Окружной административны! отдал

66. Окружной адмініистіктівішй отдел де
лится на:

1) (Шнпнстратнвко-мллицейскую г^»уипу;
2) розискную группу;
3) сецютарнат.

П | п і м е ч а п н е  1. К окружных горо
дах с насоленном свыше 50.000 жителей 
пля педевия работы на територію окруж
ных города* могут біт, по постановле
ниям окружных неікшнтолмшх комите
тов, образованы 1ч>|юдскио адмиияст|>атіт- 
ные отделы, цорпнюнныо непосредственно 
городпанч советм окружных ічцюдов и за- 
подыкакчцнм окружными адчтшегратив- 
пымн отделами.

И остальных окружных городах суще
ствуют го|юдскно управления рабоче-кре
стьянской ми.тнцли, подчиненные нопо- 
оредстнонио городгя со му совету оісружного 
города н заводивающему окружным адми
нистративным отделом.

ІІ р и м о  ч а н и о 2. При окружных ад- 
мтіистіютшшькх отделах существуют на
блюдательные комиссии п бю|ю принуди
тельных работ, действующие на основании 
Исн|?аіитмьтьТрудоіиих> Кодекса УСС1*.

Об. Но главо окружного административно- 
їх) отдела стоит заводывакнцпй окружным 
административным отделом, являющийся од
новременно начальником рабоче-крестьянской 
милиции округа и подчиняющийся окружно
му испоиннтелыюму комитету и Народному 
Комиссдцшату Виут|>е!іші\ Дат УОТ. Наве
дывающий окружным адмишгстратшиїюм от
даю» назначается и ушмыгоеггся окружным 
мсполпнтаиным комитетом но соглашению с 
На^юшім-ч Комиссариатом Нпутреіишх Дел
угдт.



67. На тіі аджністрптпйно-міліційної і 
розшукної груп стоять помічники заюдатела 
округоюго адмііііетративиог© відділу.

68. На чолі поправно-трудових установ 
округа стоять начальники, що підлягають 
безпосередньо завідатслю округовоїх) адміні
стративного відділу та Начальнику Управліи* 
чім поправно-іруповиоги установами Народ- 
нього Комісаріату Внутрішніх Справ УСРР 
і що їх настаповлюють та звільняють:

1) начальників поправно-трудових уста
нов республіканського та міжокружного зна
чіння і дн]юкторів центрального ро{юрмаго- 
ріняМІачальиик Управління поправно-тру
довими установами Народнього Комісаріату 
Ннутрішшх Справ УСРР, порозумівшись ч 
округоїшм виконавчим комітетом.

У в а г  а- Перелік щяравію-трудошіх 
установ республіканського та міжокруго- 
вого значіння встановлює Народній Комі* 
саріят Внутрішніх Справ УСРР.

2) начальників ноиравно-трудових уста- 
нов районового та округового значішія—щ*,- 
зидія округового виконавчого комітету, на
перед погодншші цс з Народнім Комісаріатом 
Внутрішніх Оправ УСРР—по Управтішно по- 
иравно-трудовимн установами Республіки;

3) засідателів сільсько-господарських ко
лоній і директорів реформаторі! в — засіда
тель ©кругового адміністративного відділу.

. 69. На округові адміністративні відділи 
в галузі адміністративної роботи поклада
ються:

1) запроваджувати до життя закопн 
та постанови й розпорядження округового 
виконавчого комітету, міської радп округо- 
його центру, каїн в ньому не утворено мі- 
сіжого адміністративного відділу, та Наред- 
иьоро Комісаріату Внутрішніх Справ УСРР 
у справах загального адміністрування й 
ох<>]юни революційного ладу;

2) керувати через інструктування, інс 
пектування, ревізію діяльності ігідуряднпх 
їм місцевих органів влади та допомічннх ін
ститутів (сільські виконавці то-що) в царп-

67. Во главе административно-милицей
ской и розыскной труїш стоят помощники 
заведываюшого окружным административ
ным отделом.

68- Во главе жчтрввитсльно-трудовых уч 
|Юждошкй округа стоят начальники, подчи
ненные нопоередствовіяо заводьшающему 
окружным административным отделом и На
чальнику Унрашоїяія исправительно-трудо
выми учреждениями Народного Комиссариа
та Внутренних Дол, УССР, назначаемые » 
увольняемые:

1) начальники исправительно-трудовых 
учреждений республиканского п межокруж
ного значения п директора центрального ре- 
ііюрматорнума — Начальником Управления 
нслравителыю-трудовымп учреждениями На
родного Комиссариата Внутренних Дел УССР, 
по соглашению с окружным исполнительным 
комитетом.

П р и м е ч а н и е .  Перечень «справи- 
телмго-трудовых учреждений республикан
ского п межокружного значения устанав
ливается Народным Компссарнатом Вну
тренних дел УССР.

2) тчалышкн інсп]ювик\імю-трудовых 
'Учреждений іщйоїміого іі окружного значе
ния—президиумом окружного исполнитель
ного комитета нрп предварительном согла
шении с Народным Комиссариатом Внутрен
них Дел УССР во Управлению пелравитель- 
потрудовымп учрежденпямп Республики;

3) заделывающие сельско-хозяйственными: 
колониями п дпректоры ре^орматориумов— 
заведьгвающим окружным административным 
отделом.

69. На окружные административные от
делы в отрасли административной работы 
-возлагается:

1) проведите в жизнь законов-и поста- 
(ловлений и распоряжений окружного испол
нительного комитета, городского совета 
окружного центра, если в нем пе образован 
го|юдской административный отдел, н Народ
ного Комиссариата Внутренних Дел УССР 
по вопросам общего администрирования и 
охраны революционного порядка;

2) руководство путем внетруктнровашш, 
игслектированпя и ревизии деятельности 
подведомственных нм мсстпых органов вла
сти н вспомогательных институтов (сельские



іґ .шильною адмлііпрДишіїші та и{»і«іні.та- 
ц»ї ПИ\ органів і інститутів;

'•>) брані участь у приведенні виборчої 
кампанії по шюоіюх до рад за дирекпшами 
окруїхлял виборчої комісії тапа підставі уза
конень і розпоряджень питих органів вла
ди, а так само провадити облік та складата
« ІШИМІ ВІИюрЦІН'І ИиЛіВЛСІПІХ НИОирШХ ПрОИ
па підставі чинних правил;

4> складати сішшг осіб, що їх зарахову
ються до запільного )»уііі<ошя, і подавати їх 
па затверджений президії округового шпео 
нлвчою комітету;

•V виконувати роботи но урядницькій ста
тистиці за планам к пі завданнияі? Пари
жан о Комісаріату ііііутрініміх Справ УСр|\ 
погодженими з Центральним Статнегичиїп 
Унргилінняч і ІІар>дніч Комісаріатом Робіт- 
НИЧО-СеЛЯНГЬКОЇ Інспекції УСІТ; |ЮЗроб.1НТИ 
литні матеріали, що надходять з місць; 
«мьшаїи збірки та тіі ги пр» діяльність ад- 
мінісіратіїішоїо відіілу та підурилшіх йом* 
л мпнісгротніших оріанів;

*\) застосовуїіаги заходи адміністративно- 
ю «плаву за зламавші обов'язкових попа 
лов оісрупнюіо виконавчого комітету, міської 
ради отрутного центру і центральних орга
ни: влади, а так само за маловажні нраво- 
Ломстна у зазначених у законі шіма.іках і 
керувати діяльністю .міських адміністрації:- 
зшх вінілів та адчішстратишо-мі.тіціііинх 
віддільи: раііоіюннх вмконав'шх комітетів. 
сі.п.сьних і селищних рц в їх рлмлм у цій 
царіпгі;

?) розрмшти та подавати па затверджен
ня окруюкочу виконавчому комітетові або 
міськії! раді окруювого центру, коли в ньо
му не утворено міського адміністративного 
вщі.ту, прх.кгіі обов'язкових постанов у ад- 
уітсгратіївних питаннях;

8) підготовляти та подавати до президії 
округового виконавчого комітету пропозиції 
шо до заіцмівадження або скасу.вавіпя лад- 
звичайних заходів охопиш революційного .Ті
лу; порушувати питання про адміністратгев- 
но вислання соціяльно-исбозночнвх ілемон- 
тів, а так само іщушаги даніїл па в'їзд до 
забороненої зони та ВИЇЗД З ітеї;

исиилнитолн и т. іі.), в іблаетн віщого ад- 
'мшистрнік««и*ин и организации ;тмх орга
нов и институтов:

3) участие в проведении н.юнрпельной 
кампании по інз«їорам в сол-ти по дирчгпі- 
вам окружной избирательной комиссии в на 
основании узаконений н рісщ>|>яжсннй выс
ших органо» пласти, а такая* учет и состав
ление списков избирателей и .цінніших из
бирательных прав на основании действую- 
.цих правил:

4) составление, списків лиц. подлежащих 
ачислецию в ти.имюс окинешь*, н нр\(сти«- 

.лише их на утверждение іцюзнднума окруж- 
іюго штншто.іміого комитета:

5) нсполнеіше [іаб«я по ведомс гвеиной ста- 
містико ло імшіач и заданиям Народного 
Комиссариату Внутренних Дім УСС.р. согла- 
п ванным с Центральным Статистическим 
Управлением л Каринин Комиссариатом Га 
«'оче-ЬДкттьяпской Инспекции УССР; разра 
о-ткіі поступающих с мест отчетных мате- 
рна.юи; составление г но юн и ответов о деи- 
те.п.ности адміишстратікнюго </гдела и под
ведомственных ему административных ирга- 
нов:

<>; применение мор административною ио:<- 
іейстиня за нарушение обязательных иоста 
новленнй окружного исполнительного коми
тата, городского совета окружного центр,, 
н центральных органов власти, а также аа 
«алопажпые. .правонарушения в указ&шшх -в 
законе случаях и руководство деятельностью 
ю|ю:ских адміііінст]>ат)шиих отделов и ад- 
шнигтіштивно-милицейсаїх отделений рай 
о!шых исполнительных комитетов. СІМЬСКИХ 
и поселковых советов в их работе в этой об
ласти:

7) разработка и витчшо на утверждение 
окружною ИСІЮЛІ1ИТЄ.ШЮГ0 комитета ИЛИ ГО
РОДСКОГО совета окружного центра, если в 
нем но образовал городской административ
ный отдел, проектов обязательных постанов
лений «о а.осішнстратшшьгм вопросам;

8) подготовка и внесение о президиум 
окружного исгю.тіпітатьного комитета при
ложений по шшдеїшю или отмепс чрезвычай 
ных мер охраны революционною норщка; 
побуждения вопросов об админнст|>ати8пой 
(высылке социально-опасных элементов, а

также выдача |іазр‘шешія на в'езд в запре
щенную зону н выезд ил нее;



9) «давати дошили на відкриття спеці- 
лших видів торгівлі, адмшвстратнвпо на
глядати спеціальні види торгівлі, а так са
мо допомагати органам Народнього Коміса
ріату Торгівлі УСІМ* наглядати виконання за
конів і зтравил про торгівлю;

10) видавати установам дозволи на втгго- 
тчхвлсяш початок з державшім гербом уста
новленим у законі порядком та контролю
вати граверні й інші установи та майстерві, 
н:о виготовлтоють іптампп й печатки;

11) видавати дозволи па відкриття про
мислових підприємств за вішадків і поряд
ком, зазначених в Адміністративному Кодек
сі УПЧ*, і наглядати такі підприємства;

12) реєструвати статути товариств і спі
лок, що не мають на меті добувати зиску, 
;гкщо їхня діяльність поитрюється -па те
риторію округи, двох або більш районів окру
ги або па територію окрутового центру у 
тих містах, де нема міського адміністратив
ного відділу, та наглядати їхню діяльність, 
давати висновки на заяви про відкриття за
значених товариств та спілок, що Тх стату
ти треба реєструвати в Центральній Між- 
У)мгдшнц,кій Комісії у справах товариств і 
спілок ігри Народньому Комісаріяті Внутріш
ніх Оправ УСРР, і наглядати їхню діяльність 
або діяльність їшх відділків на території 
•круги;

13) видавати дозволи на окликання з’їз
дів та нарад, за випадків і порядком, зазна
чених у законі, а так само давати дозволи 
на влаштування походів, маніфестацій, на 
відкриття "закладів легазардових ігр то-що, 
особам та організаціям, для яких одержувати 
.ці дозволи є обов’язковим, реєструвати ста
тути клубів за передбачених у законі вішад
ків. та наглядати додержаппя законів і по
станов у цій цартші;

14) розробляти та запроваджувати до жит
тя заходи до ліквідації стихійного ляха;

15) провадити облік та використовувати 
ея агарних часів осіб, увільпеппх від військо
вої служен через релігійні переконання;

16) провадити облік та реєструвати чужо
земців і перебіжчиків, видавати їм особові 
іюяячки. наглядати викопаппя правил, що

9) выдача разрешений па открыто спе- 
циальпых видов торговли, пдмипистратив 
ний надзор за гленпальиыми видами тор- 
говли, а также содействие органам Народно
го Комиссариата Торговли УССР по надзору 
за кетшонием законов п правим о торговле:

10) выдача учреждениям разіммнопяй па 
изготовление печатей с государственным гер
бом -в установлеппом законом порадке. а 
также коптроль за граверными и иными уч
реждениями (Ц мастерскими, изготовляющими 
штампы п печати;

11) выдача разрешений на открытие про
мышленных предприятий в случаях и в по
ївше, указанных в Административном Ко
дексе УССР, н надзор за такямп предприя
тиями:

12) регистрации уставов обществ н сою
зов, нс преследующих целей извлечения при
были, если их деятельность раслростраияет- 
ся на территорию округа, двух пли боли* 
районов округа или на территорию окружно
го центра в тех городах, где нет городской» 
ядмпішетратітпого отдела, и надзор за их 
;сятельпостью; дача заключений по заявле
ниям об открытии указанных обществ и со
юзов, уставы которых подлежат региетращш 
в Центральной Междуведомственной Комиг- 
<’нл по делам об обществах и союзах при Ба
йтном Компссарпате Виутрешшх Дед УССР, 
и надзор за пх деятельностью или за дея
тельностью их отделений па территории 
округа;

13) дача разрешений на созыв ссздов и 
совещаппй в случав п в порядке, указанных 
в законе, а также дача разрешений па 
устройство шествий, манифестаций, па от
крытое заведений леазартоых пгр п т. п.. 
липам и организаппям, для которых получе
ние этих разрешений является обязательным 
регистрация уставов клубов в предусмотрен- 
нмх законом случаях п осуществление над
зора за соблюдение)! законов и постановле
ний в згой области;

14) разработка п проведение в жизнь ме
роприятий по лпввндашш стихийных бед
ствий;

15) учет п использование в мирное вре
мя лиц, освобожденпых от военной службы 
по религиозным убеждениям;

16) учет и регистрация иностранце® п 
перебежчиков, выдача им удостоверений лич
ности. иабчюденне за пополненном правил.



регулюють правшій стаи чужоземців. і лава 
ти шгсиоокн на заяви <п|ю прийняті чужо
земців до українського громадішітва, про 
вихід « українського громадянства та про 

за чужоземців осіб, то порушили 
про цо прохання;

17) вщанатн закордонні наїшюрти за 
нстапкаїлоіпіх законом випадків та дозікни 
на лшїзд за кордой, реєструвати й відправ
ляти на батьнівщану пійськово-полонсиих, 
біженців, інтернованих то-що на підставі 
иіірншідішх розпоряджень Наритого Комі- 
сар'иту Внутрішніх Сл|ш УС№;

18) заііроваїїжуватц до життя закони гцю 
відокремлений церкви від держави в частині 
що до діяльності! адмітгт|«тшшнх органів:

10) інспектувати, нісгрукт уваги та |ю»і - 
зувати діяльність місцевих органів запису 
актів громадянського стану й відати округо- 
кігни архівами запису актів г|юмадяиського 
• тану:

20) нінжадігпі адміністративне розсліду 
наїгін і виконувати окртмі завдання на до- 
ручения акру твого виконавчого комітету або 
міської ]г.дн округового центру, до інша мі
ського адмшгістратиіжого ніддіту, та Народ- 
нього Комісаріату Внутріишіх Справ У0РР 
а так само розслідувати за нотатками в 
иросі іюиітішчнх 1 селянських ісоросноіцеи- 
тіи яро діяльність районопих адміиіст)>атів- 
иих робітників;

21) 'провадити роботу ію мобілізаційному 
«нору т ігідставі чюпшіх правил;

22) виконувати постанови належних ор- 
ганів влади про рекгсзіцію майна, а так само 
конфіскувати чайно за випадків, зазначених 
у заїзні;

23) вживати заходів адміиіст|>йтіюного 
ннсоюнии громадян із житлових приміщені, 
за бквдукш і «нщрдиюч, встліюнлеїтх спсці- 
яльшімн узаконеннями;

24) лтютги ностаповн про виконаний 
коштом зобов'язаного потрібних заходів до 
усупкзпш таких занедбані. що до утримання 
домоволодінь або «підприємств, які явно за
грожують громадській безпеці і шіродньому 
здоров’ю, за випадків і портиком, зазначеним 
п Адоііістратичіїїому Кодексі УСІМ’;

2а) допомагати 'заіі|илкцжоіш.о адміні
стративних заходів інших уря,цінити за за- 
лиачених у законі питидкін.

регулирующих нраітвос ііаіожсіШо ино
странцев, и дата заключений по злявлонням 
о принятии иностранцев в украинскоо граж
данство, о выходе из укранискоіч> граждан 
ства и о признании иностранцами лнц. воз
будивших об этом просьбу;

17) выдача иностранных папістів в учта 
ношенных законом случаях н разрешений на 
выснд за границу, репіетрацни и отнртшка на 
рцдішу тюенноилніних, беженцев, шггернн 
рованных н т. іі. на основании соответству
ющих распоряжений Народною іїочиссари 
ата Ниутреииих Дел УШ*;

18) проведение В ЖІГЗШ. заколов об от 
;(елеаііін цецжви от государства в части, ка
сающейся деятельности админнст]>атншщх 
органов;

19) инснекти|юаашіі\ шіетруктіцюваїто в 
ревизия деятельности честных органов ЗЛІШ- 
сн актов гражданского ттоішни и іюдсіяіе 
окружными архивами записи актов граждан 
скоро состояния;

20) ироіміюдство административных рас 
следований и исполнение отдельных заданий 
но поручению окружною ИСПОЛНИТСЛЬИОГО ко
митета или горткижого совета окружного цен 
тра, гдо нет адчнішопуатмшоїю отдела, и 
Народного Комиссариата Кнутронних Дед 
У СОН, а также расследование по заметкам 
в печати рабочих и крестьянских корреспон
дентов, касающихся доптолыгости районных 
аяшншетрятиммх работников;

21) проведение работ но моби.шзиционио- 
му бк>))о на основании действующих правил

22) исполните постановлений подлежа
щих органов «власти о |>екикзншш имуще 
ства, а также конфискация имущнтва в 
случаях, указанных в законе;

23) принятие мер адмшш(гг|>ат111шо1\) ны- 
селовин граждан нз жилых помещений в слу
чаях «и в иорядке, установленных спенналь- 
нымн узаконениями;

24) вынесение постановлений об исполни- 
пин за счет обязанного необходимых мер к 
устранению таких упущений но содержанию 
ДОМОВЛЗДОНИЙ и.ш И]Ю,иірИНГИЙ, которые яв
но угрожают общічтш иной безопасности и 
народному здравию, в случаях и в порядке, 
указанных в Административном Кодексе 
УССР;

25) содействие поведению адмянястратиа- 
пых мер иных ведомств н указанных в за
коне случаях.



70. На округові адміністратіиші вініли в 
галузі мілішй»юіхшіуі:ож>ї ряЖи поклади- 
■егіся:

1) керувати організацією і діяльністю 
всіх видів міліції та охорони на території 
оіфуги;

2) провадити в окружному маштабі і 
на території округового центру, коли в ньо
му нема міського адміністративного відді
лу, заходи охорони революційного ладу й 
громадського спокою та керувати діяльністю 
районошх, міських і сільських органів мі
ліції в цій царині;

Я) ировадктн передбачені законом заходи 
до боротьби з проституцією, з виробленим, 
збутом та споживанням самогону, иіяцтвом, 
жебрацтвом, бродяжстеом;

4) брати иа облік злочинців і соціально*, 
исбезпеший елемент, а так само провадити 
дактилоскопію та фотографувати злочинців;

0) прошцити дізнання П|Ю злочини поряд
ком, встановленим Крнмінально-Цроцесуаль 
ним Кодексом УОРР, викопувати на пропо
зицію прокурорського нагляду, а так само 
за постановами судових органів і органів 
слідства, чинності, передбачені Криміналь
но-Процесуальним Кодексом УСРР і іншими 
законами, ик-ось: аіюшти, труси, виїмки те- 
що;

0; допомагати органам Державного Полі
тичного Управління в боротьбі з політични
ми злочинами;

1) допомагати за передбачених у законі- 
випадків відповідним органам влади підчас 
виконаним ііііуіі своїх службових обов’язків 
і за випадків, що іютрШукт» застосуванні! 
примусових заходів;

8) укомплектовувати та провадити облік 
персонального й пінського складу всіх видів 
міліції;

0) лідгоодіптп робітників всіх видів мі
лин;

10) розробляти та провадити заходи до за
кріплений дисципліни серед всіх видів мілі
ції;

11) провадити культурно-освітню роботу 
серед робітників всіх видів міліції;

12) вживати заходів до вчасного й яа- 
лежкого постачання всіх видів міліції всіма 
вадами належного постачати;

70. На окружные административные от 
долы в отрасли милицейско-розыскной ра 
боты возлагается:

1) руководство организацией и деятельно 
стью всех видео милиции и ох|м»ны на тер 
риторик округа;

2) проведение я окружном масштабе и на 
ЮрриТОрШ! ОКРУЖНОГО Центра, ОСчШ в*нем йог 
городского адмтіи*тратишігц\) отдела, мер 
охраны революционного порядка и обще 
ствсмюго спокойствии и руководство дея 
тслыюстью районных, городских и сельских 
органов милиции в этой области;

3) проведение предусмотренных законом 
мер по борьбе с проституцией, с произвол 
ством, сбытом іі потреблением самогона 
пьянством, шпцонством, бродяжничеством;

4) учет преступников и социалыго-опас 
них элементов, а также дактилоскопирова
ние я фотографирование преступников;

5) производство дознаний о преступлениях 
в порядке, установленном Уголовным Про 
цессугиьиым Кодексом УССР, выполнение н« 
предложениям прокурорского надзора, а так
же но постановлениям судебных органов к 
органов следствия, действий, предусмотрен
ных Уголовно-Процессуальным Кодексом 
УССР и другими законами, как то: арестов, 
обысков, выемок и т. н.;

0) содействие оргаиам Государственного 
Политического Управления по борьбе с по
литическими преступлениями;

7) содействие в предусмотренных законом 
случаях соответствующим органам власти 
при выполнении ими своих сдужбоных обя
занностей и в случаях, требующих приня
тия принудительных мер:

8) укомплектование и учет личного и к«>ч 
ского состава веч видов милиции;

9) подготовка работников всех подо» мн- 
лицки;

10) разработка и проведение мероприятий 
но укреплению дисциплины среди всех ШІДоГ 
ми.іпціш;

11) ведение Ку.1ЬТурНО-НрОСЩ»ГНТОДЫ10Й 
работы среди работников всех видов мили
ция:

12) принятие мер к своовременному и над
лежащему снабжению всех «видов милиции 
1'семн видами положенного юводьствия;

\(у.)



І ІІ) цопочш'аги 'лшьіинтлі комісій у 
справах недолітків в боротьбі а приводим 
тгвом недолітків ;

14) аїротмити облік війсшичккіОив'л да
них рядового та молодшого старітпкч.коп» 
окладу 1\/тчі'Пчп-(ЧдшїСіжої Червоної Ар
мії і Р«/ііі’ііпчо-Голлііп,кої Червоної Флот 
у містах ;га списками, затнорджеииии вста- 
ш пионам пород ком.

71. Па округові агмиік'.Ті|кгіііиііі наділа 
ш іНЦ'їми поправно-трудової політики иоьла- 
дасгися:

1) керувати діяльністю іі наглядати \*>- 
Соту іишірн<ино-Т|>удових установ округів а 
таї; само и|ивіммш ирошцжоїмія тими «он- 
Р.юно-трутової політики Радіше їжої ііиаап;

'/) ЬЧ'руВаГН дІнлініістю дозорчих комісій 
і йор примусової іі|>аці, а так само органі
зовувати іумиусоиу іціацю для осіб, що нл- 
носію них в відповідні іюїтаповн судових 
або адягіїїісяратітних органів;

3) наглядати, щоб зсоїмюгіліі колши-н пю- 
сли спеціальну службу, то їв пручаючись в 
їх-ню мушщюну, лдчйі>іст|>атігтгу пхі госту- 
д*)мчщу роботу;

її ;ііаг.ііиатн та •копі'ро.ііоікті шіт|>ачан-
іі)і ііон|к(ішіо-т)>удошшн установами іаинпіи, 
що о і: їхньому ро.шорнджсшіі.

72. На округові адишютргшага ящі.іи 
іш секретаріату ііок.тааоьтм*н:

1) технічно «юс.іуговуватп відділ пил- 
ратом танцелл|гії;

2) оавіауіватн архівом округового адмі
ністративного наділу;

3) приймати під щюмааян запни, л о. иша
ка до окрудчиюго адм'шістратніиіого інідді.іу, 
і давати цоніділі тті >|икіяслоііші;

4) прищиш облік а колт]М>люплпн лн-
копанка шкг]мтом округового адчшетра- 
10101010 наділу та нідурядіпші поділом 
органами нагального плану {юбпгг, а так 
само оцючігх защань «авідателл наділу, 
прімндії впкопавчого комітету і вищих ор
ганів к.ілдіі : ♦

Г>) подавати округойому виконавчому ко
ні готові, міській і)кіді ««лугового Центру і 
ІЬрОДІІІЮМу ІЬОГІЙЦЩІТОМ внутрішніх СіТ]Х№ 
.'ГРІ* звіти нро іроґмлу наділу;

б) «вдавати «акали ІІ розіюрнджоння н» 
(«Фуговому адмініспічтппнюну наділу;

13) СоД«ЙСТВИЄ ДЄЯТЄЛ.ІІоСГЦ КОМИССИЙ №»
долам 'песоШршенполетиих в Гюры'ю с Пра
вонарушениями НОСХИЮрНІгІІІЬЛСТПИХ;

14) учет военнообязанных рядового н 
младшего начальствующего ічитавп Рабочс- 
Кіюґшгоской Красной Армии и Рабоче-І£]М‘- 
сті,янского Красного Флота в городах по 
спискам, утворж.деішич в установлением по 
рядке.

71. На окружные адчніпістрагивнио от 
юлы в области вспрашітолиіе-трудоіюй по

литики возлагается:
П руководство донго.іміостью н надзор 

за работой исгт|ИПи»ч\іьио трудових учреж
дений округо, а также да правильным про- 
дедеииом ими лспратштольїш трудоіюй щии- 
тики (4Щ0ГСК0Й «ласти;

V» руководство деятолміогтіло наблюда- 
тельных комиссий іі бюро припутятіхилпл 
работ, а также организации нринудп тельных 
работ для лиц, в отношении которых име- 
ютен соответствующие иостанонлонля су
дебных яли административных органов;

3) надзор за потением конвойными коман
дний специальной службы, без вмешотоль- 
с.тва в их строєную, административную и хо- 
зіійстпічптую работу;

4) надзор и контроль за расходованием ис- 
)ірпв]пчмт.но-Т|іудовмми учрежиенпяии нахо
дящихся в их рапюрнжотш средств.

72. Па окружные адмштттратппімле от
делы по секретариату возлагается:

О техническое обслуживание отдела ап
паратом канцелярии:

2) заводылшне архивом окружного адми
нистративного отдела;

3) прием от граждан заявлений, но.ьнае- 
імііх « окружной адмшшетративний отдел, п 
дача еврадмж и рал'ііпіеігнй;

4) учет и конт|ниі. испаднсния аппаратом 
окружного адмішиїстративного отдела п под
ведомственными отделу органами общего 
плана работ, а также отделлшх заший за- 
шмывакицего отделом, президиума округло
го ИГШМІІНТЄЛІ.ПОГО К0МПТ**'П1 п выншттон- 
шпх органов ісдаслі;

Г>) продставлеіпіо окруялючу исшыиитоль- 
шочу комчтт)*. городскому совету окружпо- 
го центра и Народному Кочигсарпату Впу- 
тромних Дел УССР отчетов о работе отде
ла;

6) падание приказов п (йспоряжопиЙ по 
оіеружночу адыштстратншюму отделу;



7) мрокцигн облік персонального складу 
зщыу;

8) складати и|**жті; кошторисів за бюд
жетами «вагового виконавчого комітету та 
міської ради «кругового центру нз утрамаїї' 
ял апарату *ві.«і.іу;

9) л.-]ювадити облік коштів, що надхо- 
дт до округового здмйгістраттшго вші- 
-ту, і вести грошову й матеріальну звіт
ність;

10) господарсько обслуговувати відділ.

Округом! фінансовій «іддіа.

73. Окрутвий фінансовий виділ йоді- 
лнсгин па:

1) податковий иЦвщіл;
2) ніжим місцевих фінансів;
3) інспекцію державних прибутків;
4) валютну інспекцію;
Ь) державку бюджетеву бухгальїорію;

ССКрОТарІЯТ.
74. Ирл окружному фінансовим} відділі 

і: и^ціл державної фінансової контролі, 
що л]юваанть гною ,|юботу «на и'аспыя окре- 
мої про иьоп» Устави, а так само оїдоговз 
подагюва комісія, особ.тккі додаткова комі
сій, комісія місцевого оподаткування і окру- 
гова комісія єдиного сільсько-гослодаї̂ ько- 
ю податку, місцева нарада в справах ба як іі; 
в округах—з -визначенім На-родш.ого Комі
саріату Фінансів М'ІТ—і округові! ощадна 
вага.

75. 11а опруїчівнй фінансовий вщіл но 
шматковому нинідділу иокладасться:

1) шіглядати виконання дщюктнв, по
станов, правил і інструкцій що до держав
ного а місцевого оподаткування, -а так само 
що до самооокладешія людности;

2) керувати та наглядати діяльність ін
спекторів безпосередніх і посередніх подат
ків і фінаисово-податаових яші-шв райо- 
нових виконавчих комітетів у справах оно- 
даткувашіл та інструктувати їх у цій ца
рині:

3) збирати відомості і |*озроблнтн мате- 
ріали про економічний спш округи з погля
ду платоспроможносте людности та тягар у 
инедатжувлшія по різних групах людности; 4

4) провалити статистичний облік надход
ження державних і місцевих педале в та

і) учет личного состава отдела;

8) составление проектов смет во бюдже
там окружного (исполнительного комитета ІІ 
Го|>»*дского совета окружного центра на со
держание аппарата отдела;

9) учет средств, поступающих в окружної 
іимшистратявньгіі отдел, и ведение денеж
ной и материальной отчетности;

Ю) хозяйственное обслуживание отдела- 

Окружной фаиансоаый отдел.

73. Окружной финансовый отдел разделя
ется на:

I) налоговый подотдел;
7) лод'отдел местных финансов;
3) инспекцию госуда^тадшых доходов;
4> валютную иисиекцню:
Г>) госудцктвенную бюджетную бухгал- 

горню;
П секретариат.
74. При окружном финансовом отделе на

ходится: подотдел государственного финан
сового контроля, ведущий свою работу на ос
новании особого о нем положения, а также 
окружная налоговая комиссия, особая нало
говая кома'спя, комиссия по местному обло
жению и очругквая комиссия по единому 
сельско-хозяйственному налогу, местное со- 
выцапие 1ы делам байков в округах—во 
определению Народного Комиссариата Финан
сов УїХЛ*—и окружная сберегательная 
касса.

75. На окружной финасовый отдел но на
логовому иод’отделу возлагается:

1) наблюдение за штниіюнлем днректев. 
шлгановлеігнЙ. правил и инструкций но го
сударственному и местному обложению, а 
также но самообложению населения;

2) руководство и наблюдение за деятель- 
ИОСТЬЮ ІШСПСЬТОрОВ по прямым н косвенным 
налогам н финансово-налоговых отделений 
)пйс»нных исполнительных комитетов во во
просам налопмюго обложеним н пиструкт:»- 
іювание их в зтой области;

3) собирание сведений и разработка ма
териалов «» акопомическом положении («ру
га с течки зрения матежеспособностн на* 
ослепил и тяжести обложеігия по различным 
іруїшам населения:

4) ведение статистического учета посту
пления государственных и местных налогов



'«мит; гкллилги ) іиїдаюгги ,м інмоміиїх ор 
іпиПі уоґалщілоку «іб.іииию «тл'гилпгиіу 
-иМщ. но ію.уїттіх 1 оішіах;

Гі) 1*ям».&н-и лрлоколн іцк» ллаїкмшії
упд« щц> ;і«рж»»н»нй нромиглоннй дю-
лпп»а І іі|иі пп|»жаіигий щтҐіупимнВ іимаюк
І пагуту м|мі доржанлу п*)/н#иу оплату іл 
ншиа,іаіи іютаїниїлині «шолом імичміж ,ю 
іИ лламаллл;

.мий мі ии'лміїши на пгл«)гл нлнтМл 
мйщиилх подаийл, но.іииаіи їм» окруіоіюм< 
МІМЮІІ.ИП'ПО К(»міг«ту І МИ'ІЖОІ ріДИ *ЯЦґ)У,, 
інио миіггру, '151 ладоилати НІ питими до 
окруюлої комісії ,і,ш по димило «лиїдаччіу 
оншпі, лли.юн ішілимлн на «жарт и.кп-іііі 
доржаинлх іиїдлтін, но.щмаїм до омругоаоі 
модлпіоіюі ішиИ/ іа до оК'рутшм) комісії 
милою гідмлжо і<нію.і;»ум'і,і(оі'о податку, 
надсилати ммргл на «ми-киїооіі кім комісій 
їм ІІаро.рц.ою іїок)сл,|ііиту Фінлімип УГ,|'|' 
і||И»ІМі пі і м ціл«»ио н і но ком Іпіі МЧСЛММЮІ о 
«ниїдлтк хилили. «міірутіюі и»»дл иииюі комі 
пі. ои/миїюі ііодаїконої іи»ч^4і ч.і <«ціут 
ноі «ноМмііі г.ілм'і.ііо іопіо,і;»]н'М<о»о ноіаг-
і.у;

7) оиримлтл нищила ні но дпрждииих і 
оссіщннх ноі.ігнлх іа оплатах іюр.ііком, ус 
ілноікнміцом •мнпмігніі уллкоііоіпілчи;

(нмімнда'ічі ІІ •(иміммуїм.гн иорлдісоч і 
н ножах, 'угкміоімоніїх <гноііІімошімм жмім 
ліюг». ішнчін »)иі иУн'ічнмоімпі, уюлтцоїнл
ІСІ І ЛІІИ’ОШІН ІІИІЛИ.ІН III  ЩМЛТ. І ІІ |Ю ІІ». 
|ІН|МІОІ| | |)І >І|О| | |МіШІЛ0ІІО СІІрЛІІ.ІОНЛХ НцЩІШІІ 
І он.шг, <і  , іа належних ннпадЫи ікмі|«иілп 
ТІІ ІИ*'І5ІНОІИІ 4МЮІ Іі ЖМІїа'ІИІИІХ ПЦріИІЛХ 'НІІ
,шііі«ч»іжічміи оігруюному німммілн'нрму ко
МІН'ИИІІ ЦІНІ іЦІСМРІІІ ріЦІ ОКруПИИНО ЦШІТру. 
нону І ЛІД,

\\) И)тна,іИІИ окладні' рл\ІШіицпю і»о от 
«митих «рахунках м.іаі'іїн дпрж.шших і ми' 
цоііих нщаніііі, Що жіінуїк на ’нцмі і>^*Н 
оіиіуі'їнино місій, а іхік пичо трндн'ішіх
ШІО. «1110,(1111,011)ІМІИІ5 ІР‘НТ|ШЛІ.ІИ||ЛІІИМ ми
|ін,|іоін у межах оі.|іупі, корунати ІІ маг
.НІМІПІ К|ИіИіМЖО|МІН оіСКЩНИ’О  рЛХМІННИ'ИІНІ 
и і|ііліііМ'оіші|і«ікгп(млнх нЦОлчкіл ртйотишх 
Іінщнкипмх кочітоНм;

) { ) )  іргдщіблнін ні чіщ.іамтн «на нітихр- 
ЦЖІМИІІІ Щ^»)«и|Нйіу іМІІі[о||Л«,П»Ч,у КНЧІ.ОІ.ЖІ 
іиняж ги ікггшіик 'іі)ні ігіхічіілмічжн иаглд Щ" 
■ ш л^н'ініг’'іоі)і ипмінш Нліжмт ми'іиміі|і- 
. іж«и,о іи«.щи() чппчкал «лвііучії;

т гЛо|ни», ан’пііі.няїнп н імда'іа н цаиожа 
іціиі оріхмш у«і(пляи«чіо«»Й у‘птіо-гпітя«'т- 
'ми к»»Я «м’йтімнти но налтін и </^»ам,

Г»у )г,іг< ц4гг)*чш щип<*,<а<т о іо»|»уш«чім 
я* інможоння о нм.у,иі{игш'ншч ирим^до- 
ІЮ* ИііДЖГі Н і» І'ОГ-.у.І,І|И-ТІИ'ИІИ»Ч подоіоню* 
ши»л<і н уотіїїіа о ил у.нцг.іішиїоя н^Лню* 
<6о|н> и налоідлімо утіїїиоиі нііих ’ллмт* 
тішити мі агн парушонии;

Дача '.іакднгкіїяіі гю жалобая н.і;ггож,- 
іцимоіі иог.тммх ііалоіон, ноданш’ммх «жруж 
чищу нічюллигодмкщу іалпігіту к К»)«одело 
яу мииту ок|»ужімяо і(оігг|лі, и иаи|»аі»л«- 
ИИО ,пих ЖШЛЮ'ІПЖЙ окружной коміка ЛН Ііо 
штпюму «/можліню, дюні ааі.м>н«,лиЙ їм* 
жалобам нлаголмциікш югуда|нтнпіних на- 
ломиї. нодалаомш и окружную на.юнжую 
І.ОМІІП ІІЮ іі окружную комінтлю но одніюму 
пміико хоаийетноншіму налогу, н нанранло- 
шіи иаіи/і на іі«м*г:іноім<мшл дглх к<»мнЫ,1) 
іі ІІар«мнмП Коміктариат Флпаїїпні УГЛ\
ІЮДОІІІЮ ,К'.И»ІІ|иіЛіІЮДі',ГІіа КОІМИЧ'ІІЛ ію м«*
гпнпіу обложіаіню, окружной на.і«»іот»й юг 
яік< ин, «н^инііі ііа.іоіолой кокік ' ни іі «игруж 
іюй кокіитіпі но пмі.пю х«ііілй«тіи'шіому на- 

»
> іиигкшрип \и\ттні ш» нм'.улаїніїШ'іі' 

нмч н 'Мітііімн на '««іхіміі и сборач н норадко, 
у іаіг'чік ішті ,(«-П. тііун*щі,5пі уаакотчтнмії;

Ну |»ап мог|и«шіо и рл.і|нніюшн' н ііо)ілдім* 
іі н іі|н«д(мах, у«-таіі«т.і<'Нііиі «м-««бычн тню- 
намн, аалилеіиїй об отг.|иічкс*, рассроіко и 
« лоііиінкі ііа.нла«»іі щ гбо|н»ц, и о іихіїфаіцоїілл 
іи'ііранії.імю чг.імаиишмх чіалонмі н і'/нг|нні, 
а іі жоіолаїщнх случат наіі|»аііліміііо ію- 
стаїитаиіінй оіиліх їм ука.киїїімч лоіі)нісам 
на утжф^кміїю окруяммлн іісн«>лііігп'Лі.імп> 
ісоч Н’іі*тл или ічцкіціаинч) пиита окружном» 
ірчпі*а, но іірлнадложиосги;

0) ін'Доііііо «ийіадікн'о г'М'іхнмі.мтікі но лкч- 
нмн с'иіам імап'Ді.щіік'ол ии у,т|»іпкінш4Х 
іі 'Мітінмх ііаюпні, чірожіпіаюніих нл терри
іо]іііи окружною м»|юда, а гщ;жо юрндігм 
ских ліщ, оГмаганммх л цпігралижлінніму 
ІИрЛДКО ІІ П|И«ДІЧІЛХ ОІ0|іуіХІ, рукожхіс пк» ІІ 
ішблкцонн» на 1МХРЛШІЩ окла,микч» с.ііггоімм- 
с та «І «Іишалпмю налитим х отдолщнмх 
іхійоїііімх НСІЛМНИ11ЧІІДІМХ комігптон;

1<И радрдСиггкп и ироичхикиміко на уготр-
яідоиио ОІО|»УЖИ4»ІЧ> и«‘ім*іми ихлмют і{«иііріі'П»
чіімилгпні іинТікіюімпінй «и! уггажнипііип о*'- 
мойных ін»л«‘Ж«чііиП по іі|ннн-д«‘ііии» і\ішміх» 
і-оліжко ходігйітін'іиют налога і» про ммач 
««круга;



11) ио^хл)ірити та ватворіжувати яорайо- 
нові збірки урахованих джерел прибутку, 
сум приоутку та вирахуваною окладу единого 
емиьью-госжиаргького податку й повідом
ляти П(ю затверджені цифри належні райо- 
НОВІ ШІКОІШЧІ ІгОЛІІТСІЧ! для дальшого пере
ведення кампанії оподаткування ешнч 
сілкеько-гобпщарськизі податком;

12) складати та надсилати до Народиього 
Комісаріату Фінансів УСРР оодтові збірки 
об'єктів оподаткувати, внраховаигня задат
ку, а так само іруиошіх підрахунків;

13) організувати приймання единого сіль
сько-господарського задатку та наглядати 
його надходження;

14) порушувати справу судовим або адмі
ністративним порядком за акцизні зламанім, 
а за належних випадків і за митні зламашія;

15) реєструвати Іі видавати підакцизним 
ніцпршжтвам облікові книжки, зошити й 
провізні документи;

16) нерсві)>ятіі відомості а імнін з книг 
одержуваних и місць продажу і виробу від- 
акцизних речей і ураховувати надходження 
акцизу і митних прибутків, а так само скла
дати 'встановлену бултальторську даитінсть 
про ці (П<щходжсяшя;

17) .ровробляти проекти «міни {кійшгувашія 
<ікруги по податкових районах бсопосередніх 
і иосорсдиіх податків та подавати ці проекти 
черев президію (кругового виконавчого комі
тету на затверіжеїшл Иа[М)длі.ому Комігарін- 
тові Фінансів УОРР.

У в а г а .  Фактичне провадження опо
даткування й безпосередній нагляд за пра
вильним і вчасним палходжспшм податків 
здійснює інспекція безпосередніх податків 
і інспекція посередніх податків, що діють 
їла підставі епецшыпкх узаконень.

70. На округошій фінансовій вщіл ііо 
підвідділу місцевих фінансів покладається:

1) наглядати виконання у межах округи 
законів, постанов, правил'і інструкцій у 
«'правах місцевих фінансів, крім місцевих по
датків;

2) керувати черга районові ©нкешавчі ко
мітет роботою фінансово-податкових відділ
ків районовн-х виконавчих комітетів, а через 
них—низовою радянського апарату у спра
вах складання та виконання. рахівництва й

11) проверка и утверждение порайонных 
сводов учтенных лсточяпков дохода, сумм 
дохода и нечисленного оклада по единому 
содижо-хозяйствонному ішогу и сообщение 
об утвержденных цифрах соответствующим 
районным исполнительным комитетам для 
..алыюйшего проведения кампаний по обло
жению единым сельско-хозяйственным на
логом;

12) составление и направленно в Народ
ный Комиссариат Финансов УССР окружных 
сводок обсктов обложения, исчислений на
лога, а также групповых подсчетов;

12) организации приема единого сельско
хозяйственного палога и надзор за єго по
ступлением;

14) возбужденно дела в судебном или ад 
ммшфгратшшом порядке за акцизные на
рушения, а в подлежащих случаях и за 
таможенные нарушения:

15) |*гистрацпя н івьцача подакцизным 
п|юдпрнятш1м учетных книг, тетрадей и про
возных документов;

16) проверка ведомостей и копий нз книг 
получаемых из мест продажи н щкшзводгтва 
подакцизных предметов н учет поступлений 
акциза и таможенных доходов, а ровно со
ставлению установленной бухгалтерской от
четности об этих поступленнях;

17) разработка проектов ‘изменения райо
нирования округа по налоговым районам 
прямых «и косвенных налогов п подача этих 
проектов через президиум окружного испол
нительного комитета па утвержделяе На 
родного Комиссариата Финансов УССР.

ІІ р л м е ч а и и с. Фактическое прове
дение обложения и непосредственное на
блюдение за правильным и своевременным 
поступлением налогов осуществляется 
инспекцией по прямым налогам и инспек
цией по косвенным налогам, действую
щими на основании особых узаконений.
76. На окружной финансовый отдел по 

под‘отделу местных финансов возлагается:
1) наблюдение за исполпенпем в преде

лах округа законов, постановлений, правил 
и инструкций по вопрос*™ местных финан
сы. за исключением ыестпых налогов;

2) руководство через райокиыо исполни
тельные комитеты работою финансово-нало
говых отделений районных исполнительных 
комитетов, а через пих—низового советско
го аппарата по вопросам составления и непол

на



>ішт«жти ію ліоірмш бмцжмдо і сіїшлип 
іцмґ»упим*>*і*Н№№*імх «идішюрюах, а так 
само іиструктуиаіи Й обсдідуїши «ю До 
НаНЮ фіНажоІЮНОДаШійі ПІДДІ.МИ районним» 

Г'Ч наших поміч лій, а так само інші уеіа- 
нічиї і иідиушштш. шо >. на ип-меиому бю- 
» жнгі;

■',) ронрнб.лгін проект ро.июдиу майна і 
а» чцтччт'п ніж ок/мтю, «/крутшти >мк/км і 
/«.толами, и так гнмо н/*»окти /ианін.іі.іу при 

• •У'/льі і нидч'ш.-п іміа. бтшячлы оиз/іулоіют 
иш/шчічіяч яоитігу, >миш*і ради окруто 

його иіога Й районоиїм ткілшічнх ломіи 
ни та «оцалати ні н/»*жтн *ю окруиюоіо 
ліноіиняоіо -коміи-п:

А) «|гі|*.ЦИТН рОООІ) (Щодо ІЮ.І/ИМІКу Норм 
шматкі» .і місциною 6ю,ідшгту 4 і^ил учалп.

ІІ наші іі.і.шіл і/юлі'ііріхіінті -мм/шжі
у і т.шіон, іко і; ііа іміоцоїюиу бюджирі;

'>) рол.індаїн кошто|»и* іі ІІ ек.іадати но 
них м/юсііг гцодлату оісруроноіо ішісоїіііінчот 

иЧІПП-у П МІСЬКОЇ )Кі|ІИ оКр) Ін|ЮІо МІг |ІІ. ,|
.і»; «имо п.маца’ні ішхимшоїфуї’оиу

омцштх бюджеті.
<>> |*/.ІГ.ІіЦіПІІ 'НорИЦКоМ •Л.іІ.ІІІД) ОЮДЖеїН 

крипт ацмінкт|)ати!ііііо т«|Ж-іо(іЬмі>ші'Х оди
11111(1., Що НХо.ПМі, До І’ІС.ІЛ.І) окр\*їІ. І «нГ.ІН-

а і’і їх іжкюианші;
*) туиириі'іі кіжіюриен спеція м.іінч шин 

ІІІІ 'угіГіїНоІІ. 1І(» І. |||Л бісЦЛ.ері ««КруїОІЩо ніг 
і.онан'іоіо к о ї н е ї )  або окруноюіо іч-ісиі и 
ніігсиити ці конпорши ла '.«атікірджиніші ок- 
руюному ннкоііаичону коміїегоні або міській 
|м,іі оісрутімо циннру, аа налож/шлю; (нхг 
і пц;оп 1Ю|»МКпМ ІІМШОДУ Кошто)ПГін оме- 
шшншіх минтін усталой, що о на бюд'лагн 
іижпщ ;иИінігіі|>а'ижно-'пі|ипч>|йіілілін-х оті 

ііііііі. у 'Можлл окрип;

>і) палати •іншноіміи на псі фшідігоні <щ«а 
іпі у і(.ь|ніпі чищених фйкиїсіи, що лацпідігті. 
на <|иміішчіиіи окружного жіКоіьшчоЮ іКійІІ- 
■млу або міськім ради окру юного міста;

Іі; іі|н.імдіни рахшннцтко іа ан і їшг іь  по 
біЩЖоТ.іХ нКіруїІХіЖіИі 'ІІШЛИіаіИЧоїЧ) КЖІІРИТу Й 
міпдкн 11, іди імф)іг»іиин л+стн, склщ.ін-іі
НцЛ <КоНШі|ШПІЮ І»\Ч1'.МІЛЧ^Г|;КЧІЙ ИИП' 4||Ю
іитоианніі цім бщлотім, лніітатн <ш 
іщигги іюдатіну лід фіііиикмию інціхіханим 
шііниііі імйонжжх имм;оіппіічи\ комЬхнін

І N

Ати» СЧШоЫдД- ПЩ |{ «/ГН'ІНо* ГИ НО ИС'Сг- 
.імн бюди&'Гач и имьг'ын* іі|ж\од<д-|в«\од 
шли і'*;тан. а іакжс нисг|»укги|мжанж' и 
•*л.оцмі̂ ниі' и .птг (/піоііюііии фи»ил<чню- 
Ш1.ІОІЧШІДХ 1/ГДО.ИМІИЙ районных И< ІМІ.НГНІ’ІМЬ 
НЫ1 ком«г»<іои. а /кінно иных учінпкдоний и 
п|И5.Ш|Ж)ггиЙ, паходни(нхс;і на ми-гном бюд- 
юпчч;

[іЛ.ЦіЛі'юіКЛ ЩНАЧСОЛІ (КИПрС.Н-.ІОНИа 
нмущи-'і'иа и )і|м-,д::|»интиЛ мсжіу і/к|*уюм. 
оіфужшлі ю/я/дом її райоїьімн. а тлкла іфо 
« (.тон /ки'ГГ|н додиішн Доходок и /кн ходои
Щ'ЖДу бюДЖогаМІІ ОН/іуЖІННО И0ІІО.ІІІИ Г«\ІІ.ІІО 
ІО Комитета. ІО|И»ДГ,К/ЯО ГОЖ* Пі їмс/іужиого
іо/юда н райошмдх и*-но.ішгп.імімх кі>мнто- 
т«иі и и|ицггаіионн« іггих іі/ю-ілчж іжруа; 
но.му інііо.нитмі.ному іюміт-гу;

•1) ннднннн работ но ралработно норм рас 
х<цоц ію мнпііому бимаасгу н уч.мтнп п/ш 
|і.і.я/гко імаїюн ржінор.ч'шнанин сігги учрож- 
Д'Чіий, гамтнішнх на ми-.тіюм бюджете,

■ ч расемоі'|мнше емі'Т и гаагжнчіші по 
шиї іі|июі,-’іи бюда.ота оіфужного шмнмші- 
’Нчіьімно мннгнта и пі/юдскоіо соїи'іа 
оі;руагиюго п>|м>да, а 'іхигжо схюпшаеііпе о»і 
щижрхжного оиода местных бюдач'іоіі,

І.| |МЄСМі/Г[М-|ІІІО л нори.ще н.Ц.юра бюд- 
іі.еіоіі оед(\юнм\ адшішігії/шііпііо тт/іркто 
рікмі.шдх идиішк, тхцижінх ІІ солак оіцліа, 
н іііні.ііодеіпіе па их нешмнемшем;

1) іі]нііи‘|н.а смог енпцналышх с.|шдссн 
уч/и-а.мімиїЛ, іііахо тнцихси па бюджиге окруж
ного исін».іиіті.іі.ііого помитога и.ік ок/іуж- 
по Го іхцюда, и іі|м\(стаіі.кміин агих смог на 
у гімірії.'денио ок/іужіноіо ИСІІОЛННТІ'ЛМННо ко- 
ы*итога пан н»|юдскоіх> пяіотаікіруа.тюі’о нон- 

но іфиіиідхожшя тн; расс.мот|юііно о по
ридає над:іо|іа смет но сіи-цііал.ііим ерод- 
с'і-лам учініждоііиЙ, находіїщіш-н па бюдяпе 
нплині\ адмшіистритшшо тер|інторна.імн4\ 
'•інііиіі оі Т]чц(\,іах округа,

й) да'іа заклоченнЛ по псом фнншісоїімм 
ноіі)м>гам л обдш’н шттпш фнііаінаш, по- 
сгуїіаюікии па рш/к'ішчіне окружного не- 
ішнітиілнош ісомнічтіа нлн ічі/юдскою со 
іні'гл окружною іхі/юда;

1); інцвнно счотоіюдста іі отчетности но 
биіджотам окруиіііою нсііоіинтіхіі.ііого коми
тета н іо|мід<аанх> сонета окружной) го/юда. 
соглчихюігно іхцичіюго і М(гпн)-будгалті‘!нт;о- 
ю «/гчеіа об псікмноііни отих бюджотон, ит- 
у'М'їіио л нриіісрка прчупакпіємоЙ і|іннан- 
(•тт на.ши)іплін отделештнчл районных не-



шнпність, вкладати з-ирнн-й н» місцевих бю
джетах баланс, складати збірку періодичної 
зпітвостк по місцевих бюджетах округи, а 
так само баланс і збірку річних звітів про 
янхонавня них бюджетів;

10) розшадзти річний баланс 4 звітність 
нідігрюмств місцевого значіння, що є на 
місцевому бвджоті;

11) брати участь у розробітеові проектів 
фінансування місцевих промислових підпри
ємств;

12) брати участь у розробіткхий планів 
місцевого оподаткування, у визначенні розмі
рів ствок місцевих податків та оплат, вад- 
влпгоя до загальнодержавних податків і 
оплат та відрахувань від них, а гак само в 
рпнробітаові справ про запровадження нових 
місцевих податків і оплат, не п^нябачетгх 
чинним законодавством;

13) провадити статистичний облііГесіх 
«ріібуткових надходжень по місцевому бю
джету округи;

14) давати висновки округович виконав
чим комітетам і міським радам округового 
міста у справах укладати позик, одержання 
запомог і дотацій, а так само провадити об
лік усіх позик, запомог і дотацій, що їх одер
жали округамій виконавчий комітет і мкька 
рада «кругового міста;

15) наглядати використання гуоі, що над
ходять порядком самообклаплина людности

77. На онругознй фінансовий відділ по 
шепекції державних приїутдів покладається;

1) наглядати нраїшгльие і доцільне вико
ристання джерел неподаткових прибутків, 
безпосередньо но втрачаючись в оперативну 
діяльпість відповідних установ, а так само 
наглядати вчасне надходження до державної 
гкарбпиці иалежпнх ©песешпо па прибуток 
державного та місцевого бюджетів сум пепо- 
яатковвх прибутків; 2 3

2) браги належні державній скарбниці 
платежі по державних неподаткових прибут
ках за випадків і порядком, установлен ігх 
сігеціяльшогн упакоетешямп;

3) давати висяовки <на промнелово-фінан- 
сові і торгово-фіїптсові плани місцевої' шро- 
мислпвости, торгівлі та кооперації з погляду

но.111ите.1Ы1ы\ кочнгстов отчетности, с.ютап- 
лошіе сводного яо местным бюджетам балай- 
са, составление свода периодической отчет- 
ностн по местным бюджетам округа, а так
же баланса я свода го.иршых отчетов по 
исполнению этих бюджетов;

10) рассмотрение годового баланса и от
чета предприятий местного значешгя, нахо
дящихся на местном бюджете;
• 11) участие в разработке п[>оектов фи
нансировании местных 11|И>МЫ1НЛС1ПШХ пред 
приятий;

12) участие в разработке планов местно
го обложения. я определении размеров ста
вок местных налогов и сборов, надбавок к 
общегосударственным налогам и сборам и от
числений от них, а также в разработке в<- 
нросов о ввел они и новых местных налогов и 
сборов, нс предусмотренных действующим 
законодательством;

13) ведение статиг.тичелкого учета всех 
доходных поступлений по меспгому бюджету 
округа;

14) дача заключений окружному исполни
тельному комитету и городскому совету ок
ружного города но вопросам заключения зай
мов. получения ссуд и дотаций, а также ве
дение учета всех займов, ссуд и дотаций, 
полученных окружным исполнительным Ко
митетом и городским советом окружного го
рода :

15) наблюдение за использованием сумм, 
поступающих в порядке самообложения на
селения.

77. На окружной финансовый отдел ж. 
инспекции государственных доходов возла
гается:

1) наблюдошіс за правильным п целесооб
разным использованием источников ненало
говых доходов без непосредственного вмеша
тельства в оперативную деятельность соот
ветствующих учреждений, а также наблю
дение за своевременным поступлением в каз
ну подлежащих внесенню в доход государ
ственного и местного бюджетов сумм ненало
говых доходов;

2) взимание причптающлхея калпе пла
тежей по государственным пспалоговым до
ходам в случаях п в порядке, установлен
ных особы.мп узаконениями;

3) дача заключений по промышленно-фи
нансовым п торгово-финансовым планам 
местной промышленности, торговли и кооп*



ши«ої ‘НІіинкідмосіїї фііциіеишш можливо- 
сгжм, брати участь у ршробіткові питані, 
фінансування та кредитувавші місцевої про- 
чилловоети, торгівлі іі кооперації, а так само 
давати висновки у справах, .иишиих з їм 
дачею коштів з державного або місцевого 
бюджету иа заходи в царині місцевої про
мисловості! і торгівлі:

4) б|кіти участь « визначенні та розш-д.лі 
зиску місцевих ‘ЛрОМИїМОВИХ, тнргових і ін
ших комерційних ІІ!,НІрІ№МГІЖ;

г>) наглядати додержання держаниями, 
кооноімтроішми та приватними підпр;:і;м* 
ствами ІІ оргацізацшіи законодавстві про 
ііуі/.іі'їііу звітність, зокрема, ііереві'рят»; ба
ланси і звіти ігішршшств та організацій міс
цевого значіння;

б) брати на облік фонди -місцевого -ніа- 
чіиня та державне майно і капітали, игм- 
доні їв державну місцеву промисловість, Т0І>- 
гівлю, а таж само в мішані акційні товари
ства і товариства з обмеженою відіншіла.іі. 
кістю.

7Н. На округові!іі фішмсошіЛ відділ но на- 
іютній інспекції ііокл.іцастмн:

1) ігаг.ііьдати -пнкоігаїмж законів, іцшіи 
і інструкцій и]ю к|юднт, г|юшошгй обіг і 
держании позики;

2) здійснювати, в межах інструкцій і рім- 
наряджені» ІІа[Юдіі(і̂ о Комі?іріяту Фінансів 
УОРІ\ іреалшцію доржаимшх возик і нагля
дати реалізацію державних позик кроцікгоіви- 
ми установами, а так само наглядати оплату 
цих позик:

3) загально •наглядати діяльність місцевих 
(рі'ііігіи Державігого Панику іі інших запільно- 
союзних *т республіканських банікан, не 
'іл’ручаючись їв їхню оперативну діилілгісп,: 
‘Провадити 1КМИЭМ згаданих кредитових уста 
нов и кожному окремому «випадкові на д«ру- 
човни Пареднього Комісаріиту Фінансів 
■УСі'І';

4) шаг. і и дати і регулювати діяльність кре
дитових установ місцевого значіння в ме
жах, установлених іисірукціими і ряїноьи 
джеііинм Народньоію Комісаріяту Фшаикш 
УГРР, та провадити імтгзії цих установ » 

'класної ініціитиші;

’>) 'наглядати і ровізушФИ діяльність кре* 
дігі'оннх шишера'ічшж та їхніх спілок на іщ-

1 Ю

рации с точки зронив их с**/гветствии фи
нансовым •возможностям, участие в разра 
ботко вон|нков финансирования н кредитова 
ішя местной промышленности, тортонли и 
кооперации, а также дача заключений ио 
вопросам, ошыанным с отпуском средств н-< 
государствинют или местного бюджета на 
хсроирииткн в области честной щюмышлеи 
пости к торгнп.ш:

4) участие в определении и раепрсдсис 
НИИ гцнебылей местных 1ЦЮНЫШЛ0НЦМХ, тор- 
ювых и ил их коммерческих предприятий:

5) наблюдение за соблюдением государ
ственными, коператикнмми и частными пред
приятиями и организациями законодатель
ства о публичной гототности. в частности, 
проверка балансов и Олегов нредприятий 
и организаций мелкою значении;

С) учет фондом местного значения, а ран 
но госудаїилмчнюго имущества и капиталов, 
вложенных и пм'ударствеїшую местную про
мышленность, торговлю, а также в смешан- 
пыо акционерные общества и товарищества 
л ограниченной ответственностью.

ЇК. На окружной финансовый отдел ш< 
валютной инспекции возлагается:

1) иаблюденно за исполнением закона.';, 
правил и инструкций о кредите, денежном 
обращении и государственных займах:

2) осуществление, в пределах иплрук- 
цнй и распоряжений Народного Комиссарио 
та Финансов УССР, реализации государ
ственных займов и наблюдение за реализа
цией государственных займов кредитными 
учреждениями, а также наблюдение за оп
латой :>тнх займов;

3) общее, наблюдение за деятельностью 
местных органон Гуеуда|итвеішого Банка и 
других общесоюзных, а также республикам 
скнх банкой, без вмешательства и их опе
ративную деятельность; производство реви
зий указанных кредитных ущемлений в 
каждом отдельном случае но поручениям 
Народного Комиссариата Финансов У(Т!’.

4) наблюдение и рбгу.ицкшание деятель
ности кредитных учреждений местного зна
чення в пределах, установленьы\ инструк
циями и распоряжениями Народного Камне 
сариата Финансов УССР, и ніюизіюдстію ре
визий отих учреждений по собственной ини
циацию;

Г>) наблюдение и іювіізііи деятельности 
Кредитных шишератинов И ИХ СОЮЗОВ 11,1



отакі аноді штих узаконень, и так саширос- 
стршатн статен ірвх оітаагшдгіі;

С) нагоздатк діяльність фондових ©оділі-в 
таваїроюих бірж ©ідловстпо до директив На*
роднього Комісаріату Фінансів УСРР;

%

7) наглядати днілиіість всіх ощадних кас. 
що е .на тсфиторії округи, по ©пручаючись в 
їхню оперативну роботу.

79. На округошгй фінансовий відділ по 
державній бюджетгоніЙ бухгальторії пекла» 
дасться:

1) нагладати вігкоттпи установами Дер
жавного Банку директив, постанов, правил і 
інструкцій про касово виконання держашоїхі 
бюджету, і обслужувати роботу місцевих фі
лій Державного Банку в цій царині;

2) наступно перевірити за належними до
кументами обороти і операції підзвітних 
установ про виконання ними державного 
бюджету;

3) перевірити розасигнування і персту 
напни кошторисних кредитів мій: касовими 
органами на підставі кредитових докумен
тів;

4) 'Вііраховуїшті розмір відрахувань до 
місцевих коштів ©ід державних прибутків, 
що по них такі вирахування -встановлені за
коном, і регулювати розрахунки но цих 'ви
рахуваннях між державшім і місцевкм бю- 
іжетми;

6) деталі.иимно ураховувати державні при
бутки і видатки та складати періодичну і 
річну бу\гальто]х:ьку звітність про виконан
ня дсфИйппншю бкцжету і пацрвлятн таку 
звітність до Народнього Ксімісаріятс Фінан
сів УОРР;

0) уірховувагн гербове майно, іцндавати 
іралг.ні карги і складати 'Відповідну звіт
ність;

7) складати попередню звітність про вико- 
жменя державного бюджет)- і ашір влити її 
до Нарсинього Комісаріат)' Фінаїнчв УСІМ’:

8) наглядати іцшшьність прийому раііо- 
ііошган виконавчими каміїчетамл і спеціаль
ніші збірщиками сум доржашгпх прибутків і 
вчасно здавання їх до установ Державного 
Вайет.

основании особых узаконений, а также р>> 
гистрация уставов зтнх организаций,

6) наблюдение за деятельностью фондо
вых отделов товарных бирж в соответствии 
с директивами Народного Комиссариата Фи 
нансов УССР:

7) наблюдение за деятельностью всех 
сберегательных касс, находящихся на тер
ритории округа, без вмешательства в их 
оперативную работу.

79. На окружной финансовый отдел по 
государственной бюджетной бухгалтерии 
возлагается:

1) наблюдение за исполнением учрежде 
пнями Государственного Банка директив, 
постановлений, правил и инструкций по 
кассовому исполнению государственного 
бюджета, и проведение обследований рабо
ты местных отделений Государственного 
Банка в этой области;

V) последующая проверка по надлежащим 
документам оборотов н операций подотчет
ных кассовых учреждений по псиолиенню 
ими государственного бюджета:

3) проверка разасенгіпшаний и передви
жений сметных кредитов между кассовыми 
органами иа основании кредитных докумен
тов;

4) исчисление размера отчислений в мс 
стпыо средства от государственных дохо
дов, ио которым такие отчисления установ 
лены законом, и регулироікншс расчетов по 
этим отчислениям между государственным 
и местным бюджстамп:

51 детализированный учет государствен
ных доходов и расходов и составление пе
риодической и годичной бухгалтерской от
четности по исполнению государственного 
бюджета и направление таковой отчетности 
в Народный Комиссариат Финансов УССР:

0) учет гербового имущества, продажа 
игральных карт и составление соответ
ствующей отчетности;

7) составление предварительной отчет
ности об исполнении государственного бюд
жета и направление ее в Народный Комнг 
сариат Финансов УССР;

8) наблюдение за правильностью приема 
районными исполнительными комитетами и 
специальными сборщиками сумм государ
ственных доходов и за своевременной сда
чей их в учреждения Государственна'» 
Нанка.



Лрг. 1К 'Л Ст. !Я

40 Он іЯЩф'їмЛ фіІИЙІЛГіЙІІ# ЯЭДЫ ІЮ со-
щхггщпігп чняа*тшя:

]) ттюпмі гЛуутоиуллггя чйх&* апяртгом
Г.,ящпм*\пг,

7.) тЬцтгп щпт* ладним*» фіяли 
г*мги янголу;

'{) іцпФглт мини Ц( ірлгяпяп, тно мя 
отгмм IV» «лруггтпго фИплглй«го иіщі*у І 
мядляктги 1т ігіпеягімні .і/мірДО;

4) припалити о&гік і к/ітуолггнати яик/» 
імтя «оарікпл сгнруїчіюто фЬияігтюті «гір- 
іЬг? і щгуунгдн*** Жглу устгагиліліли аагнлі 
іиіго «лигу уьип, я тат. сдаю <яфиит яйк- 
жи*к илимлтлли «Наділу, «улиплії 'Лфупякло 
мичмимкі'/ю килі мггу і ішімит иртіиітчмади:

*>; індемати *пцгугоікпгу «шглими'ияру ко- 
чгтгіяя, кіп/югй році іішугмюяо міста І На 
р»«нмглу Коліт ауттюііі фіімигіи У<РІ’ :т'гги 
щп уя/кггу мілілу;

0> тцнянати ііякоии й ^шорціжттн по 
фНіаіиллкліу тіціжу;

7) і^илкадити облік ииргоналммио /иілікн
«НруШІЮЮ фмКИІСОІМЛО ІіМІІЛу 7-І ПМу|ИІДІІИ<
(мяу фміаигсоних уг/пмкт тя ін«пк труднії 
«литки і ікіґ/пмнйілюікуги, шфилицатн тя 
нііл кпити аги^к/лпіякіні иа іипіаккмі, тіолн 
не орало напалю г-пиїті фішиїглпяч іі'щ 
м ».«л аакошгл;

К) прямий і іі иміп і рлгноділити ііядовриті 
» ткшнрм.іжииіи фшаимякя о
ні,(іілу ПрГЦИТИ МІ ■ІЯЛИТ«|»»Г4*Я ІГі(іГ)^ІМіПі
КоиІсаріиту Фіиапгіи УПТ наїлндати їх 
праінмкне мнкорштанин і поданнін про них 
дм ІІа|н.днм»го Іїолігнріиту Фішинїи мста 
нойону ’.иїтіігп..

')) гоглмнарлло о'їгчіутолуяіати ОЙруНЙИІІІ 
ФймщгоміП 111,10л;

10) г>кл;аднти пмй'іпи й пропалити <юлік 
іаіннімлімх дерканніЙ гікфАшгці шріт, слмі- 
.НИШХ Н КЛПЛНіЮ діилміїпто, л ТЛК САМО ІП(Ж- 
дгліо гЛ-дітотуїіатн «трутний фішигошгїї 
ИМІІД

41 Кіріч икт'тигйі, сіаші.уюігігх н арг ;ц(гг. 
7'»-КО, чи округошгй фіікмігляпгії «Іції но- 
клщеиптд-л іііммидати нінлмгігті. прпиіімфф
,канною гірихуимини іі мпжах і Ж'|пці;і.ч, 
ІН-ППТОІИІЧІШ «л^иніою уг/ипшиї.

ОкругоакН пілаіл міоцвяаго (иомуиальиогл) 
гоекодяроіяя

А'> (Цгумннй іпіціл и4г,ц<>ік«г> (ірпгуїіииіі. 
а<лхі) іігяі<Міі'|ч''пж н^Олттіті дш:

І)вО,гиіиіі.і оічт'мюі (х/иггіі;

40. На <Лфу/КЛ"Я фЯН 'ІПШМЙ </Т>.| П4 
мкшлуяят} яммліяшя:

і) тлхпяілгрслл обг.іукянлиил итцсгл ап 
ларатом канплдярли.

7) ааллямнаиял артилом окружного фя- 
нанголого (ґт^ял\

7) приои аанпляинГі <гт граж.іан, <х>ра 
п(алліінхгя и »ік|гужіл)й (|тнаіг>ля4й <гпк>і 
и имдаїа ии г/ктитртнуюиіих глраної:

і) учи* и коігт(к.,п, йгно.пнміяя анпар.і 
тол окружного фннангоікно ігт.нма и под 
НОДОЛГ.ТНЛННМЛИ оку уЧрОЖ.Н'ННИИН глншто 
імама (іамгг. а такжл отдімі.ннх наданий 
иапсділпак.німо отделом, прллилиуиа лкруж 
МОГО ИГПО/ШИТІМІ.НОГО колнтота Н НШІНагои 
іцнх оріапои нлаг/ги»

Г>) н|ждг.тан.ініил окружной) ипнмпи
тплі.ночу КОЛИТОТ). ІО|Л>ДГКОЛу ГОНКТ) ок
ружноіо ю|юда н ІІа)яі|іюлу Колиггари.ггу 
,І»иііаиппі Уп:р іґгтии о ра/іото отдлла,

0) надаймо іірнка.юи и рапіоркжони^ но 
фнііангонолу огдму,

7) учог лігшою і-оггаиа окружного фн 
ИаіІПНЮГО отдола И НОДІНМОЛІ ГІІОШИЛХ олу 
фннаш'онмх учреждении ІІ ІЮДСШІІ' грудо 
НМХ ГІІНІ'ИОН ІІ ігмначоиие. Ііірелеіцемне ІІ 
уполіліепііе < ог|»удпні;он и глучанх. мм да 
таком прайм про.іопаилоно окружныл фп 
нліігопил огделач лаконол,

К; учім н рааіредімешіо оп.рытмх к 
раглюрижеімю окружною фііиаіісоїпио іггде- 
.іа кредитом но глете Пародіюю Колика 
рната Фннаїїгон УПТ. наГмкідешіе а,і их 
нранилмімл нпю.іі.ломаииел и нрмдогіаи.п- 
ним но пил н Народный Комиггариаі Фн 
наигом угтанонлмнной отчотногти:

0) Хоаіійгіиопііое оҐігмужнпанне окруж 
пою фннаш'оііою отдела;

10) гогтаилішнм еіжппні и учет нріпи 
ііеііиі.іх югуларг-тііеніюй канни убытком, 
питанных г. кнггомой диитилмюг.тмо, а таї: 
жи иірндичиг.кое обглужимашіи окружною 
фіінаигоітго отдела.

НІ. Іпиши іипшннос.теІІ, укалаиных м 
гт.г.т. 7Г» КО, на окружной фішлнгомі-ііі 
отдел іишпгаеті'Н іінплюдмнип :іа дентелі. 
ііогті.к» органом гог.ударгтиошіою ттрахома 
ним и продолах и норіїдки, уттаїюнлпнімх 
особый положением

Окружной огдм местного (коммунолького)
ІОІЯЙОТЙ».

Н?.. Окрулнюй отдел местною Скойлу 
Ііалмкно) Хоанйгтна делится на:

1) нодотдол окружной работы;



2) підвідділ міської роботи по окрутовлоіу 
иоітру;.

3) иідвмділ «місцевої 'Промисловості!;
О сокротаріят.

У в « г а .  -У тих округах, це утірено 
'•кругові виділи місцевої промисловості!, 
ігідвідсшв місцевої арсшсловмтл то «ви- 
ііляегься.

У тих онругах, де лрц місиш радах 
оКру-ГОВКХ центрів 7>ПХф0Н0 МІСЬКІ «ВДІЛИ 
гмошшииого гоопсязрства,—содтідві івіи- 
діїи «місцевого (комунального) гооподар- 
•ива поділяється на: лдавділ («рутової 
^юботл, авдвуцід місцевої іі|юмис«ловостя і

-рстаріят.
У тих округах, де -утвориш» як стругові 

«іЛ(і.ін місцевої промисловості!, лк і мі- 
<• ккі виділи комунального господарства зі 
•«кругових центрах,—оавруїгові шіиділн міс
цевого (-КОЦу'НЖШДОГО) ГООЦОДарСТВа яоді- 
.ішггьсн на оперативці груші і секрета
ріат.

З3. На («рутовий відділ місцевого (кому
нального) тосиода|к-.тва по ащвідділу окру- 
юної роботи або но оперативних групах в 
округах, зазначених в частіші 3 увага до 
арт. 8?. в гаїуяі загальної ]юботи пок.іа- 
дастис-я:

і) давати директивні вказівці міському 
відділові «комуналышго господарства »круго
вого міста іі районові!)! відділкам місцевого 
господарства у оправах «кладмиш зашьввх 
перспективних і опвратпвпи-х шані!; роввнт- 
і*7 міського комупального господарства о кру
гового міста і місцевого господарства райо
нів та зшшпігс а цими «планами кошторисів;

7) складати проекти загальних перспек
тивних і оперативних планів розвитку -місце- 
вето (комунального) господарства округи, а 
так само збірного балансу місцевого (кому
нального) господарства округи, па підставі 
планів і балансів, що їх ухвалили відповідні 
міські ради й районові виконавчі ксонтєфп; 3 4

3) складати н|ю«:ктн кошторису комуналь
ного гнмкцарства о&ругевого значіння:

4) розробляти заходи, зшшні з випуском 
місцевих комунальних шейк. а так само до 
утворення спеціальних округом* комудаль- 
нкх фондів і викорнетовиватн їх ветписвле- 
мпм ««рядком:

2) иодотде.1 городской работы по окруж
ному центру:

3) подотдел местной промышленности;
4) секретариат.

ІІ р к н е ч а н н с. И тех округах, в ко
торых образованы окружпые отделы ме
стной промышленности, подотделы ме
стной промышленности не выделяются.

В тех округах, в которых при город
ских советах окружных центров образо
ваны городские отделы коммунального хо
зяйства, — окружные отделы местного 
«коммунального) хозяйства делятся на: 
подотделы окружной работы, подотделы 
местной промышленности и секретариат.

В тех округах, в которых образованы 
как окружные отделы местной промыш
ленности, так и городские отделы ком
мунального хозяйства в окружных цен- 
рах,—- окружные отделы местного (ком
мунального) хозяйства делятся на опе
ративные группы и секретариат.
83. На окружной отдел местного і комму

нального) хозяйства по подотделу окруж
ной работы или по оперативным группам в 
округах, указанных в части 3-й примечания 
і: ст .  82, в отрасли обшей работы возла
гается:

1) дача директивных указаний городско
му отделу коммунального Хозяйства окруж
ного города и районным отделениям местно
го хозяйства но вопросам составления об
щих перспективных и оперативных планов 
развитпа городского коммунального хозяй
ства окружного города и местпого хозяйства 
районов и связанных с .«тими планами 
смет;

2) составление проектов общих перспек
тивных н оперативных планов развития 
местного (коммунального) хозяйства окру
га, а также сводного баланса местного (ком
мунального) хозяйства округа, на основании 
планов и балансов, принятых соответ
ствующими городскими советами н район
ными нслолннтелышмн комитетами:

Іі) составление проектов сметы комму
нального хозяйства окружного значения:

4) разработка мероприятий, связанных с 
выпуском местных коммунальных займов, а 
равно по образованию специальных окруж
ных коммунальных «фондов и использование 
их в установленном порядке:



5) доюхагатк організації місцевих (аакм-у- 
пальних) ікрсдитових і позичкових -установ в 
круговому маиїтабі;

0) складати округові оперативні іі кроди- 
іюві плани житлового і комунального буи'га- 
імцтоа округи, на підставі планів відповід
них міських рад а райоиових виконавчих ко
мітетів;

7) поривати -роботами (місцевих органів ко
мунального господарства щодо іігзонтаріш- 
ції ксигучіального майна, майна комунальних 
ггідцірнємств. споруд, а так само провадити 
зазначену інвентаризацію стосовно підпри
ємств і майна окрутового значити;

8) наглядати здійснення жіпхюпого і по
чинального буитшипша в окрузі (і допома
гати індігвідуальпоогу та кооперативному бу
дівництву (робітничих осель, а так Счімо до
помагати буШ'Вігицтву будинків загального 
приступання в межах окрутя, я к-ось: 
шкіл, лііка]>опь то-що, та наглядати їхній 
стан.

84. На озоруговий «іаділ огісцового (кому
нального) господарства «о тшвщілу округо- 
вої роботи або по оперативних групах в 
округах, зазначених а частіші 3 уваги до 
арт. 82, « галузі ексялоатаціії номінальних 
підпрнамств округозого оначмшя покла
дається:

1) розробляти заходи до шмішікмюн уп
равління й сксплоатації комунального майна 
та підприємств, що о в безпосередньому ві
данні місцевих органів комунального госпо
дарства;

2) керувати складанням проектів тарифів 
за 'користування комтиалмшіп послугами; 3

3) управляти комунальними підприєм
ствами округового значіння.

85. На округовий відділ місцевого (кому
нального) господарства по підвідділу струго
вої (роботи або по оперативних групах в 
округах, зазначених їв частіші 3 'уваги до 
арг. 82, в галузі впорцтюуваягня і земельній 
покладаєте я: ’

1) загально -керувати роботою -що-до шю- 
рядосуівамм міст і селщц місіжого типу па 
території округа;

2) загально керувати роботою що-до пла
нувавши оісст і селищ міського тшгу, а таж 
само що-до провадження оемельпої реєстра
ції у містах і селищах імгсіжого типу;

5) содействие организации местных 
(коммунальных) кредитных и ссудных уч
реждений в окружном масштабе;

0) составление окружных оперативных 
и К]юдмтных планов но жилищному и ком
мунальному строительству округа,» на ос
новании планов соответствующих городских 
.оветов и районных исполнительных коми
тетов;

7) руководство работами местиых орга
нов коммунального хозяйства но инвента
ризации коммунального имущества, имуще
ства коммунальных предириятий, сооруже
ний, а также проведение указанной іітнч*- 
тарпзацни в отношении предприятий и иму
щества окружного значения:

8) наблюдение за осуществлением жи
лищного н коммунального строительства в 
округе и содействие индивидуальному и ко
оперативному стрительству рабочих жилищ, 
а равно содействие строительству зданий 
общего пользования в пределах округл, 
как-то: школ, больниц и т. г. а также на
блюдение за их состоянием.

84. На окружной отдел местного (кончу- 
пального) хозяйства но подотделу окруж
ной работы или но оперативным группа» 
в округах, указанных в части 3-й примеча
ния к ст. 82. в отрасли зкеплоатащш ком
мунальных предприятий окружного значе
ния возлагается:

1) разработка мероприятий но улучше
нию управления іі эксплоатацик комму
нального имущества и предприятий, находя
щихся в непосредственном ведении местных 
органов коммунального хозяйства;

2) руководство составлением проектов 
тарифов за пользование коммунальными 
услугами;

3) управление коммунальными предприя
тиями окружного значения.

85. На окружной отдел местного (комму
нального) хозяйства но иод’отделу окруж
ной работы или по оперативным группам 
в округах, указанных в части 3-Й приме
чания к ст. 82, в отраслях благоустройства 
м земельной возлагается;

а) общее руководство работоН по благо-
огройству городов и поселений городского 

пша на территории округа;
2) общее руководство работой по плани

рованию городов и поселений городского ти
па, а также по веденню земельной регистра
ции в городах и поселениях городского тина:



3) загал ию наглядати, вцповцно до чин
ного жн;о»годаівстію, за і̂раішшіяи (МІЛКИ
МИ ЗОМЛЯМП, 1ЦО б У ФІДМИІІ ніс і. кого кону- 
ПОЛИТОГО ВДОІіу.

86. На округові»# пгілоіл місцевого (кому
нального) господарства по підвідділу округи- 
пої роботи або по оперативних групах в ок-. 
ругах, зазначених в частіш» 3 уваги до 
арт. 82, «в га.тузі житлової с-правп покла
дається:

1) розробляти питання та, иідготоелігга 
справи про гіеяіаацана.ткїаці ю Іі ігеровлагжмг- 
іга будинків у містах і селищах міського 
типу;

2) зашьио наглядати належне утримай- 
нн Іі онкорнстування будинків, що с в усіх 
містах і селищах міського тину даної окру
ги, ні; тгіИтізавпігих, як і денаціоналі
зованих;

3) наглядати розподіл поштової площі в 
кожах окрути тл еклацопня постанов про 
комірне, а так само складати іцюскти ста
вок комірного в залюднених пунктах місь
кого пгігу, де аіема міських або селищні! \ 
рад, і подавати ні проекти на затверджен
ня окрутовому виконавчому комітетові;

4) складати іі|нн:ктн ставок орендної 
плати за торгові, склепові і промислові при
міщений. крім тих, що е у віданні міських 
або селищних рад, і подавати ці проекті! 
«а затвсоджоїни окрутовому викопавшу 
комітетові;

5) ресструвати статуті» житлових кооне- 
ратншв. додержуючи правил. що їх видає 
Голошиїй Кооперативний Комітет ігри Раді 
ІІлродиіх Комісарів УСРР, поіюлумівшіїс». 
з Народнім Комісаріатом Внутрішніх Сирів 
УСРР.

87. На округові»# відділ місцевого (кому- 
иа.н.ного) господарства по підвідділу окру
гою! роботи або по оперативних групах в 
округах, зазначених в частині 3 уваги до 
арт. 82. в галузі протипожежних заходів і 
вогнетриви.і"іо будівшіцтші поклада<ггься:

1) їж.гадати округові плани ироріпюжеж- 
цих заходів в окрузі;

2) кору ваги пожежною охороною в окру
зі й наглядати діяльність органів. що здій*

,3) общее наблюдение, в соответствии с 
действующим законодательством, за упра
влением городскими землями, находящимися 
в ведении городского коммунального отдела.

86. На окружной отдел местного (комму
нального) хозяйства по подотделу окруж
ной работы или по оперативным группам в 
округах, указанных в части 3-й примечании 
к ст. 82, в отрасли жилищного дела возла
гается:

1) разработка вопросов и подготовка дел 
но денационализации и отчуждению домо
строений в городах и поселениях городского 
типа;

2) общее наблюдение за надлежащим со
держанием н использованием домостроений, 
находящихся во всех городах и поселеннях 
городского типа даппого округа, как нацио
нализированных, так н депицноналнзпрован- 
пых;

3) наблюдение за распределением жилой 
площади в пределах округа и за составле
нием постановлений о квартирной плате, а 
также составление проектов ставок квар
тирной платы в населенных пунктах го
родского типа, где пет городских или по
селковых советов, н представление этих 
проектов на утверждение окружного попол
нительного комитета;

4) составление проектов ставок аренд
ной платы за торговые, складочные н про
мышленные помещения, кроме тех, которые

•состоят в ведении городских или поселко
вых советов, и представление этих проек
тов на утверждение окружного исполни
тельного комитета;

5) регистрация уставов жилищных ко
оперативов с соблюдением правил, издавае
мых Главным Кооперативным Комитетом 
при Совете Народных Комиссаров УССР по 
сог.шиснию с Народным Комиссариатом 
Внутренних Дел УССР.

87. На окружной отдел местного (комму
нального) хозяйства по подотделу окруж
ной работы или по оперативным группам 
в округах, указанных в части 3-й примеча
ния к ст. 82, в отрасли противопожарных 
мероприятий п огпестойкого строительства 
возлагается:

1) составление окружных иланов проти
вопожарных мероприятий в округе;

2) руководство пожарной охраной в ок
руге и наблюдение за деятельностью ор»а-



гцюють пожежну охорону на території 
«орругн;

3) бути участь и <»]«;иш,тцн, а гак с-ачо 
иіі7тчіукгрутеши іі ймшкгуватл іі]мфос6йііі й 
діміувіліліі ичжчіжші прпаїїізацгї іміх уряд- 
шгцтіЦ іиднрігоигрії ‘і у станиці, що <: « мл- 
ж.тт округи ;

4) Гцкіпі участь у іро-шщиі іі нтмірасл';- 
жити «ліпнім крипти деюк;няню праху* 
пашім. тідвмкптх на іфітиюжеиліі иахскгн;

•>> коруна і іі |кия*гою підуршиих піщі.нжі 
«‘••гаиііі чи» ноі'шм|ішкиіяіу будівництву і 
.ііггішкікші н оі,'|п і>«ючу тштабі :ілхчу;іі 
іі ірй царині;

іі) «іріяіікишуїкгпі іі гшідучши склепами 
иожчшгот інвентарю і ігожоилівчи ремой- 
тігн-мк зкіііпчіріпппг, що 'мають округом» 
лшмшя, а так огни «ікіруютгчи пі.ргрнем- 

« тюлі дал «нри'іітку матччрічтп нільського 
пгчіктщпі'ікиоіч) оудіайпіцта«;

<) Цкгпп ‘і'Чїїсп* у рауппс^.іі між раКппл- 
чи та ішстлчп? ті ті‘|ипчфії округи кепіітіп, 
тщамадшх іпа сільсько іюішотршіжге будів- 
щгцччю, і іюрлллатії лико|ітггаілія цих 
і.оитіяі:

8) брати умліть чі орглітпції крскігг - 
«ьиіші гілі .ськаю ігчгііегрніпп.того будови;-
ІІ гНа.

88. На оісрупяїнй индсіл місцевою (і?оог\- 
ігиютю) ічюпскаутна по ццііідіш місь
кої ітґмлк « «футовому цнгг|я :н гаду-і 
а;ит.иякй твжладастьон:

І) унрпншгпя шціоішіаовпііашн омич
ками. що с я окрутоночу місті* за нннпткпч 
жікдмілошх :«а до|гд;ливпчн успнготшч. 
іі|ия|ич’іііКіпічи Іі іншії чи о|чпткіцЬпні, та
а.іаг;иллв> пмімад.чіиг ішїшгл угрнмапшиї і 
використання неі\ будинків, що с и окру
глит? ммгпі. ш; 'іпцііоилл’кюіюипгх, :ік і де. 
ітігі«’іі;ілі:«иіпігк\;

?) іоаіг.гадапі ргзшціл і даїти житлогм 
площі и установленому для цього порядкові 
та іимлцитн'іпі житлових пркчіщічя» ;*а їх 
іірігпстчтгиогч: 3

3) |к«|мп'шии жии«и Д<> утворення аі |юз- 
ІІирНДЖОІШІ відділу місцевою (комунальною) 
Г'мчкиарг.іш ж*н аюшм фтцу і розимрад- 
;клт*оя 4і жжах чшпюго иаадпііодаестпа цим 
•Нпох:

нов, осуществляющих пожарную охраї̂  на 
территории округа;

3) участие п организации, а также нн 
гтруктнровавне н нпспоктнрованио профес 
е повальных и добровольных пожарных ор
ганизаций всех водомстп. предприятии іі 
учреждений, находящихся в гцюделах ок
руга;

4) участие в распределении в использо
вании е род ст в органов государственною 
страхования, отпускаемых на нротивопо 
жаримо мероприятия:

.)) руководство работой подведомствен
ных отделу органон но огнестойкому строп 
тельству н осуществление в окружном мае 
пиши) мероприятий в этой области;

6) организации и наведывание складами 
пожарною инвентаря и пожарными ремонт 
ними мастерскими, имеющими окружное 
значоние, а также окружными нрллп|мі:і- 
Т1ІЯЧИ во выработке материалов сельскою 
огиостойкого строительства;

7) участие в распределения между райо
нами и городами па территории округа 
средств, отпускаемых на сельское огнестой
кое строительство, и наблюдение ха испои, 
лопанном зтих средств;

8) участие в организации кредитования 
сельского огнестойкого строительства.

88. Па окружной отдел местного (комму
нального) хозяйства по подотделу том
ской работы в окружном центре и отрасли 
жилищной возлагается:

1) управление национализированными 
(омостроешшмн, находящимися в окружном 
городе, за исключением закупленных за 
государственными учреждениями. профес
сиональными и иными организациями, п 
осуществление общего наблюдении за над 
лежащим содержанием и использованием 
всех домостроения, находящихся в окруж
ном юроде, как нацнонализнуваиных. так 
и лсн:щно1шпзнронаш1Ы\;

2) наблюдение .щ рагвуделешіем н 
предоставленном жилой площади в установ
ленном для итого порядке, а равно п за нс 
пользованием жилых помещений по их 
назначению:

3) разработка мероприятий по образова- 
••ю в расноряженни отдела местного (ком

мунального) хозяйства жилищного фонда в 
распоряжение в пределах действующею за
конодательства лтнм фондом;
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4) складати. згідно з чшишм зашіадав* 
•гтьом, проти постанов міської ради про 
комірне та ставки орощікії плати за тор
ієві. склепові і простелеш примі іцеиня;

5) цр ►вадиш житлове будівництво в ок- 
руговому місті, моля проваджений його 
міська рада округового центру вйокає за 
лотрібіго, а так само сприяти іі дшокигатк 
житловому будівництву «а триперії міста, 
що його провадять нчюііеікггкигі б інші

«•рганівації, та індішідуальїшму р-'-ітинчому 
жіггловаму будівництву:

іі) складати проект розподілу коштів, 
«киданих з місіжого або державного бюджо* 
тіи і з опецшмшх фондов кредитування 
лжт.гивиго будівництва ш будгошгцтво в 
►^круговому місті, а так само наглядати і 
юігпролюпкітн іштрачашш цих коштів;

7> давати висновки на проекти статутів 
житлових і жиглжі-будіветшнх (іргаша- 
цій міст, сщчшж р(ізаиткоиі таких орга
нізацій та нагладата їхню дія.тшіоть:

8) браги учасгь у розгляді питань кре- 
•штуваїши житлового будівництва в межах 
«кругового міста;

9) «рйпнюііатн дсінаціоікишацію, поре- 
кіаоїилш П скріплення будинків норяд- 
к«щ, всталовло.ішч ччнллга законом.

Мі. На онрупшнй від іі.і місцевого (кому- 
шлш<и>) господарства по .підвідділу місь
кої уіьвіии ію окруїчнкегу центру в галузі 
86МЄ.ЩЮЇ ощадні покладається:

1) управляти міськпчаї землями вадію- 
виші до встановлених для цього закаиодаи- 
егвим продоз, зокрема, використовувати їх 
черес <іглпосс|х\дпю зххмтодарську експлоа- 
тацію або здаючи в ореаду поля, .туги, ео- 
|МДН, гади й ііпні земельні вгіддя, «ерями 
місця, «Таларкі й ярмаркові майдани то-що; 2 3

2) відвадити землі під забудуахіввя, ';а 
затвердженими від міської ради планами 
відводу, та укладати договори аса яра»*> 
забудови а,Ч» на право бечречеицевого ко- 
ристувіижа земельними лілшщямн для 
збудування будівель:

3) ІфОВЗіСНГИ ПІДГОТОВЧУ рООДгу ЩО-ДО
розіин|"еіпія або виправлення меж ' мЬськсчі

4; составление, согласно действующему 
законодательству, проектов постановлений 
городского совета о квартирной плате и 
ставок арендной платы за торговые, скла* 
дочпые и промышленные помещения;

5) проведение жилищного строительства 
в окружном городе, если производство та
кового будет признано необходимым город - 
екпм советом окружного центра, а тики*- 
( '•действие и помощь жилищному строитель
ству на территории города, производимому 
кооперативными и иными организациями, а 
равно индивидуальному рабочему жилищно
му строительству;

(5) составление проектов распределения 
средств, выданных из городского или госу
дарственного бюджетов и на специальных 
фондов кредитования жилищного строитель
ства на строительство в окружном городе, 
а также наблюдение и контроль за расхо
дованием зтнх средств:

7) дача заключений по проектам уставов 
жилищных и жилищно-строительных орга
низаций города, содействие развитию таких 
организаций и наблюдение за их деятель
ностью:-

8) участие в рассмотрении воирогов кре
дитовании жилищного строительства в пре
делах окружного города;

9) осуществление денационализации 
отчуждения п закрепления домостроений 
в порядке, установленном действующим за
коном.

89. На окружной отдел местного (комму 
пального) хозяйства но подотделу город
ской работы но окружному центру в области 
земельного дела возлагается:

1) управление городскими землями в со
ответствии с установленными для этого за 
конодательством правилами, в частпости. 
использование их путем непосредственной 
хозяйственной эксплоатацнп или путем сда
чи в аренду полей, лугов, огородов, садов и 
прочих земельных угодий, прибрежных 
мест, базарных и ярмарочных площадей 
и т. и.;

2) отводы земли под застійну, согласно 
утвержденным городским советом планам 
отвода, н заключение договоров о праве за
стройки или о праве бессрочного польвова 
кия земельными участками для возведении 
строений;

3) подготовительная работа по расши
рению или исправлению границ городской



емуі\и та ішшишти спільно з належними 
нсппмштпі органами точну смугу <жруіч>- 
■»ич» мі «т\і;

4) щкшдцтн основну й -потичву реестра- 
ЦІН) МІСЬКИХ ЗЛМСЛЬ. 1ІДПОЯКТНО ДО Ч1ІІИПГХ 
іі|кшіі.і;

5) 'Даїкітиі висновки Іі індгочсіадяти
«II ЩО-ДО МІСШІЕХ ЖтіІ.іПІХ ицтшь, яіа 
йдуть яга розвцзанпя вішках органів влади;

6) права,щти роботу що-до ллкмтютм, 
ііероплямуиаііпм іі ІЧМГДеаіІЧ'ІЬЧ з'йомки 
міста;

7) встановлювати іцм*;кти норм земель
них дільівіпц. під деігаціоіші.к/лішиги бу
динками. згідно з чинними іцшиламн:

ъ) охоронній геодезичні лижи та зелені 
іиючіїдш;

9) ігровЛіШ'іі ыелаар&ітігшні заходи, но* 
ТрІбіРІ .ДЛЯ ПО.ЙШ1ЮШ1Я 30МСЛЫ10П) господар* 
ства міста;

10) окс.и.тоатува'гоі ® межах акруговопо 
міста іщогашіа заттмюрсмпгскчахжоїшх 
корпсшіх копалин (піску, глини, каменю, 
гравію то-що);

11) оксплоатувати водяні о'чішри, що о 
у віданні міських рад, і регулювати кори
стування цими обнгнрамн та наїлядати їх
ній стан;

12) сприяти і|нкиииешію садів і ]Кізішг- 
кові лугового та .гісовсих) іжчацарс-тна в 
межах міської смуги то-що.

Увага. Прана іі обов'язки оюруїчючх 
щдшв місцевого (кояуиалшого) госпо
дства що-до земель трудового карікту- 
ІКІіШШ, які 'ВХОДЯТЬ до міської окути Й 
СЖПІ СЄ.ТІИЦ МІСІЖОГО Т1ПГ>Т, нстаиовлю- 
(.тьоя спеніялілтмп ігратяіламн, ацо їх 
видає Народній Комісаріат Внутрішніх 
Оправ УСРР, порозум-івшнсь з- Народнім 
Кокісарїіггоч ЗемелшіЕХ ('прав УОрр.

91). На округовий відділ місцевого (кому- 
щцпліоро) господарства по піцшдді.ту місь
кої робот» 910 ОКРІТГОВОМУ щчгтру В 'Царлііі 
екснлоатхщії ксогуналшгх підирнсмстщ по
кладається:

1) оргаіііоовувати комллшьш підпри
ємства міста (водогіїї, аіектроогаїщії, ка
налізацію, трамвай, різшщі, пральні, лазні, 
гостаипщі то-що), а та-к «їмо доломічпі під- 
нрноіства. що обслуговують комунальне

черты ІІ ощк*деление совместно с подлежа 
тими земельными органами точний черты 
окружного города;

4) ведение основной и текущей регистра
ции городских земель, соответственно дей
ствующим правилам;

Г)) дача заключений и подготовка дел по- 
городски ч земельным вопросам, идущим на 
разрешение вышестоящих органов власти: 

С) проведение работ по планированию, 
нерспланп|ншаиию и геодезической с емко- 
города;

7) установление проектов норм земельных 
участков иод денационализированными до
мостроениями, согласно действующих пра
вил;

8) охрана геодезических знаков н зеленых 
насаждений;

9) проведение мелиоративных меронрня 
тнй, необходимых для улучшения земельно
го хозяйства города;

10) экенлоатацин в пределах окружного 
города месторождений общераспространен
ных полезных ископаемых (песок, глнна. 
камни, гравий и т. п.);

11) зкеплоатацнн водных пространств, 
находящихся в ведении городских советов, 
н регулирование пользования этими про
странствами, а такжо наблюдение за их со
стоянием;

12) содействие разведению садов ч раз
витию лугового и лесного хозяйства в пре
делах городской черты ІІ Т. ІІ.

П р и м е ч а й  и о. Права и обязанности 
окружных отделов местного (коммуналь
ного) хозяйства в отвошеики земель тру
дового пользования, входящих в город
скую черту и черту поселений городского 
типа, устанавливаются особыми прави
лами. издаваемыми Народным Комисса
риатом Внутренних Дел УССР по согла
шению с Народным Комиссариатом Зем
леделия УСАТ.
90. На окружной отдел местного (комму

нального) хозяйства но подотделу город
ской работы по окружному центру в области 
эксилоатацнп коммунальных предприятий 
возлагается:

1) организация коммунальных предприя
тий города (водопровода, электростанции, 
канализации, трамвая, боен, прачешных, 
бань, гостиниц и т. п.), а также подсобных 
предприятий, обслуживающих коммуиаль-



іунякі.ідкпи. га уіцкйиятл цими «міри- 
ьистнами;

2) давати вшчілікіі і іюзродляти шіпіі- 
ни пр * дуття концесій т Судоа>* й оксллоа- 
талпк» комунальних нКУФномств і давати 
дальший напрямок дня «правам;

X) здавати п о|кчму, а .выводу міської* 
ради, кадгуїкиїигі ійд«рж,метва;

4) складати проекти тарифів за кори 
«•■таїши клетшілшми послугами і подавати 
їх па затвердження міській раді «кругового 
дсяггру;

5) чог.щати діяльність каудальних 
ііідщішаїст вданих в «рощу, а так тамо 
діяльність масних нідириомач»;

91. На окруїчялЛ іадрл місцовоїчі цюч. - 
вального) господарства ію пда&длу місі.- 
кої роботи по окружному центру В* галузі 
міського «впорядкування покладається:

1) оргзніуовувати протипожежні аахоні 
й вирувати іірггтюжлж'іюю оправою:

2) завідувати випрядк\ нациям сади, 
парків, езитрж, бульварів і типі., ідо є в 
громадському »іриіггуш.іпн;

3) «юруджатн, ремонтувати ти «утриму
вати в належному стані брук, могти, водії- 
збіги, ну лично освітлення Й іішіі споруди 
лошіншіьот мкіщнь'рнашія кіст та на
глядати проваджений «шдав до впоред&у- 
вашіи ви дичоаїлеїтків, .юмоучірашіїіь 
то-що;

4) кортіти ^отідійікчо справою Й 
вцімипчі модн для бруду Й покидьків, а 
•пж само здійснювати технічний нагляд .в 
(Чмдпплацм-ю й екелліатаїдою місць для 
зітлівши бруду іі покидьків;

Г>) лрківдвти Й чистити лупччюрожпі 
садиби, бажірп та місця громадського корч» 
стунашш (скверн. бульвари, сади, парки 
точно);

<>) тдвадлтн й утримувати місця під 
клл.ивтцо та скотомогильники й нагляда
ні їхній стаи;

?) наглядати аагаділіе впорскування 
міста.

92. На округовнй ВІДДІЛ місцевого (кому
нального) господарства ію шдвділу місь
кої роб.«тя їв» ««рутовому даптру в іліі их 
ідшзях покладається:

1) раз|юблятн проекти шатпкуш й |н>з-
ІШТКУ МК!Ж«М» КОМГДОЛЫ**» Г^СЛОКірСТВГ-:

ное хозяйство, и увравлеіше атіцш пред
приятиями;

2) дача заключений и разработка бону
сов о предоставлении концессий да построй- 
ку и эксплоатацию коммунальных пред
приятий и дача дальнейшего направления 
этим делам:

3) сдача, с разрешения городского совета, 
в арепду коммунальных предприятий:

4) составление проектов тарифов за поль
зование коммунальными услугами и пред
ставление* пх на утверждение городского 
совета окружного центра;

5) паблюдонпе за деятельностью комму
нальных предприятий, сданных в аренду, 
а также за деятельностью собственных 
предприятий.

91. На окружной отдел местного (комму
нального) хозяйства но подотделу городской 
работы но окружному центру в области го
родской) благоустройства возлагается:

1) организация противопожарных меро
приятий и руководство противопожарным 
делом;

2) заведыванио благоустройством гадов, 
парков, скверов, бульва]юв и т. п., находя
щихся в общественном пользовании;

3) сооружение, ремонт и содержание в 
надлежащем состоянии мостовых, мостов, 
водостоков, уличного освещения и других 
сооружений по внешнему благоустройству 
города и наблюдение за проведенном меро
приятий по благоустройству домовладельца
ми. домоуправлениями и т. и.;

4) руководство ассенизационным делом 
п отвод места для нечистот и отбросов, а 
также осуществление технического наблю
дения за организацией и нксплоатанпей 
мест для уничтожения нечистот н отбросов;

5) проведение уборки п чистки пустопо
рожних участков, базаров и мест обществен
ного пользования (скверов, бульваров, са
дов. парков и т. и.):

6) отвод и содержание мест для кладбищ 
и скотомошлышков и наблюдение за их 
состоянием:

7) наблюдение за общим благоустройством 
го|юда.

92. На окружной отдел местного (комму
нального) хозяйства по нодотделу город
ской работы по окружному цептру в иных 
областях возлагается:

1) разработка проектов улучшения н раз
вития Уродского коммунального хозяйства:



?> .ІицроГмятн іі|пн.к'і ж обоиилконнх Но- 
. і.омі окірутікичі іщк<чкі'іи<пч> Кпчітхту і 
міської <]юдіі іі справах комунальною гос-
іПіДІКрГГІІСК

Іі) розробляти ІН*|м ІН'КІШШІ Іі оііера- 
гіпнгі імаїж ні кошюрньн у гп)^сіі;і\ місі.-
ілію юшучкмплмч» пичімьцм'тіи;

i) <|кгд]міГ».1 ІІ І?ІІ ІШІ7МЖИ Н|И) ЧНІ.уТ|1ІН1ІІ І
.«шівіііін іимімаї. ііг«> їх міська рада
іг.і мічуніаліЛнго «чгиіщліни'ікі, -і
ТЛК С-ЯМо |ичшін, З ЦО|І\ЧСИОЯ (ДІСІЖОЇ р.І- 
ли. таніні к чгхжах, 'илхитімеїгніх законом.

->> латин ннсаоні.іі на іі|хмл;іи сгаїутів 
іпвдмі ьтпзіл.імь-п» іі:|мчдігп іі доікшаїм 
чи ирпиіілації гаках уїхииж:

ii) 6]мі'Н У’І.ИТІ. у |мк.а.п»ді ІМИ5ІІМ. пр.» 
і )нвдівр\наїниі іліч\>жі,іммї» инчпскнгтт 
міст;

7) л;м)одуіі;іі)іі буцувшвіиіч і (ючонюч 
иі.югхів чііськопо значштн;

8) <і|и'іііігіну*ікуіи іі :кпчіуікичі кочуїшь 
тім, ;игиіч«»білммііч пі чт.инні'М праимчіор- 
таї міста;

Іі І :іа ічсу ікі-гі! нісшими шілГвггиощамії.
згоди» :: чіиііигчн що-яо цмчо щкмилшш,

10) крона (нгн облік. оцінку та інионта- 
рігліціні міською майна.

03. Икруїхишй нщіл .чюцотяч) (кому
нальні**») ічнчтщіфСФіїа тгкоиуі: иГкпГікисн, 
передбачені арт.арт. 88 0? цікї Упхінщнід 
•ч-.шімчмцніч осоріїшіпгі’іюч міської |кідп 
• круюінг» мста.

04. 0 округах, де в «чсруїхиврл ціхгерох 
.•л<кллц<міо мк-моі нідф.тл кпчу<ішм<ою і\ю- 
ид^втпіа. ««пж'л.ікш, ш»рп (баченні «цуг. трг. 
'8-9? ПІ*-Ї Устхпш. 1П№ХИ«УЮТ!. іІЙДДІЛМ місь
кою кютгллимч» іхичнодарпчк'і.

0Г*. 0 округах, до нема ш.ці.ші місцевої 
•*н|М)чііс*л»иос.'гн. на ніддІліі -місцевою (кому
нальною) ггошміїрсгна іі» підвідділу місце
вої промисловості! нок.іаластьгн виконання 
ВСІХ функції!. Ні'|К'ІО;і'Н'ІГІІ\ н а<|п\ 101 дні 
Ус гани.

%. 0.* мк|іупі|іігіі нідділ міщеного (кому 
пальною) госнодгцттвл и» секретаріату по-
ь.кідакгьсл:

І) тччиі’жо обслуюиунати іедл імкцп- 
чом клігце.іпрії. а так само юрщнчио обод) - 
1 опил лі ні піл:

?) разработка проектов обязательных по 
становлений окружною исполнительного го 
мипча, городского совета по вопросам пом 
мупального хозяйства;

3) разработка перспективных и оператив
ных аланов и смет по попросим городского 
ком нуііжшіою хозяйства;

4) разработка вопросов по заключении 
ініут|нчінн\ и внешних займов, производи 
мых ічцнідгкмм советом дли нужд комму 
пального хозяйства, а также заключенно, 
но поручению городского совета, займов к 
пределах, установленных законом;

Г>) дача заключений но проектам уставов 
учреждений коммунального цицкта и со 
действие организации таковых учреждений;

Іі) участие в рассмотрении вопросов но 
|,|ЮДИТоилиин> коммунального хознйства 
города:

7) заведынанпе іни*т|м»йк»іі и |ючонточ 
до|и»г городского значении;

8) организации и заведывание комму 
ма.іьііьш. автомобильным и гужевым транс
портом го|н>да:

ІІ) заведывание городскими намнпшкамм. 
согласно действующим но .тому Поводу 
правилам;

Ю) проведение учета, оценки и инвента
ризации юродскою имущества.

93. Окружной отдел местною (комму
нального» хозяйства исполняет обнланівм гм. 
предусмотренные статьями 88 9? то гой 
щого Положения, под непосредственным ру
ководством го|в)дского совета окружною 
юрода.

94. Іі округах, где в окружных центрах 
учреждены отделы городском (коммуна.и. 
ного) хозяйства, обязанности, предусмотрен 
ные ст.ст. 88 ІІ? настоящего Положения, 
ВЫПОЛНЯЮТ отделы Юродского (коммуналь
ного) хозяйства.

9‘». Іі округах, где нет отделов местной 
нріічшімонностн, на отделы местною (ком- 
муналы;о1Х>) чтояйтіа по ін^ггделу ме
стной н|ко1Ы111.1ешвн'ти возлагается пынол 
некие всех функций, предусмотренных 
статьей КМ настоящего Положении.

91». На окружной отдел местною (ком
мунальною) хозяйства но секретариату воз 
лагается:

1) техническое обслуживание отдела ад 
паратом канцелярии а также юридическое 
обслуживание отдела;



2) завідувати архівом округового відділу 
міг.нового (комунального) господарства;

3) приймати від громадап заяви, пода
вані до округового відділу місцевого (кому
нального) господарства, і давати довідки тя 
роз'ясвоввя;

4) провадити облік і контролювати гліко 
иаіскя апаратом ©кругового відділу .місце
вого (комунального) господарства і підуряд- 
ними відділові органами загального плану 
робот, а так само окремій завдань сапіла* 
тсля відділу, президії округового виконав
чого комітету і вищих органів влади:

5) подавати ©круговому виконавчому ко
мітетові, міській раді округового міста і Иа- 
родиьому Комісаріатові Внутрішніх Справ 
УОРР звіти про роботу відділу, а так сам«* 
Вищій Гаді Народнього Господарства УГІТ 
про роботу підвідділу місцевої промили»- 
нос-ти;

Г>) видавати накази й розпорядження т 
«круговому відділу місцевого (комунальний) 
господарства;

7) провадити облік персонального складу 
відділу;

8) складати проекти кошторисів по бюд
жетах округового виконавчої’© комітету і 
міської ради округового цеіггру иа утри
мання апарату відділу;

9) провадптп смілі к коштів, що надходить 
до округового відді.ту місцового (комуналь 
воно) господарства, наглядати їх правилі.н • 
використання ІІ провадити грошеву та мате
ріальну звітність;

10) господарсько обслуговувати відділ.

Округввій шляховик відділ.

97. Округовпй шляховий відділ поді
ляється на:

1) опе|>атипну групу і
2) секретаріат.
98. На округовиЙ шляховий відділ по опе

ративній групі покладається:
П провадити в життя заходи і ц о - ю  

шляхового будівництва на території округи:

2) складати перспективні і річні опера- 
тиші плани повитку шляхової і автомобіль
ної справи в окрузі;

8) складати проекти шляхового будів
ництва і шляхових споруд, а так само

2) заведываипе архивом окружного отде
ла местного (коммунального) хозяйства:

3) прием от граждан заявлений, подавае
мых в окружной отдел мсстпого (комму- 
ішьіюго) хозяйства, и дача справок и раз- 
ягнений;

4) учет п контроль исполнения аппара
том окружного отдела местного (коммуналь
ного) хозяйства п подведомственными от
делу органами общего плана работ, а также 
отдельных заданий заведмвающего отделом, 
президиума окружного исполнительного ко
митета и вышестоящих органов власти:

Г») представление окружному исполни
тельному комитету, городскому совету ок
ружного города и Народному Комиссариату 
внутренних Дел УССР отчетов о работе от
дела, а равно Высшему Совету Народного 
Хозяйства УССР о работе подотдела ме
стной промышленности;

С) издание приказов н распоряжения по 
окружному отделу местного (коммунального) 
хозяйства;

7) учет личного состава отдела:

8) составление проектов смет по бюдже
там окружного пгполиптельпого комитета 
н городского совета окружного центра на 
содержание аппарата отдела;

9) учет средств, поступающих в окруж
ной отдел местного (коммунального) хо
зяйства, наблюдение за их правильним вы
пользованном п ведение денежной, и мате
риальной отчетности:

10) хозяйственное обслуживании »*тюла

Окружной дорожный отдел

97. Окружной до|мшшЙ отдел разделает
ся па:

1) оперативную группу п
2) сещютарпат.
98. На окружной дорожный отдел и» «пе- 

ратшшой группе возлагается:
1) проведение в жизнь мероприятий в*, 

дорожному строительству иа территории 
округа:

2) составление перспективных н головы \ 
оперативных планов развития дорожного и 
автомобильного дела в округе:

3) составление проектов дорожного ет|*.- 
птельгтва и дорожных сооружений, а таки:»*
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кошториси і розрахунки до шляхового бу
дівництва і споруд по шляхах загально-со
юзного. республіканського і місцевого зна
чіння і подавати через президію округового 
виконавчого комітету проекти та розра
хунки до складних споруд на затвердження 
Головного Управління нюсових і груїгговнх 
шляхів та автотранспорту УГГГ;

У в а г а .  Умови, що за ішчп проект
споруд затвергжуе Головпе Управління,

встановлює Українська Економічна На
рада.
4) склавші нро*:і;тіі і-озрнхуиків і кош

торисів на спорудження, ремонт та експлоа- 
тацію шляхів загально - союзного вначіїшя 
і П|м>'ігрн нових магістралей і подавати їх 
через президію округового виконавчого ко
мітету -іга затвердженім Головного Управ- 
ління шогових і грунтових шляхів та авто- 
транспорту УСІ’Р;

5) провадити будівельпі і ремонтні роботи 
на шляхах округового республіканського та 
загально - сопшого значіння і керувати бу
дівельно-ремонтними роботами на шляхах 
{айонового значіння:

0) провадиш технічні й економічні об- 
сліди шляхів місцевого значіння і полавагп 
на затвердження округового виконавчого ко
мітету проекти розподілу зазначених шля
хів на розряди;

7) давати вискові,-л на проекти розра
хунків і кошторисів на шляхові роботи, шо 
їх провадять районові виконавчі комітети, 
керувати і технічно допомагати в п|юведешіг 
цих робот:

8) іігспектуватп і технічно допомагати 
людності в шляховому будівництві та прова
дити в життя заходи що - до притягнення 
нільської людности до участи в шляхо
вому будівництві:

0) складати проекти обов'язкових поста
нов округового виконавчого комітету в га
лузі шляхової оправи і автотранспорту, 
а так само давати висновки па нроекти 
обов'язкових постанов райолових виконав
чих комітетів у зазначеній галузі:

10) провадити облік автотранепортових 
маниш і наглядати вчасно подання вста
новленої звітності! від організацій, шо 
е кстіл оа ту ють а вто'гра но корт:

смет н расчетов по дорожному строитель
ству и сооружениям на дорогах общесоюз
ного, республиканского и местного значе
ния и представление через президиум ок
ружного исполнительного комитета проек
тов и расчетов по сложным сооружениям на 
утверждение Главного Управлении шоссей
ных и грунтовых дорог и автотранспорта 
УССР.

П р и м е ч а н и е .  Условия, при кото
рых проекты сооружений утверждаются

Главным Управлением, устанавливаются
Украинским Экономическим Совещанием.

4> составление проектов («счетов и смог 
на сооружение, ремонт и экимоатацию до
рог общесоюзного значения п проектов но
вых магистралей и представление их через 
президиум окружного исполнительного ко
митета на утвсржлеипс Главного Управле
ния шоссейных н грунтовых дорог и авто
транспорта УССР;

Ь) проведение строительных и ремонт
ных работ па дорогах окружного, республи
канского и общесоюзного значения и руко
водство строительно-ремонтными работами 
на дорогах районного зпачепия;

6) проведение технических и экономиче
ских обследований дорог местного значения 
ц представление на утверждение окружного 
исполнительного комитета проектов распре
деления указанных дорог по разрядам;

7) дача заключений по проектам расчетов 
п смет на дорожные работы, производимые, 
районными и с нол интел мш мн комитетами, 
руководство и оказание технической помощи 
но проведению этих работ;

8) инспектирование л оказание техниче
ской помощи населению по дорожному стро
ительству н проведение в жизнь мероприя
тий но привлечению сельского населения к 
участию в дорожном строительстве;

9) составление проектов обязательных по
становлений окружного исполнительного ко
митета в отрасли дорожного дела и авто
транспорта, а также дача заключений по 
проектам обязательных постановлений рай
онных исполнительных комитетов в ука
занной отрасли;

10) учет автотранспортных машин н над
зор за своевременным представлением уста
новленной отчетности организациями, экс- 
илоатирующими автотранспорт;



11) складати технічні звіти і звіти іпк> 
ста» шляхової справи та автотранспорту в 
окрузі, а так само про ефективність затрат 
у цій царині.

У вата. Звітність про роботу, про
ведену на всіх шляхах округи, подас 
округовий шляховий відділ, ніс округо- 
волу виконавчому комітетові, так і Голов
ному Управлінню шосоних і грунтових 
шляхів та автотранспорту УСР1\

Фінаї Аво-технічну звітність податей 
на зап і̂жонггя округового пнісонавчої'о 
комітету, або Головного Унранліиші шо- 
<*о»нх і грунтових шляхів та автотран
спорту УОРР, до кого сли.

^2) організувати дономічні піднрномства 
для шляховою будівництва.

ЇКК На округовиЙ шляховий ві.ніл їм 
севрстаріиту внкладасться:

1) технічно обслуговувати ві;іді.і апара
том канцелярії;

2) завідувати архівом окруювоп» шли
хового відділу;

3) )Г]И'паміти облік і коїітролюннти віпсо- 
нашій апаратом окрупнюю шляхового ви
йду і нідуридішми ІІ0)1 \ органами лапки, 
кою плану |чк»Іт, а таї.' само окремих зав
дані. лавідатедп від сілу, іірезімії округа- 
■шго виконавчого комітету і вищих орпміів 
хлаїи;

4) видавати накази іі розпорядження по 
окрупнюму шляховому відділу;

.’>) провадити облік персональної» складу 
відділу;

0) складати нроілсти кошторисів за бю
джетом округового виконавчого комітету на 
утримання апарату вінілу;

7) провадити облік і розподіляй; кошти, 
іцо надходять у {«онкіряджеїшя округового 
шляховою відділу, наглядати п)ківнльпе вн- 
кірнстувг'.л їх і поі іватн па них іо »кру- 
юиого внкошвчого комітету і Головного 
Управління і носових і грунтових шляхів та 
аіпчітіи,тв>|»ту УГРР встановлену звітігісті.;

8) г\х*гщ;ц>сько обслуговувати відділ. 

Округв&вй відділ місцевої вроммсловости
100. Округовнй відділ місцевої промисло- 

во.тн поділяється на:
П «шераптні груші і

11) составление технических отчетов и 
отчетов о состоянии дорожного дела и авто
транспорта в округе, а также об эффектив
ности затрат в этой области*'.

ІІ р в м е ч а и н е. Отчетность о работе, 
проведенной по всей дорогах округа, 
представляется окружным дорожным от
делом как окружному исполнительному 
комитету, так и Главному Управлению 
шоссейных и грунтовых дорог п авто
транспорта УССР.

Финансово - техническая отчетность 
представляется на утверждение окруж
ного исполнительного комитета или 
Главного Управления шоссейных и грун
товых дорог и автотранспорта УССР, но 
иршшдлежтюстн.
12) организация вспомогательных пред

приятий для дорожного строительства.
91>. На окружной должный отдел по се

кретариату возлагается:
1) техническое обслуживание отдела ап

паратом канцелярии:
2) заведынание архивом окружного до

рожною отдела:
3) учет и контроль исполнения аииара 

«ом окружного дорожного отдела н подведом
ственными ему органами общего п.шна ра- 
бот. а также отдельных заданий заводы каю
щего отделом, президиума окружного нспод- 
іштельного комитета и вышестоящих орга
нов власти:

4) издание приказов и распоряжений и» 
окружному дорожному отделу;

5) учет личного состава отдела:

6) составление проектов смет по бюдже
ту окружною исполнительного комитета на 
содержание аппарата отдела;

7) учет п распределение средств, посту 
наюших в распоряжение окружного дорой; 
кого отдела, наблюдение за их правильны ч 
использованием н представление по ни*: 
окружному исполнительному комитету н 
Главному Управления» шосейных і грунто
вых до|н»г и ашютранеппрта УССР устало 
пленной отчетности:

8) хозяйственное обслуживание отдсы

Окружной оідвл местной промышленности

НЮ. Окружной отдел местной прочьпн 
лемногти разделяется на:

П оператннные группы н



2) секретаріат.
101. На округоввй відділ місцевої лро- 

МИС.ЮШНТИ по оперативних групах покла
дається:

1) безпосередньо керувати іі регулншати 
всю місцеву іоржлвну промисловість, від
повідно до чіппіоіч) законодавства п[ю міс
цеву промисловість, а так само розпоря
джень і інструкцій належних оргапів влади, 
видаваїпіх на розвиток чинного закоподав-
с.тва:

2) загально регулювати кооперативну 
промисловість на підставі пироліпчо-фінаг- 
сових планів, звітів і статистичних мате 
рія.тів, одержуваних від округовях коонера 
тншпіх центрів і від статистичних установ 
округи, а так само наглядати приватну 
промисловість;

3) реєструвати статути тих промислових 
кооперативних товариств і артілей, що за 
чинним законодавством їх но реєструється 
в районошіх виконавчих комітетах, і нагля
дати їхню 'ііяльпість:

4) складати, за директивами Вищої Гади 
Народшюі'о Господарства УОРР перспек
тивні та збірні річні округові пп|юбітчі 
п.тапді. («ланей і звіти місцевої промисло
вості! та подавати їх до окрутиого впко- 
иавчоро комітету і Вищої 1‘ади Иародиього 
Господарства УСРР в реченці, встановлені 
від Вищої Ради Народні,ого Господарства 
УПТ;

5) здійснювати що-до промислових під
приємств республіканського япачгішя, які 
« на території даної округи й перебувають 
у 6езпосо|ишьому віданні Иншоі Рані На- 
ротні,ого Гінчподарства УОРР, функції, по- 
клялепі па округові відділі міспевої про
мисловості! законом та спеніяльппічи поста
новами або дорученнями Президії Вищої 
Ради Народнього Господарства УОРР;

6) розшукати, відповідно до чинного за- 
коноіавства. шітаппн про здачу в оренду 
підприємств місцевої промисловосте, укла
дати відповідні договори. контролювати їх 
внкопагтя і вживати потрібігпх заходів у 
разі невиконання орепдппх договорів;

7) паглядати «та доручення Вищої Ращ 
Народнього Господа]>сгпа УОРР або округо-

2) секретариат.
101. На окружной отдел местной про

мышленности по оперативным группам воз
лагается;

1) непосредственное руководство и регу
лирование всей местной государственной 
промышленностью, в соответствии с дей
ствующим законодательством в отношении 
местной промышленности, а также распоря
жениями и инструкциями надлежащих ор
ганов власти, издаваемыми в развитие дей 
ствующсго законодательства:

2) общее регулирование кооперативной 
промышленности на основании производ
ственно-финансовых планов, отчетов и ста
тистических материалов, получаемых от 
окружных кооперативных центров и от ста
тистических учреждений округа, а также 
наблюдение за частной промышленностью!

3) регистрации уставов тех промысловых 
кооперативных товариществ и артелей, ко 
торые по действующему законодательств) 
но регистрируются в районных исполнитель
ных комитетах, и наблюдение за их дея
тельностью;

4) составдепио но дн|№ктнвам Высшего 
Омета Народного Хозяйства УССР перспек
тивных и сводных годичных окружных про 
няволственных планов, балансов и отчетов 
местной промышленности и представление 
их в окружной исполнительный комитет и 
Высший Совет Народною Хозяйства УССР 
в сроки, установленные последним:

5) осуществление в отношении промыш
ленных предприятий республиканского зна
чения, находящихся на территории данною 
округа и состоящих в непосредственном ее 
дошш Высшего Совета Народного Хозяйства 
УССР, функций, возложенных на окружные 
отделы местной промышленности законом, 
а также специальными постановлениями 
или поручениями Президиума Высшего Со 
пота Народного Хозяйства УССР;

6) разрешение, в соответствии с дей 
гтвующнм законодательством, вопросов о 
сдаче в аренду предприятий местной про
мышленности, заключенно соответствующих 
договоров, контролирование их исполнения 
л принятие необходимых мер л случао яг- 
исполнения арендных догоно|И)в;

7) наблюдение по поручениям Высшею 
Сонета Народного Хозяйства УГОР или он



воі» виконавчої» комітету за роботою окре
мих підприємств республіканських і за
гально - союзних трестів, не втручаючись в 
адміністративно - господарську діяльність 
цих підприємств;

8) організувати, порозумівшись з орга
нами Наро.гнього Комісаріяту Торгівлі 
УСІМ’, торгові органи для заготівлі й для 
збуту продукції місцевої П|«МЯСЛ080СТВ, а 
так само наглядати діяльність торгових 
установ, підурядних безпосс-іютпьо округо- 
вому відділові місцевої промисловосте;

9) видавати дозволи і затверджувати тех
нічні проекти по державному промисловому 
будівництву місцевого значіння, порозумів
шись із заінтересованими уря.тництвамп, 
пкшопілно до чинного законодавства і ін
струкцій Вищої Вади ІІлродпього Госпо
дарства УСРР:

10) реогтруватії і мтдапатн за випадків 
і порядком, встановлених 'інігним законо
давством, дозволи «а відкриття промпсло- 
внх підприємств;

11) допомагати розвиткові кооперативної 
та кустарів) • ремісничої промнс.пвости;

12) скликати, в міру потреби, всг.іио- 
злокич порядком, округові з'їзди й наради 
представників місцевої промисловості

13) складати, порозумівшись з округовнм
фінансовим відділом, план утворення і ви- 
корнету вапни округопог» фонду довгоречен- 
цевого кредитування місцевої промисло
вості*, а так само плап кредитування місце
вої трестованої промисловості* з фондів 
довгоречеішеиого кредитування місцевої 
промисловосте, на підставі спеці ялі,ного

закону про ці фонди, і подавати цей план 
на затвердження округового виконавчого 
комітету:

14) здійснювати, порядком, встановленим 
ілкоіюч. загальне керівництво відділками 
місцевого господарства районовнх виконав
чих комітетів у царині місцевої промисло
вості»;

15) здійснювати інші заходи, покладеш 
шіннмй узаконениями і Вищою Радою На- 
ролпього Господарства УСРР на округові 
відділи міспевої промисловосте.

ружиого исполнительпого комитета за ра
ботой отдельиых предприятий республикан
ских и общесоюзных трестов, без вмеша
тельства в административно-хозяйственную 
деятельность этих предприятий;

8) организация, по согласованию с ор
ганами Народного Комиссариата Торгоімн 
дн'Р, торговых оргапов для заготовок и для 
сбыта продукции местной промышленности, 
а также наблюдеппе за деятельностью тор
говых учреждений, подведомственных не
посредствен по окружному отделу местной 
промышленности;

9) выдача разрешений п утверждение 
технических проектов по государственному 
промышленному строительству местпого 
значення по согласованию с заинтересован
ными ведомствами, в соответствии с дей
ствующим законодательством, и инструк
циями Высшего Совета Народного Хозяйства 
М-СР:

10) регистрация и выдача, в случаях в 
в порядке, установленных действующим 
коиодательгтвом, разрешений на открытие 
промышленных предприятийI

11) оказание содействия развитию коопе
ративной н кустарно-ремеслсппой промыш
ленности;

12) созыв, но мере надобности, в уста
новленном порядке, окружных съездов п со
вещаний представителей местпой промыш
ленности:

13) составление, по соглашению с ок
ружным финансовым отделом, плана обра 
зованпя л использования окружного фонда 
долгосрочного кредптопаппя местпой про
мышленности. а равно плана кредитования 
местпой трестированной промышленности 
из фондов долгосрочно!» кредитования ме
стпой промышленности, на осповаипи осо
бого закона об этих фондах, и представление 
этого плапа на утверждение окружного ис- 
нолиптельпого комитета:

14) осуществление, в порядке, установ
ленном законом, общего руководства отде
лениями местного хозяйства райоппых вс- 
полпнтольпых комитетов в области местпой 
промышленности:

15) осуществление других мероприятий, 
возложенных действующими узаконениями 
и Высшим Советом Пародпого Хозяйства 
УССР на окружные отделы местпой про 
мышлепности.



Л|>т. 18 Л» з Ст. 18

Ю2. На «крупний ішіі.і міщеної Н|ні.
мислоиости ін> гекретаріиту покладасти:

1) гешічно оі>г.іупліуііатіі підііл анард-
•нмі і(«пгііолн|пї ;

2) ліИй гупати архівом отрутного пі мій 
міщеної піючимоіюсти;

3} ісркяіацігі'и п^.іи: і кіигрролюїкпчі ии 
коїкимн аіпг|«том {«грушиого пщілу чл 
цпгиї іфгптг.кяигі'Н і іігд\іяідігочи віці-
доні органами лага.іілюю плану |к*'»іг, а 
1ХІК ГСЮГО «КІІИМІГХ ШИІ^МИ. ЖОНМІТОЛИ 49 і 
ділу, пркшдії «юруїчям*» ііівісмн;и*ч<яч> комі 
тт \  нищих «іілій"* :

І; нч;.исипн «жрутоному ижкошипом. 
кмигдолягі, чкллэй уящі окруїтяіоп» цент]* 
й ііищій |*;іді Наі*«ш<<Я'о Гогіго.рі|м**і* і 
У4Ч*І* штщ  ігі*> іяЛл'у іші-ту;

:►) іоцинати іиивкш й уикиїориджеиші и<>
ОІІруюМіЧу иі.иілу ЧІЩЄНОІ НрОЧНГ.ІО
«ті;

іі) іцмнкіліпм облік не|ммііалмйв'о гкі.ц\ 
вінілу;

ї)  саил^п’И іі|им*і; і »і конт^лнуііи но Імод 
жигах «язруияшго іигкіякітіяо «ичіют/ і 
мігм; *і раї си «крушімо центру ік» у приман
нії «нариту «ийлу;.

8) ІфИНаДІГНН ООЛІК КеНГІІН, ЩО ІКІЦХпДіІ 11.
до еісруїчимо иіНіО.гу міщеної нцтчінммімі- 
гти, ігаглордсті їх п|шгидмю ии іи^віт^еіппі 
III |||; •ІС^ГИ'Ш щмініт пі утч’|»;л,гмгу лкН 
ціє ї і. ;

'»> ІХГЛО^ЦК'.ІЛ.'О ОҐМХНПЛІУ'ІКІГГИ ШЦІїГ.

ОяругевиІ відділ торгівлі.

І о:'» ОкруїмтА ніди.1 ицити шміни 
мі.Г'іі на:

1) оперативні і|іуии і
2) сокуреті|»йп'.
І ( І І .  На ««варуяч^івігй ні-ліі.і ю|ии>лі їм» «не 

ра п і ш и х  гручгнх імііг.їщіи.ті.гн:

1) |н>іулюїитн и межах. нітлнонленіїх 
лоїсіа'мч, 'іхі|ихяіу ціи.імгітч. дпржнімш, но 
«ик'імпигиіігх, іуіичаи'їжмих і ііімкшітх їй-
ІЦМГСЧОПІ, ЩО <Г|МЛ¥ВДЯТІ. ОІЮЇ ОІІЩГЧрї на
ґе(игпц*ї округи, п -тик само імгляцати 
діи.п.інісгп. цш іоїтнрж.-чс'ііі і инкхдкшнн 
плану тирпямо Гіу\(м»шепіпкі п окруаі;

2) і|яч'улммскіяі ллтііігмміу іімміиясть 
щлічіімммх ііміі|іиі:м« і'и, тодіншщм) до на-

102. На окружной отдел честной промыт 
ленности по секретариату ноллагается

І) техническое обслуживание отдела лн 
нараточ канцелярии:

2} аанедыпанне архивом окружною отдела 
местной прочміїїлошіогти;

3) учет и конт|юлі. исполнении аппаратом 
окружного отдела честной промышленности 
и иидіидоигтіи'ілііміі іггдолу о|нхними оо- 
іцою плана раГтт. а также* отдел иных' дала 
іній .іішедмнакнцоїо отдолоч. нрг іїмнума о»; 
ружною игііолинті-ліліого ко ми тота н нмімг 
« гонімих органон піагтії,

4 > нрм» тан.ншно окружному исполни 
толілюму комитету, Ю)нмиаіч> гоїнггу ок
ружного центра іі Нілунему Соїіегу Наемно
го ХоаиЙпііа У(2’р опек а о раГм.га иг- 
Днл.т;

■>) на і̂ние. ііріникмлі и рапіо]іижіміиЙ по 
и:ружночу оггдаїу міч гной іі|німіжімошіогіи;

Іі» учет личного еоггана «ітдгіа^

І) пи іііінеііне ІЦНИЧСЮІІ гчег ію оюдже- 
ту  наружною нсііаїшптлмиїго комитета н 
І^Н>ДС:С0|0 ГОІИГПІ оІ^уЖІНМо * ЦеНТрЯ НЛ 
«міе|гж;шие ;иикі]>ата иг.̂ ш;

8) учі*г о)и*дпі», інм-гучгаюіцн.х и окруж
ной отдаї меїтііой іг|нжиіплеіпни'гн, ік/ии- 
денне жі нх іірашммімм нсііаіілиінанивм н 
поденно денежкой и ллтериалі.ной отчет 
пости;

9) Хо.ШЙі-гПЮІІІІОе обслу'ЖИІШІНе ОГДМА.

Окружной отдел торгевлі.

ЮЗ. Окружной ітрим тпргоити рппімиет- 
.;і на:

1) оінраї іиніме группы іі
2) пчсрепі|мкігг.
104. На "і.ружноП огдім іерюїии. по 

«ліпратішним группам, іншаїхіетпс
1) рогуліцхиинімо н іг]ниежа, ус-пии-н. 

ленных ’.пкоімч, торі'чаой дічггслмюстн ю- 
сударгтношіих, коонсратипных, оїііцоствен 
них н частных н|н*дпрингий, Н|к>мзііодятіі\ 
с-іюи оішрацнн на территории округа, а так 
жо ііііО.ікідоііне на дентелі.ногтмо отих П|н>д- 
нрнитнй и :ш піліо.шением н.іаиа торпнюю 
строитильстпа в округе;

2) регулирование лапгптнтслі.інЛ леи-
ИХГЫВМ’ТИ НІрОИІіІІМОІППІХ прс-днчжитий, и



гальних правил з інструкцій, вацаишшх під 
Переднього Комбригу Торгівлі УСРР:

3) ВИЯВЛЯТИ НОТрОбИ МІСЦОВОЇ ЯрЮШСЛ»-
поети в пнроашьі, подаючи своєчасно Народ- 
ньачу №оиоа]йятояі Торгівлі УСРР відпо- 
підеш заявки на чхяюри для об.вку потреби 
■■кромих заводів підчас цоілралюокших п- 
іхлівсдь:

4) досліджувати *і вивчати місцевий ри
нок, допомагати розвиткові і організації 
йо*ч> та вживати заході» до зміцнення п£* 
|юв;шадго впливу в торговому обороте дер
жавної Іі кооперативної торгівлі;

5) сіклч'бШ’нчно інформувати окруїчшй 
виконавчий комітет у справах постачався 
окрузі речей першої потреби:

6) з'ясовувати потрібні розміри хлібо- 
жмютіволь і лотчашкя по окрузі, брати 
участь д иагліяда'го виконання планів хлібо- 
.щготівель та постачання по окрузі, затверд
жених над Нарощлого Ктгісаріяту Тор
гівлі УСРР:

7) наглядати виконання гонерадюшх до- 
іюворів про поотачгіпшг лгісцевих органі
зацій:

8) беЗПОСерОДИЬО 1КІЗНОДІ.МТН (МІЖ ОКр1-
чім» :сичтвелыимн1 організаціями, відпо
відало до директив Пар» дикого Комісаріату 
Торгівлі УСРР, «ч вида кредиту, що йоги 
дастся порядком децентралізованого фіипи- 
..увагаїя:

9) брати участь у розробленій планів за- 
І "ОТІ вольної мережі по зсріюх.тібу І СІЛЬСЬКО- 
госяода/рсдоях продуктах і всаааовлеяні 
ьі.тммети і дислокації зешгощ у кожному 
районі і для кожного заготувача-

10) рояреюлятп, на підставі контрольних 
цифр Народшюго Комісаріату Торгівлі 
УСРР, морожу фугекціопуючвх товарових 
мляшів місцевого значіння, і подавати цю 
мережу па затвердження округовому вико
навчому комітетові, а так само провадити 
добір окремих млинарських і круп’иивх під
приємств, що їх належить здати в ореаду:

11) наглядати окспл«тцій»у дьялшсі1. 
х.тібяик заводів і покареза» та регулювати 
ринок печеного хліба, зокрема, регулювати 
ціни на хліб, відповідно до директив Народ- 
нього Комісаріату Торгівлі УСРР:

соответствии с общими правилами и ин
струкциями, издаваемыми Народним Комис
сариатом Торговли УССР;

3) выивленне ПОТрОбПОСТИ местной П|Н>- 
мьашленности в сырье, с представлением 
своевременно Народному Комиссариату Тор
говли УССР соответствующих заявок на то
вары для учета потребности отдельных за
водов при централизованных заготовках:

41 исследование и изучений честного рын
ка, содействие развитию и организации его 
н припятпе мер к укренлепшо преимуще
ственного влияния в торговом обороте ГОС) 
дарственной и кооперативной торговли;

о) спстематпческое информіїроваїше ок
ружного исполнительного -комитета по вопро
сам спабжония округа предметами первой 
необходимости;

6) выяснение необходимых размеров хле
бозаготовок п снабжения по округу, участие 
и наблюдение за ‘Выполнением планов хлебо
заготовок и сиабщшя по округу, утверж- 
юнньтх Народным Комиссариатом Торговли 
УССР; “ 1

7) надзор за нешлтненнем генеральных 
договоров в сіюбженнп местных органпза-
ПИЙ;

8» неаюсредственное распределение меж
ду отдельными зато мнительными организа
циями, в соответствии с директивами Народ
ного Комиссариата Торговли УССР, всех ви
дов кредита, предоставляемого в порядки 
'■‘Нс: ірализованного фиіпнсировашія:
. 9) участие в разработке планов заготови

тельной сети но зериохлебу и сельско-хозяй
ственным продуктам и в установлении ко
личества н дислокации есыпных пунктов в 
каждом районе и для каждого заготовителя:

10) разработка на основании контроль
ных цпфр Народаюго Комиссариата Торговли 
УССР сети действующих товарных мельнпц 
местного значения и представление этой се
ти на утверждение окружного пеполнптель- 
ного комитета, а также проведение отбора 
отдельных мукомольных п крупяных пред
приятий, подлежащих едаче в аренду;

11) наблюдение де экспаоатациошюй дея
тельностью хлебных заводов и пекарен п 
регулпрованпе рынка печеного хлеба, в 
частности, регулирование цеп на хлеб в со
ответствия с директивами Народного Ко
миссариата Торговли УССР:



12) «штати заходів до раціоналізації 
робити торгоіяіх організацій, що с «ііа терп- 
'імрії округа, в ножах. іютаиовдеп'їіх чин- 
ним 'лшліщадотіюм;

13) наглядати іі|юваджсшія па території 
округи заходів щодо операцій по зовнішній 
торгівлі;

14) наглядати міюикмнш законі® і роз
поряджень прТ) зовнішню та внутрішню 
торгівлю а охорніяти монополію зовнішньої 
торгівлі;

15) встановляти, відповідно до інструк
цій Наїхинього Комісаріату Торгньті УС1*І\ 
ціни і панчішки на іоварн. що е в обороті 
«а місцевому ринкові, і норми торгових ви
датків та прибутків, а так само ігагллдаті; 
додоржжиїн цін, встановлених від Народ- 
нього Комісаріату Зовнішньої і Внутрішньої 
торгівлі Союзу РГР $ Народнього Комісаріату 
Торгівлі УСРР:

1С) с-кладатп нсрспокпгешй плай товаро
обороту ошугн і подавати Народпьому К> 
місарінгові Торгші У(ТР встановленим 
порядком відомосте про економіку і кон'юнк
туру округи та виконувати гімні елсціильпі 
доручеїтя Народнього Комісаріяту Торгівлі 
УСРР;

17) керувати й лмахіндати діяльність 
всіх установ па території оіоруги, що ма
ють за своє завдання допомагати роовнг- 
кові торгового обороту, як ось: бірж, яр
марків, торгових палат, комітетів рииковчх 
торговців то-чцо;

18) складати, ;*а директивами Народ- 
нього Комісоїрінту Торгівлі УСРР, річні 
збірні баланси <і звіти торгових підприємств 
місцевого значіння, а так само збірні ви
робничі платі, річні баланси і звіти місце
вої державної млинарської ігромис.тозосгн 
то подавати .шначош баланси, звіти й 
плани та злтпорджоїтя оіфугоітму вико
навчому комітетові:

10) |нмробляти і подавати на затверд
ження «круговому івикоїшчому комітетові 
шюектп обов'язкових постанов у паршні ре
гулювання торгівлі;

20) застосовувати у межах, всталоадс- 
мих чипшгм законодавством заходи, адміні
стративного й дисциплінарного впливу са 
-•іламапнн правил Я|к> торгівлю;

21) утцкшлитн, згідно з читмгм закопо- 
доисгвом, та здавати в <п*чіду млинарські

12) принятие мер по рационализация ра
боты торгових оргашшішй, находящихся на 
территории округа, в пределах, установлен
ных действующим законодательством;

13) наблюдение за проведенном па тер
ритории округа мероприятий, относящихся к 
операциям по внешней торговле;

14) наблюдение за выполнением законов 
н распоряжений, касающихся внешней и 
внутренней торговли, и охрана монополия 
внемшей торговли;

15) установление, в соответствии с ин
струкциями Народного Комиссариата Торгов
ли УССР, цеп и накидок па товары, иахош- 
щисся в обороте на местном рынке, п норм 
торговых расходов и прибыли, а также на
блюдение за соблюдением цеп, установлен
ных Народным Комиссариатом Внешней и 
Внутренней Торговли Союза ССР к Народным 
Комиссариатом Торговли УССР;

16) составление перспективного плана 
товарооборота округа и проставление На
родному Комиссариату Торговли УССР в уста
новленном порядно сведений об экономило п 
кон'юнктуро округа к выполнение иных спе
циальных поручений Народного Комнссариа- 
та Торговли УССР;

17) руководство и наблюдение за деятель- 
ііпстью всех учреждений на территории окру
га, имеющих своей задачей содействие раз
витию торгового оборота, как-то: бирж, яр
марок, торговых палат, комитетов рыночных 
торговцев п т. и.;

18) составление, по директивам Народно
го Комиссариата Торговли УССР, годичных 
сводных балансов и отчетов торговых пред
приятий местного значения, а равно свод
ных производственных планов, годичных 
балансов н отчетов местной государственной 
мукомольной промышленности ц представле
ние указанных балансов, отчетов и планов 
на утверждение окружного исполнительного 
комитета;

19) разработка и представление па утвер
ждение окружного исполнительного комитета 
проектов обязательных постановлений в об
ласти регулирования торговли;

20) применение в пределах, установлен
ных действующим законодательством, мер 
административного и дисциплинарного воз
действия за парушепне правил о торговле;

21) управление в соответствии с действу
ющим законодательством и сдача в ареіЩ,

*•
іі



і (ф\иаш підприємства місцевого звз- 
чшпи;

22) видавати. в межах чинного закчяю- 
ца^стпа, довша на спорудження і персбу- 
довашія наявних м дилерсько-круп'яшіх 
підприємств;

23) видавати дозволи на ‘Проваджений 
сировинних заготівель у межах округи і 
встановляти для загоговачт цеваі райони 
діяльностя і збуту;

24) наглядати и керувати діяльнісш 
шдурялпгх Народному Кошісарнггоиі Тор
гівлі УСРР щгприомств, розташованих ла 
території округи;

25) регулювати справу ікцицнимч) хар
чування, а так сало вживати заходів до за
безпечення місцевого робітничого постачан
ая сільсько-господарських продуктів через 
місцеві заготівельні організації;

26) регулювати діяльпість вігдавппцтв » 
сшнриємсгв. що розповсюджують друковані 
твори, на підставі директив Народного Ко
місаріату Торгівлі УСРР;

27) провадити торговий реєстр і реєстру
вати статути слогіЙгочпх кооперативних лу 
ганізацій, що виникають ш території 
округи.

105. На окруїчямй відділ торгівлі ш* 
секретарі яту поісладаеться:

1) тех-шчпо обслуговувати відділ опара 
том канцелярії;

2) завідувати архівом округового відді.іу 
торгівлі;

3) провадити облік і контролювати чи- 
юшили апаратом окрутового «д-цл-у тор
гівлі і 'піїурядипжі відділові ііргапахи за
гального малу робіт, а так само окремих 
завдань заеідатсля вшілу, президії оп
тового виконавчого комітету і вищих орга
нів влади;

4) видавати накази і ровпоряджмтои гю 
окр\товому відділу торгівлі;

5) провадити облік персонального «кладу 
«Цділу;

6) складати проекти кошторисів по бюд
жетах округового .виконавчого комітету І 
жіжої ради округового центру да утри- 
«лінія апарату відділу;

7) провадити облік кешів, що надходять 
до округового «спілу торгівлі, яаглщати 
їх правильно використання і провадиш 
гронову та матеріальну звітність; .

8) госиодарсдхюо обслуговувати вщіл.

МуКОМОЛЬНЫХ ІІ круияных ЛреДПрИЯТВЙ мест
ного зпачеппа;

22) видача, в предела* действующего за
конодательства, разрешений на сооружение 
новых и переустройство существующих му- 
комольно-врушшых предприятий;

23) выдача разрешений на проведение 
сырьевых заготовок в пределах округа н 
установление -для заготовителей определен' 
пых районов деятельности и сбыта;

24) иаблюдсиио и руководство деятельно
стью подведомственных Народному Комисса
риату Торговли УССР предприятий, распо
ложенных па территории округа;

25) |іегулироваине дота народного пита
ния, а также принятие мер по обеспечению 
местного рабочего снабжения сельско-хо* 
ЗИЙСТИС1ШЫМИ продуктами черед местные за
готовительные оргапвзашш;

26) регулирование деятельности изда
тельств и предприятий, распространяющих 
произведения печати, па основании дирек
тив Народного Комиссариата Торговли УССР;

27) ведеиие торгового реестра и реги
страция уставок потребительских коопера
тивных организаций, возникающих па тер
ритории округа

105. На окружной отдел торговли по се
кретариату возлагается-

1) техническое обслуживание отдела ап
паратом каипелярпи;

2) заведываиле архивом окружного отде
ла торговли;

3) учет н контроль пополнения аппаратом 
окружного отдела торговли и подведомствен
ными отделу органами общего илана работ, 
а также отдельных заданий завышающего 
отделом, президиума окружного пополни
тельного комитета и высших органов кла
сти;

4) издание приказов и распоржоний ио 
окружному отделу торговли;

5) учет личиого состава отдела:

6) составление проектов «мет и» бюдже
там окружного исполнительного комитета и 
городского совета окружного центра па со
держание аппарата отдела;

7) учет средств, поступающих в окруж
ной отдел торговли, наблюдение за пх пра
вильным исполнением и гедепно деиежиой 
в материальной отчетпости;

8) хозяйственное обслуживание отдела.



Округвеий іеяельиий відділ

106. Округові!!! Э6МЛТЫПГЙ ВІДДІЛ ІЮДІ.ТЛ- 
огьея на:

1) підвідділ зам.кмшоряяжешвд;
2) сілі.гьи>-госплдп]»гьки!! підвідділ; _
3) не'горшвртгй підвідділ:
4) сеиретаріят.

У ваг а. Ііри округовому земельному
відділі е судово-земельна комісія.

107. На округовий земельний відділ п-> 
підвідділу землеввьраїженімі покладається:

1) організувати зем.іешіораічі рмхтаї в 
оиі|>утовому маштабі, складати на пісіставі 
районсвих п.іяіііо зсмлеіиіоряпих ■робіт, 
округові перотютігвш та оперативні плани 
землевпорядження в межах устажчілинях 
Народнім Ком карі атом Земельних Справ 
УСРР ьчшгролышх цифр, виконувати ці пла
ни а керувати всією справою зеоілевпоуяі- 
жаднія в окрузі:

2) комплектувати й ]кмоиляти адапкі* 
срраіішіі-‘-твхпічані! та операташю-одфоб- 
ннчпй ло|>сошл землевпорядчиків, керувати 
їх діяльністю їж безпосередньо, як і через 
районові земельні «шілки, а так само керу
вати чорез районові земельні вїиілш діяль
ністю {іайонових зомловпорадчнків меліора
тивного і лісочсліоратіимгопі персоналу:

3> спадати округові плаїш фінансування 
землевпорядження, річні кошторнон спе- 
віяльних землевпорядних коштів на тдс.таві 
планів та дтгректігв Народнього Комісаріяггу 
Земельних Справ УСРР, подавати їх *на зат
верджені™ округоввх виконавчих комітетів 
та внкчшуватн їх:

4> складати колективні .договора з земле
впорядниками на підставі встановлених від 
Народи його Комісаріату Земельная Сідхіп 
УСРР норм виробітку та мьшмалыш і мак
симальних .ймітів оплата праці;

3) розробляти а складати округом плани 
кредитування землевворяджотм в межах 
контрольних цифр Изродаього Комісаріату 
Земельних Справ УСРР, роепсаштн кредити 
та запомоги бідняцькій людності «на земле* 
вооружении між райская и і наглядатипра
вильне їх віжо|«станші;

6) органгзугати та устатковувані склади 
ге«дезпчнях сгрумеїггав, ремонтувати стру-

ОкружноІ земельный отдел

106. Окружной земельный отдел рале- 
.іяегса на:

1) подотдел землеустройства;
2) сельско хозяйственный подотдел:
3) ветерииарный подотдел:
4) сек;к»тарнат.

ІІ р н и е ч а и і е. Црн окружном замгл-
ном отделе состоит судебіїоземешіая ко
миссия.

107. На окружной земельный отдел но 
подотделу землеустройства возлагается:

1) организация землеустроительных ршнп 
в окружном масштабе, составление на ос
новании районных планов землеустроетглі.- 
пых работ, окружных перспективных и 
•щератнвных танов землеустіюйсгва в 'іц>о- 
делах установленных Народным Комяс<«рн;<- 
гом Земледелия УОТ контрольных цифр, йе- 
полнеоне отих планов, руководство веем де
лом землеустройства в округе;

2) комплектование и рзспіюдоденио адмп-
ННСТраТИВНО-ТОХНІІЧеі'КОГ  ̂К ОІІОр.ТГНЖІО-П|іп-

изводственного персонали землеустроителей, 
руководство пх деятельностью, как иеи«*- 
' родственно, так н через районные земель
ные отделении, а также руководство чер.м 
районные земельные отделении деятельно
стью районных землеустроителей, мелиорл 
тнвного и лесомелиоративного персонала:

3) составление окружных планов финан
сирования землеустройства, годнчпых смет 
специальных землеустроительных С{*ЄДСТВ 
на основания аланов и директив Народної» 
Комиссариата Земледелия УССР, представ.: •- 
шіє их на утверждение окружных испол
нительных комитетов и вьшолнеияе их;

4) составление коллективных договоров с 
землеустроителями, на основании установ
ленных Народным Комиссариатом Земледе
лия УССР норм выработки и минимальных и 
максимальных лимитов оплаты труда;

5) разработка и составление окружных 
кланов кредитования зомлеуст|)ойства в пре
делах контрольных цифр Наемного К<*мн«- 
сариата Земледелия УССР, распределен!!- 
кредитов и пособий бедняцкому •населению 
на землеустройство между |>а-йонамя н на
блюдение за правильным их испоіьюваниеч:

6) организация и оборудование складин 
геодезических иштручентов. рем»!П !Н:-1ру-



менти та -забезпечувати и#ми оперативно- 
виробничий зомлввшірядчнй персонал;

7) завцувати округовим реєстраційним 
бюром, «шчітоклюватн витяги з земельних 
заиисів али людности, керувати та нагляда
ти провадження земеділюї реєстрації и 
окрузі;

8) внвчаги економічні наслідки та ефек
тивність землошіоряджошія, провадити орга
нізацію землевлорядчої статлстпкл;

вивчати всі умови землекористання 
Й ««рож моменти, що виникають з земель
них взаємин в окрузі, інструктувати та на
глядати .роботу раіоііовнх земельних яідііл 
кін та сільських рад у дій параді;

10) розглядати і ;ч«зробляги питання. Ш’> 
їх иигупоно ска|*га-ми, поданими а і мы истра
тившим порядком до округового .виконавчого 
комітету на чйпності фонових виконавчих 
комітетів у царіші землевпорядження Тіі 
землекористування;

11) підготовлювати судові справи, що на
лежать до .розгляду о кругових судово-земель
них емісій, обьшувати та ііїстіуктуїш іі
[КІЙОІІОВІ суДоИо-ЗОЧОЛІЛІІ КОМІСІЇ і сільські, 
селищні та міські рам щодо розгляду ними 
«■удово-земельних справ;

12) провадиш облік доржаиііоіч* .юме.іь- 
ікто майна міедевмч* значіння і наглядати 
і-ксилоатадію державного земельного майіьі 
раЛоиовими виконавчими комітетами;

13) СК.ШЛПІ <Ж|>\ГО»І ІЬКНІІІ ІІоріГсЛОІІ-
сілих заходів та ногсожуватн ді плани 
з плановими заходами .в справах сільська- 
ічкаодарет й зомле.впораджоніпя. розпи 
лити «між районами нарядн і К]яи*:ітм на не- 
,очч*лотія;

14) иаіляїапг. інструктували Й конгро- 
.поваги районові земельні відділки в справі

ігйонвішя ними покладених па них .шооін 
до переселеная і розселення, провадити облік 
переселенських і рпзселонсіжчіх заходів та 
їх результатів:

15) організувати через аікцкіт райшовіїх 
земельних «відділків або через запиатедй: 
неоеееденсьюих районів прийом ходака та 
п^регеленше, в так само засолити колоний-

«ментов и обеспечение ими оператишнміро- 
изводствеиного землеустроительного персе- 
нала;

7) заведование окружным регкстрзцнон- 
ним бюро, изготовление выписей из земель
ных записей для населения, руководство и 
наблюдение за проведением земельной реги
страции в округе;

8) изучение экономических ЮЗуЛЬТіТОВ ІІ 
эффективности землеустройства и организа
ция землеустроительной статистики;

9) изучение всех условий землепользова
ния и отдельных моментов, возникших из 
земельных взаимоотношений в округе, Ш(- 
струкпцювание и ваблюдеине работы рай
онных земельных отделений и сельских со
ветов в этой области;

10) рассмот|кшпе н разработка вопросов, 
выдвинутых жалобами, подаииымн в админи
стративном порядке в окружной исполни
тельниц комитет на действии районных пс- 
пашительных комитетов в области земле- 
\» тройства и землепользования;

11) подготовка судебных дм. подлежащих 
рассмотрению окружных судебно-земельных 
комиссий, обследование и инсіруктіцювание 
районных судебно-земельных комиссий, а 
также ешыжвх, поселковых и городских со- 
ветов в дело рассмотрения ими судебно-зе
мельных дел;

12) учет госл'да^ютвенного земельного 
имущества местного значения н наблюдение 
.я* эколлоатацией государственного земель
ного имущества районными исполнительны- 
чи комитетами:

18) составление окружных плажФ пере
селенческих мероприятий и согласование 
этих планов с плановыми мероприятиями по 
ітп}.і»:ам сельского хозяйства и землеустрой
ства. распределение между районами наря
дов и К1Ю.ШТ0В па «переселение:

14) наблюдение. инструктирование п 
1,|»н г|н*.п. райшных земельных отделений в 
д<> к; «я'уїцсствлешія имп возложелкых на 
них мероприятий по переселению и расселе
нию. приведение учета переселенческих п 
(кіееслгичегких мермлрнятЙ и их ]кмуль- 
татов:

15) организация через аппарат районных 
.ючельпых отделений или через заведьшаю- 
щдх тдюселешескнчн .районами приема хо- 
юков п переселенцев, а также заселение ко-



ційпий фанті ш> парних Народнього Вомігл- 
ріяту Земельних Справ УСРР;

18) 'Провадите зочлевпоряижепня та об- 
«►дпешія земель колонізаційного ф«пу;

17) загально керувати та контролювати 
вед ро'ютн на терьторії округи щою осу
шення, зрошення, обводпечиїи. тульського во
допостачання, культурно? техніки, аиіцпон- 
пя піокг» та яр;в, торфодобуїмінія, а так са
мо «викову лапі обслідування, розвідки й інші 
роботи щодо зазначених пахо.ри:

18) затверджувати у межах, установле
них законом, ії|и*:ктн меліоратвшгах, гідро
технічних та ініішх робіт, незалежно від 
хжо .̂т, за рахунок икнх ці роботи иуюва- 
дгтітя. за ви:гнп;ом прмжтів робіт загаль
но-республіканського маштабу;

19) «надати '►кругові коїнториспо-вігунх'і 
внчі плани ннмо меліорації, водяного госпо
дарства та торфової справи, організовувати 
Іі інструктувати меліоративні та торфові 
товариства;

20) організовувати меліоратноиі та тор
фові фоіия, завідувати Іі розі^шджати ни
ми, експлоатуваги і^орфові фльішці;

21) опрацьовувати районові звіти і скла
дати округові звіти в усіх галузях роботи, 
по підвідділу зсчлсвпаргсіжошіп та подавати 
їх де округового виконавчого комітету Й На- 
родніюго Комісаріату Земельних Справ УСІ'І’.

108. Ііа «круговий земельний відділ ію 
сільсько-господарському ііцвіддьгу покла
дається:

1) |юз|юбляти питалия сільсько-господар
ської політики та дос.ііігжувати стан сіль
ського господарства округи;

2) розробляти планові завдання Й заходи 
щодо )ю.ииггку я ноліпшенші сільського гос
подарства округи в усіх галузях сільського 
господарства, а само: рільництва (зокрема— 
у насишиийл справі’, скотарства, саіівнп- 
штва, винарства, городництва, трапосіяппя 
тощо, а так само у справі 'індустріалізації 
сільсьішіч» гопіода|н*тіга, в тому числі щодо 
первісного переробітку сільсько-гослодарсь- 
кч продукції, звертаючи особливу увагу па 
росоту щодо іктнтку колективізації сільсь
кого господарства;

3) організувати й керувати діяльністю 
радянських господарств на землях державно*

лотезашюажи'о фонда по зарядам Нарошого 
Комиссариата Земледелия УССР-

10) проведение землеустройства и обед
нения земель кодоиюацношіого фонда;

17) осуществление общего руководств.» і 
кои троля за всеми работами »и террит-ри* 
округа по осушенню, орошешю, обвинению, 
сельскому водоснабжению, культурной тех
нике, укреплению песков в оврагов, торфо
добыванию. а также выполнение обсле
дований, разведок я других работ по указан* 
ныл мероприятиям;

18) утверждение в иределах, установлен
ных законом, проектов мелиоративных, гид
ротехнических и иных работ, независимо *г 
источников, за счет которых эти работы про
водятся, за исключенном проектов умоют об 
щеу>еснуі*аиканск(іі'о масштаба;

19) составление окружных сметло-произ- 
водственпых иланов по мелиорации. живому 
хозяйству и торфяному делу, организация 
и инструктирование мелиоративных и тоі>фи 
них товариществ;

20) организация мелиоративных к тор
фяных фондов, наведывание и рагпоряжеиве 
ими, зкеолоатацин топяных участков;

21) обработка районных отчетов и со
ставление окружиых отчетов но всем от
раслям работы по подотделу землеугтроВ 
ства и практавлоігие их окружному испол
нительному комитету и Народному Комисса
риату Земледелии УССР.

108. На окружной земельный отдел л* 
сельско-хозяйственному подотделу возла
гается:

1) разработка «опросов сельско-хевий- 
ственной иолктшаи я исследование тюлоаю 
ння сельского хозяйства оігруга;

2) разработка плановых заданий и меро
приятий по развитию и улучшепию сельско
го хозяйства сисруга по всем отраслям сель- 
« кого хозяйства, а именно: полеводства (■ 
частности—по вопросам семейного дела), 
скотоводства, садоводства, виноделия, ого* 
родпкчества, травосеяния и т. п., а также 
в деле индустриализации сельского хозяй
ства, в том числе по первичной переработ
ке сельско хозяйственной продукция, обра 
щая особое внимание ва работу по разви- 
тлю коллективизации сельского хозяйства;

3) организация я управление деятель»- 
стью советских хозяйств «а землях государ-



го земельного майна, що б у відайш округо- 
во го земельного відділу;

4) паглндатн ціял шість та інспектувати 
нопшюряяковаїй пкруговому земельному 
наділові установи та організації, що є яа 
державному бюджеті і що провадять роботу 
но сільському господарству в окрузі, виправ
ляти виявлені хиби в їхній роботі, наступно 
повідомляючи лро цо івІд повід пі установи;

5) наг.шатн діяльпість радянський гос
подарств державного зпачіння, для пого
дження їхньої агрикультурної роботи а по
требами сільського господарства округи;

6) організовувати й запров;ш;ува.ти до 
життя агрономічну допомогу людності в усіх 
галузях сільського господарства, оргапізу- 
імтн боротьбу з шкідниками іі бур'янами, 
брати участь, спільно з органами Народпього 
іїомтпріиту Освіти УСРР, в розробіткові за 
ходів до організації сільсько-господарської 
освітл селянства;

7) керувати через районові земельні від
ділки рцоотею раііоноіюго агрономічного пер
соналу і запроваджувати до життя, погодив
шись з райопошіми виконавчими комітетами, 
заходи до організації Й укомімокгуваїшн 
агрономічної мережі;

8) наглядати діяльність відповідних уста
нов і організацій у справі кредитування, 
кооперування й усуспільнення сільського 
господарства, розробляти плани і наглядати 
провадження коиграктації сільсько-госиодар- 
ської и[юдукції;

9) реєстру вати статути сільсько-господар
ських кооперативних об'єднань округового і 
міжокругового значіння, організованих на 
території дало! округи.

У в а г а .  Яйце |айои діяльності! сіль
сько-господарського кооперативного об'єд
нання виходить за межі алмішетратізвпих 
границь округи, то статути такого об'єд
нання реєструє той округовнй земельний 
відділ, що на території Його перебуває 
оравліппя об'єднаний;

10) наглядати й контролювати роботу різ
них установ, що щювадять машипо-і трак
торопостачання, розробляти плани і заходи 
до влаштування прокатних і зерноочисних

огненного земельного имущества, находяще
гося в водоннп окружного земельного от- 
ісла;

4) наблюдение за деятельностью н ин- 
оиектировашіе неподведомственных окруж
ному земельному отделу учреждений и орга
низаций, состоящих на государственном 
бюджете н ведущих работу по сельскому хо
зяйству о округе, исправление выявленных 
недостатков в их работе с последующим со
общением об атом соответствующим учреж
дениям;

5) наблюдение за деятельностью совет
ских хозяйств государственного значення с 
целью согласования пх агрикультурной ра- 
«купл с нуждами сельского хозяйства ок- 
; уга;

6) организация и проведение в жизнь 
агрономической помощи населению во всех 
отраслях сельского хозяйства, организация 
борьбы с вредителями п сорными травами, 
участие, совместно с органами Народного 
Комиссариата Просвещения УССР, в разра
ботке мероприятий по организации сельско
хозяйственного просвещения крестьянства;

7) 'руководство через райоппые земельные 
отделения работой районного агрономическо
го персопала н проведение в жизнь, по со- 
гласоваопю с районными лсполннтсльпыми 
комитетами, мероприятий по организации и 
укомплектованию агрономической сети;

8) наблюдение за деятельностью соответ
ствующих учреждений и организаций в де
де кредитования, кооперирования и обобще
ствления сельского хозяйства, разработка 
длаиов н надзор за проведенном контракта
ции сельско-хозяйственной продукции;

9) регистрация уставов сельско-хозяйст
венных кооперативных обвинений окружно
го и межокружного значення, организуемых 
на теорнторьм данного округа.

П р и м е ч а н и е .  Если район деятель
ности сельско-хозяйствеиного кооператив
ного об*единения выходит за пределы ад
министративных границ округа, то реги
страцию устава такого об'единсниа про
изводит тот окружной земельный отдел, 
на территории которого находится прав
ление соединения;
10) паблюденпе п контроль за работой 

различных учреждений, ведущих машиио и 
тракторо-снабжеине, разработка планов и 
мероприятий по устройству прокатных о зер-



пунктів та наглядіти )юботу |ч.ш»\ усташ»в 
у цих оправах;

1П цпг іящігн «ик<»наишя чтпюю з;ікои«'- 
давотва <у сільському господарстві. 'Мік.тіиі- 
стві й рибальстві:

12) браги участь у щнчшжонпі науково- 
досличої ікихсгі! щодо розвитку сільською 
гостю,"царства округи, нк чеіня наувово-до- 
ол«чі установи, ишчмші Наршьсму 'Комі- 
Сар атові Освіти УСРР, як і безпосередньо 
провадити цю роюту через установи. піт- 
урЯМГ-І омрутгволу зомелмючу ввдігу.

109. На округові̂  земельний -виділ тю 
ветеринарному ііивші.іу покладається:

1) вп-вчати санітарно-епізоотичний стан 
округи та гослгчиьрсмсо-екоиомічні. тварин* 
ющьві, кліматичні йш-шї чшшнкн, що ніш- 
вають на цього, а так само чнниігкн. що 
впливають на захорукиягя та омо^тнсть 
тварини «від с-по|>адімнйх хюороб:

2) розробляти плани цяхміізації естери- 
парних участиш та низової .ветеринарної ме
режі, регулювати 0 контролювати запрова
дження її до життя та ввмплектуваїиги її 
ветеринарним персоналом;

3) провадити об.ик веггеріщарио-л-ікарсько- 
ш і петерішарно-федьдшерського персоналу, 
що в т території округи, пересувати й зо
середжувати його <в 'Місцях, запрозливіьх на 
шшивнения епізоотії, Й контролювати івіль- 
ію-практикуючий веторинарігой персонал;

4) складати проекти копггорнсів у ветери
нарній с-праші по струговому земельному від
ділу. розглядати й давати іваоновк-н на кош
ториси в царині іветерігоари ню райощовоосу 
бюджету, ПО ^круговому іВІІДІЛу -місцевого 
(комунального) господарства, по окремих 
госпоаарсыпгх підприємствах, переведених 
на господарський 'розрахунок і що мають 
асигнування на ветершіариу оправу, а так 
само на плани та кошториси па будуївания 
нових і па капітальний ремонт існуючих різ- 
шщь тощо: ’ .

5) розробляти та організовувати, на дії* 
стааі правил Ветеринарного Кодексу УСРР. 
інструкції і правила, видані па розвиток 
цього Кодексу, планові заходи до проваджен
ім боротьби з заразними ззхоруваняями, 
властивими тваринам, а так само рояробля-

коичкеттчмьиых луїнпхів и наблюдение за 
работой различных уч|>ежденнІі ію .«тим і»-, 
просам:

11) наблюдение за ниію інеішем дейети.- 
ющего законодательства о сельски х»май- 
стве, о^те и рыболовстве;

12) участие в проведении иаучікиьч-.н-- 
довательской работы но развитию со ;ьск.- 
го хозяйства округа, как через научно-и - 
следовательские учрдадешш, недведомствен- 
ные Народному Комиссариату Просвещения 
У(Т!\ так н непосіч'дствешіое проведение 
этой работы через учреоцеоия, подводом- 
СТВ68НЫ0 окружному земельному «Т.В'ЛУ.

109. На окружной земельный отдел по 
ветеринарному імдотдму возлагается:

1) изучение саііитарно-ушгзоотнч»ч:коі.. 
положення округа н хозяйствеиндекономі: 
ческнх. ЖНВОТПОВПГКУХЯХ' КЛНМаТНЧП'КНХ и 
иных влияющих на нею факторні, а также 
факторов, влияющих на заболевания и емері 
иоеть ЖИВОТНІ.ІХ **г сііораднчикнх бол мной,

2) разработка планов организации вої-1 
ркнарных участков н низовой ветеринарнім 
сети, регулирование н контроль по іцюведо 
нню се в жизнь и ио се укомплектованию 
ветеринарным персоналом:

3) учет веюринаріїо-вііачебного н веге 
рива|лд)-фе.титше.}ч*.'К>го персонала, находи- 
щегося на территории округа, псредвіиа-. 
иие и сосредоточение его в местах, угрожа
емых НО ВОЗНІИЛІОІНМШЮ ЭПИЗООТИЙ, н кон
троль над вольнопрактикующим ветеринар
ным персоналом;

4) составление щюектов омет ио вегерн 
парному дагу по окружному земельному от. 
делу, рассмотрение и дача заключений п<> 
слетам в области ветеринарки но районно)! у 
бюджету, по окружному отделу меотаог» 
(коммуіильного) хозяйства, по отдельным 
хозяйственным предприятиям, переведенныч 
на хозяйственный расчет и имеющим асси
гнования на ветеринарное дело, а также 
но планам и сметам на строительство новых 
и на капитальный ремонт существующих 
боен и т. и.;

5) разработка и организация, на основа
нии правил Ветеринарного Кодекса УССР, нн 
струкцнй * правил, юдашых в рвзвнти> 
этого Кодекса, плановых мероприятий и» 
проведению борьбы с заразными шкюлева- 
паями, свойственными животным, а такал-

і ш



ти проектні оСіш’жшових постанов округові)-
виконавчого комітету в цій царівні;

6) інформувати суїміжігі округи і від повід
ні всторинарію-бшіїч і̂ологі'ті інститути цро 
появу й рознаш'юджоиіця на території округи 
заврнмлшш опізоотій та погоджувати з ними 
гшнші заходи щодо яапобігиошш та бо
ротьби о імттогпіячи;

7) оріанідуваги ш,гериіі<цміо-саііі'га|иині 
наїїіад на різницях, холодниках, утилізацій
них заводах, м'ясних майданчиках, місцях 
торгівлі, схову й об]юоітку сирових тварин
них продукт, .па -кмкмпгх заводах, племін
них 'рімнлідітках та ирішучжл'гт поштах, в 
місцях торгівлі Й С*ОугГГ\ЗКНІІІї! худоби, ГКО- 
гоїіришіш і кошіолрнгішшх дворах, май- 
,цшах тощо, а так само наглядати вико
навця -іттерішарно-гантгарняч правил дер
жавними і громадськими установами та пои 
ватними особами;

8) розрюбляти мали грунтових шляхів у 
межах округи для пересування тварші і 
поровшу сирових тваринних продуктів, а 
так само керувати й контролювати прорід
ження «трипарно-санітарного огляду порю- 
гоиюванях тварин та провожуканої тварин
ної ск|кі2мш»:

9) керувати й контролківаги діяльній гі. 
саагітаріїо-ііралоіи^тощгх лущатій для «нагля
ду за ііоресутвагшш тварин і перевозом стро
им тваринних продуктів залізницею та во- 
дншипі шляхами:

10) організовувати й ціанувати рлюгу 
окруїмвих діяпііооткчішік кабіїв'тів та ув’язу- 
імгги ци> роботу з аіетерш^ліо-’участкооюю 
мережею й іншими вітсріпіарно-санітарішми 
установами округи;

П) керувати, иоічикуваги й кокгролю- 
вати роботу ©от-рипарних устаїюв. що е у 
відаїші земельних і інших державних орга- 
ігів та громадстьких організацій:

13) {кюробдяти планові заходи Щодо 
ветеринарію • 0СВЇТІП.0Ї п]>аці серед людно
сте за погоожеігням з агрономічними та ме* 
інчними оргаиами іі органами Нароіш.ого 
Комісаріяту Освіти УСРІ\ а так само орга
нізувати будинки ветеринарної освіти, му
зеї. внсташмі тощо.

13) 6|>ате участь у роз|юбіткові Й П|юва- 
джеині ішаавк заходів до тварин пицтва:

разработка проектов обязательных постанов
лений окружного исполнительного комитета 
в этой области;

6) ИНфОрМИрОВЗШІС смежных Округов ІІ 
соответствующих жтерпнарио-бш.терцологи- 
ческих институтов о лоявлешіи и растаю- 
страпешиї на территории округа угіюжаю- 
іцнх эпизоотий и согласование с ними пла
новых мероприятий По предупреждению и 
борьбе с эпизоотиями;

7) организация ветершіаршм-анптарног-' 
надзора па бойнях, холодильниках, утилиза- 
циопных заводах, мясных площадках, в не 
стах торговли, хранения іі обработки сырых 
животных продуктов, на конских заводах, 
племенных рассадниках и случных пунктах, 
в местах торговли и сосредоточения скота, 
на скотопригонных и коцнопрнгониых дво
рах, площадях и т. п., а также наблюдение 
за ПСПО.ТИЄШГЄМ ветсринарпо-саннтарпых 
правил госуда]Югвеииыми и общественными 
“ераіпрзацияоги и частными лицами;

8) разработка карты грунтовых дорог в 
пределах округа для щередввжения живот
ных и перевозки сырых животных продуктов, 
а также руководство и контроль за' проведе
нием встеринарно-сашітарного осмотра пе
редвигаемых животных и подвозимого жп- 
вгтного сырья:

9) рукгдюдстпо и конт1*оль за деятельно
стью саннтарно-трапслортных пунктов но 
наблюдению за пс)юдгиже»нем животных и 
перевозкою сырых животных продуктов по 
железнодорожным и водным путям;

10) организация и планирование работы 
окружных диагностических кабинетов и увяз
ка этой работы с ветеринарно-участковой 
сетью и другими ветеринарно-санитарными 
учреждениями округа;

П) руководство, согласование и контроль 
над работою ветеринарных учреждений, со
стоящих в ведении земельных и других го- 
С\”Ш])СТВеННЫХ органов п общественных ор 
гашізаіигй;

12) разработка плановых мероприятий по 
всгеринарно^лгосзстлтелыюй работе среди 
населения по согласованию с агрономически
ми н ме.хтшпекпмн органами и органами На
родного Комиссариата Просвещения УССР, а 
также организация домов ©етерниариого 
прюсвеїцеїшя, -музеев, выставок п т. іі.:

13) участие в разработке п провел сени 
плановых мероприятий по животноводству;



14) зби]ютн й {доробляти статнстичиі ма- 
ті»ріялі до ветеринарії;

15) складати операційно- иерсиективаі 
плани і звіти и співах ветерииарії в ок
рузі;

16) розіюряджатн кредитами на ветери
нарну оправу по округовому бюджету та по 
міському бюджету округового центру, в ме
жах затверджоинх округошім виконавчим 
комітетом та міською радою кошторисів, і 
розпоііляти асіїгірувашія на встерипарну 
. праву за державним бюджетом па підставі 
іирективиих розпоряджень Народнього Ко
місаріату Земельних Справ УСІМ*;

17) організовувати постачання ветерн- 
нарпим установам медикаментів, струмепту 
й наочного приладдя для ветерипарно- 
освітиьої роботи;

18) ного їжувати з органами Народнього 
Комісаріату Охорони здоров’я УСІМ* вете- 
рипарно • санітарні заходи до охорони іга- 
роднього здоров'я вії захворувань, власти
вих людям і тваринам;

19) погоджувати свою роботу з ветери
нарно - санітарними частинами Робітничо- 
Селянської Червоної Армії і допомагати їм 
у їхній діяльності.

110. На округовнй земельний відділ по 
секретаріату покладається:

1) технічно обслуговувати відділ апара
том канцелярії;

2) брати заяви від осіб, що вдаються » 
різних питаїтпх до округоного земельного 
відділу, видавати їм відповідні довідки і 
роз'яснення;

3) завідувати архівом зсмельпого від
ділу;

4) провадити облік та контролювати вп- 
тжаїнги апаратом округового зсмельпого 
відділу і підурядикх йому органів загального 
плану р<»біт, а так само окремих завдань 
завідателя відділу, президії округового ви
конавчого комітету і вищих органів влади;

5) иода пати округовому викоігавчому ко
мітетові і Наротому Комісаріатові Зе
мельних Справ УСРР звітп про роботу від
ділу;

Го шпапатп накази Я розпорядження 
округовому земельпому відділу;

7) пропалити облік персонального скла>у 
робітників округового земсльшго вінілу 8 
лі.турядгшх йому установ та підприємств;

14) собирание и разработка статистое 
ских материалов по ветеринарии;

15) составление операционно-перспектив
ных планов и отчетов по допросам ветерина
рии в округе;

16) распоряжение кредитами на ветери
нарное дело по окружіюму бюдж»*ту и по го
родскому бюджету окружного центра.«пре
делах утвержденных окружным исполнитель
ным комитетом и городским советом смет, в 
распределение ассигнований на ветеринарное 
дело по государственному бюджету па осно
вании директивных распоряжений Народного 
Комиссариата Земледелия УССР;

17) оргапнзацпя снабжения ветеринарных 
учреждений медикаментами, инструментами 
и наглядными лоодбиями для ветеринарно- 
просветительной работы;

18) согласование с органами Парод нот*' 
Комиссариата Здравоохранения УССР веторп- 
ларпо-санитарных мероприятий по охране 
народного здоровья от заболеваний, свой
ственных людям и животным;

19) согласоеаппо своей работы с потери- 
нарно-сапитарпыми частями Рабто-Кростьяп- 
ской Красной Армші и содействие им в их 
деятельности.

110. Па окружной земельный отдел по се
кретариату возлагается;

1) техническое обслуживание отдела аппа
ратом канцелярии;

2) прием заявлений от лйи, обращаю
щихся по разным вопросам в окружной зе
мельный отдел, выдача им соответствующих 
справок н раз'яспеинй;

3) заведыванпе архивом земельпого от
дела;

4) учет п контроль исполнения аппаратом 
окружпого земельном отдела н подведомст
венных ему органов общего плана работ, а 
также отдельных заданий наведывающего 
отделом, президиума окружного исполнитель
ного комитета и высших органов власти;

5) представление окружному нсполиятель- 
пому комитету и Народному Комиссариату 
Земледелия УССР отчетов о работе отдела;

6) издание приказов п распоряжений по 
окружному земельному отделу;

7) учет личного состава работников окруж
ного земельного отдела , и подве^омртвеииых 
ему учреждений н предприятий;



8) складах» проїсти кошторисі к на 
утриманім апарату відділу;

9) провадити облік колітів, що надхо
дять до округо во го земельного відділу, на
глядати їх правильно використання та при
надити грошову і матеріальну звітність;

10) господарсько обслуговувати округо-
КИЙ 30М0ЛЫШЙ відділ.

111. Округовий земельний відділ здійснює 
гак само загальне керівництво й коптродю 
за діяльністю оіфуговнх лісових управлінь 
порядком, передбачепим в Ио.іожеініІ Про 
всеукраїнське Управління Лігами, затвер
дженому ВУЦВК і РНК УСРР з 14 вересня 
1927 р. (36. Уз. УСРР 1927 р., У* 45, арт. 
205), та ще провадить поточне інспекту
вання аігміпістратнвноі'осподарсько] діяль- 
пости установ, що є па державному бюд
жеті і шдурядпих Паподяьому Комісаріятові 
Земельних Оірав УСРР, і давати їм безпо
середні вказівки про виправлення спосте
режених хиб у роботі, «настуопо повідом
ляючи про це Народній Комісаріат Земель
них Справ УСРР.

Округові відділи й інспектури праці.

112. Округовий відділ праці там, де 
його організовано, поклясться па:

1) підніпіл охопоїш праці і
2) тарнфпо-копфліктіглй ігідвіціл;
3) підвідділ біржі праці;
4) секретаріат.
113. Округові інспектури праці на підвід

діли не поділяються і внутрішній розподіл 
їхньої роботи провадить округошій ІПСПОК- 
иф прані.

114. При округовпх відділах та і нспекту- 
рах «Ірані с: оптова каса соціяльного 
••трахувплпя, комітет біржі праці і атеста- 
ційио-конфл'ктпа комісія гарантійного стра
хування. які діють їм підставі устю, видава
них від Народнього Комісаріату Праці УСРР.

У в а г а .  Взаємини зазначених у цьо
му артикулі органів з округовнми відді
лами та інспектурами праці визначає На-
ро.юій Комісаріат Праці УСРР.

115. На округові відділі іцяці по під
відділу охорони прані покладається:

1) керувати і контролювати діяльність 
всіх підуридннх інспекторів праці по окрузі,

8) составление тцюоктов омет па содержа
ние аппарата отдела;

9) учет средств, поступающих в окружной 
земельный отдел, наблюдение за их правиль
ным использованием к ведением денежной и 
материальной отчетности;

10) хозяйственное обслуживание окруж
ного земельного отдела.

111. Окружной земельный отдел осуще
ствляет также общее руководство и контроль 
за деятельностью окружных лесных упра
влений в порядке, предусмотренном Положе
нием о Всеукраипском Управлении Лесами, 
пверждепным ВУЦИК и СИК УССР 14 сен
тября 1927 г. (36. Уз. УСРР 1927 г., ЗА 45, 
ст. 205), а также проводит текущее инспек- 
трованке административно-хозяйственной 
деятельности учреждений, состоящих па го
сударственном бюджете и подведомственных ' 
На|юдному Компссарігату Землеае.тия УССР, 
и даст пм пепосрехтвеппые указався об 
исправлении замеченных недостатков в ра
боте с 'последующим уведомлением об этом 
Народного -Комиссариата Земледелия УССР.

Окружные отделы и инспектуры труде.

И 2. Окружной отдел труда там, гзе та
ковой организован, делится па:

1) под отдел охрапы труда;
2) тарпфно-конфлпктный под’отдел;
3) под’отдел биржи труда;
4) секретариат.
113. Окружные инспектуры труда па 

под отделы не разделяются іі внутрепнее ра
спределение их работы поизводится окруж
ным инспектором труда.

114. При окружных отделах и инспектурах 
труда находятся: окружная касса социаль
ного страхования, комитет биржи труда н 
аттестацпопно-копфликтпая комиссия по га
рантийному страхованию, действующие па 
огповапии положепий, издаваемых Народным 
Вомпссарнатом Труда УССР.

П р и м о ч а п и е. Взаимоотношение ука
занных с настоящей статье органов с 
окружными отделами и инспектурами тру
да определяются Народным Комиссариатом 
Титла УССР.
115. На окружные отделы труда по оод'от- 

делу охраны труда возлагается:
1) руководство н контроль деятельности 

всех подведомственных инспекторов труда по



а так само наглядати діяльність рагіоновнх 
і міжрайоїюпнх іпспекторін праці та со
ціального забезпеченая і нжинаги заході іі 
до керівництва їх роботою:

2) видиіптн, за иеродбачеїшх у законі 
випадків, даними на викриття, плані гу- 
напни, устаткування і переустаткування 
нізнрт.мстл вживати заходів до усунення 
умов, що безпосередньо загрожують життю 
і одиривм нрудліцих, аж ю загнити нід- 
нрисчсти, виходячи а ііпоросіп техніки бод- 
шчси, охо}няіи .праці й іі|к«інслової саніта
рії та брати участь, за передбачених у за
коні «шгтіадкі», у і̂ чтінді проектів нланіту- 
'Вашіи й порсусгаткувашін промислових пі і- 
прпомств:

3) «мммацувнти іі|м>чнглтд та торгові 
установи й госн0іда]м гікг.

•і) .ківлііі обов'язкові для іроржа-шиїх. 
проча іеькнх та огриватіміх усталюй, -лід- 
Еіриємсгв. плчіодарств та осіб розпоратження 
про усушммін 1ЧІОСТО]И,Ж<ЧІ4ІХ «іелюктурокі 
охорони щкіці зламані, .] інших хиб у цари
ні охормиї праці;

5) мигти иещпе.инв випадки, »]>ги|иччіІ- 
ні \>по|юби й орруїіпш, розслідунати їх та 
заир- ааджуиати по життя заходи по бороть
би з ипм-и;

0) :і|ювадити аізікшмиї та порушувати «и- 
купачопіїн проти наймачі» за злачапнн ними 
законодавства про працю, а так сомо про
вадити справи про зазначені злампшіп в су
дових установах;

?) •іцюващілпі облік та лаглядати вші|юбу 
•сашиї нарошгх котлів і 'апаратів, що пра
цюють під тиспспшяч пару або газів, та всі. 
дякш т.-ідйочних механізм'Ів:

8) плглядати стан техніки безпеки та 
промислової ешйгарії >н іікітірінатспт всіх 
'видів промисловосте, 'установах та господар
ствах;

0) тцкчіадіити ііауково-досчіідчі |юботн в 
царині охорони праці;

10) лаімиїати виконання законодавства 
ігро найману працю в сільсіжочу господар
стві;

11) виявляти іппггі|и«іи і|юбіптіків та служ
бовців -у житловій площі та брати участі, 
у .розробіткощ планів житлоіюго будівни
цтва;

12) коігл|*оліовати правильність шдраху- 
мпши. своєчасно надходжоїшн та викорн- 
стачкія за праним призначенням пцтцжом - 
ствани й уетапюваюі місцевого значиш

оісруту. а также наблюдение за деятельно
стью районных и межрайонных инспекторов 
труда и соцьа.гьного обеспечения и прміятю- 
мер 'По руководству их работой;

2) выдача, в предусмотренных законом 
случаях, раз,«нісшій на открытке, устрой
ство, оборудование и ік*|и*обо|»уд.»ніиміе пред
приятий, принятие мер к устранению уело- 
внй. непосредственно угрожающих жизни к 
здоровью трудящихся, вплоть до закрытия 
ІіреДПрИЯТІІЙ, исходя из интересов техники 
безопасности, охраны труда и 'В|н»іьшілеішой 
санитарии, а также участие, в п|м\іуслот)и*и- 
ных законом случаях, в рассмотрении проек
тов устройства я иорооборудования промыш
ленных предприятий;

3) обследование п|ючы11менных и торто
вых учреждений и хозяйств;

4) дача обязательных для іосударотвеп- 
пых. общественных н частных учреждений, 
нрздпрнятнй, хозяйств н лик распоряжений 
об устранении замеченных инспектурой охра
ны труда нарушений и других недостатков в 
области охраны труда:

5) изучение несчастных случаев, профес
сиональных болезней и отравлений, рассле
дование их и приведение в жизнь мероприя
тий по борьбе с ними;

0) производство дознаний и возбуждение 
обвинения против нанимателей за нарушение 
неги законодательства о труде, а также 
ведение дел -по указанным нарушениям в су
дебных учреждениях;

•7) учет и надзор за испытанием паровых 
котлов и аппаратов, работающих под дач* 
лонном пара или газов, а также за всякими 
нод'емным и механизмам;

8) надзор за состояинеч техники беэопа- 
сностн и Л[ч>мышлонной санптарии в «пред
приятиях всех видов промыппенноггп, в 
учреждениях и хозяйствах;

9) проведение научпо-ікудодоватмьских 
;абот в области охраны труда:

10) наблюдение за вышмн-чшеч эакопо- 
іательгтил о наемном труде в сельским хо
зяйстве;

Л) выяспенис нужд рабочих и служащих 
и жилищной цлощадл. а также участие и 
разработке планов жилищною стритель- 
гт&а;

12) контроль ла правильным «л числением, 
своевременным поступлением н использова
нием. по прямому назначению предприятиями 
и учреждениями честного значения целевых
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цільових коштів на робітничо житлове бу
дівництво;

13) нагладити виконання тцповішнмії 
установам округа встановлених законнії 
пільг на робітниче житлове буагвниитвв;

14) б|>аги участь у розробленні іі розгляді 
4<ЯрОбіІНЧО*ф)ІіаВСОВНХ П.ТПЗіІе іі КОІПрОЛМШ 
цифр оргапів та господа;к-те місцевого зяп- 
чіїмн в частіші щодо охорони праці, а так 
гано контролювати і .наглядати діяльність 
органів і государств «круги щодо виконан
ня укладених договорів про переведення за
ходів щодо таміікн безпеки й охорони праці:

15) кштролювагн «імонашш нілприем- 
• гвачи броні иіалггют та набігу їх установ
лених пг і̂ядкоч;

18) наглядати елю інаїшн законодавства в 
царині жіночої праці, вживати заходів дл- 
чомогн оо запроваджування жіночої праці 
у виробництві, а так само 'вивчати л)юблс- 
мн вживання жіночої цмиці в рмннх галу
зях тфоиисловости.

11 (і. 11а округові .відділи цроці по гариф- 
нл-шшфлжтовому пілвіліілу покладаеная:

1) запроваджувати до життя га регулю- 
вати державне прормушашін заробітної нлатн 
в окруювоху маштабі;

2) встановлювати спеціальні фощн заро
бітної плачи для пмприсчсго і установ, що 
к у відати місцевих органів владо на тери
торії округи. та давати витопки Народньо- 
ху Кдоісармпиш Праці УОРР у справах
ВОГ.МЮВЛҐЧНІЯ іі :|ЮЛМІру СЛЄЛІЯЛІ4ИІХ фОШДІП
заробітної плати, потрібний для місцевих 
в№кі»в установ та оргашаївй республі
канського значіння;

3) безпосередньо або ч<ц>е« ;>лйоногвнх і 
уиїтковігх інспекторів праці наглядати за- 
іі|юпаикешія до життя постанов Урядів Сою
зі, РОР і УОРР про заробіпгу плату та кочгг- 
рилтват вчасну й правильну виплату* за
робітної шат втіха установами, тгідпрпвч- 
ствамії і організаціями округи:

4) розг.ошгн та реєструвати колокпівні 
договори й тартфиві угоди, пю їх уклали 
устаякюн, лмлрлечетва і органтції -на те
риторії округи:

5) дллатн юово.ти на встановленім яер- 
с<мшмж\ «к.гаат за зазначеігих у законі 
випадків:

6) брати участь у складанні охругового 
оюджоту їв частині заробітної плати і пагін-

средств на рабочее жилниим* ст|м>ит«чь- 
ство;

13) ладзо; за нспишошісм с:х/іветствую- 
шхл убеждениями округа установленных 
законами льгот по рібочому жн-лишмому 
с'.роигельству;

14) участие н разработке и рассмотрении 
произвсасгвснно-финансовых планов и кон
трольных цифр орпнпев и хозяйств местною 
значеним в части, касающейся охраны тру
да. а также контроль и наблюдение за дея
тельностью органов и хозяйств округа по вы
полнению заключенных договоров по прове
дению мероприятий о отпошенпн техники 
безопасности и охраны труда;

15) контроль за выполнением п|юдирня- 
ти.пін б]юнн лот]юстков н паби рл их в уста- 
Ш'В.тенном порядке:

16) надзор за выполнением законодатель
ства в области женского труда, принятие мер 
содействия внедрению женского труда в пр
изводе ПВО. а также изучение проблемы при
менения жепского труда в разных ограстях 
промышленности.

116. На окружные отделы труда по тариф- 
ім-конфликтному под’отделу возлагается;

1) п;гжеденпе в жизнь и регулирование 
мсударствелного нормирования заработной 
платы в окружном масштабе:

V) у гановленле специальных фондов оара- 
ботной платы для предприятий и уч рож до
пей. находящихся в веденпп местных орта- 
неи власти па территории округа, а также 
дача заключений Народному Комиссариату 
Труди УССР по вопросам установления и раз
мера сиен |*ш х* заработной платы, иеобхо- 
(нчых для местпьгх отпелеіпгй учреждений и 
•организации республиканского значепия:

3) непосредственное пли через районных 
и участковых инспекторов труда паблюяеттс 
за проведенном и жпзпь постановлений Пра
вительств Гоюза СОР и УССР пл вопросам 
заработной платы п контроль за свое врем оп- 
їтой п правильной выплатой заработной пла
ты всеми учреждениями, предприятиями ІІ 
организациями округа:

4) рассмотрение п регистрация коллектив
ных договоров п тарифных соглашений, за
ключенных учреждениями, предприятиями ІІ 
организациями па территории округа:

5) дача разрешений па установление пер- 
сопадьных окладов в указанных в заколе 
случаях:

Г») участие в составлении окружного бюд
жета в части заработной платы в наблюйе-



дати нратямінінй розподіл шипів, видава
ти від державних органів «а заробітну 
«лату, та брати участі, у складанні фонду 
заробітної плати промислових іробітішків;

7) організувати ари округошіх водилах 
«раці, за випадків, зазначених у законі, 
єднальні камори та полюбовні суди дли роз- 
визолиш трудових конфліктів та керувати 
роб</гою районовнх виконавчих комітетів, 
селищних і сільських рад тощо, щодо органі
зації нимп, згідно з чинними правилами, 
єднальних комісія ДЛЯ [ЮЗГЛЯДУ спорів між 
робітниками (робітницями) і1 наймачами, 
ош віпінкають у звизку з вживанням най
маної праці у сільському господарстві, і ке
рувати організацією ецна.іьних камер при 
районових виконавчих комітетах і при каме
рах участковпх інспекторів праці:

8) наглядати законність постанов єдналь
них камор. полюбовних судів та розцішочно- 
конфліктних комісій, а так само закошйси. 
рішенців єднальних комісій при районових 
виконавчих комітетах, селищних і сільських 
радах, браги участь у оптраві керівництва та 
інспектування .роботи конфліктово-розцйіоч- 
ннх комісій, наглядати аіяльпість участко* 
вих інспекторів іі7|кіі(і про скасувашія .ними 
незакошіііх постанов іашфлктпо-рооцшоч• 
ІГИХ комісій.

117. На округові відділи праці по біржах 
праці покладається:

1) шінв.іяти попит па ]юбітну силу:
2) провадити посереоджцтво » оправі 

найманий рщітпої сили та добір її, а так 
само постачати господарським органах ро
бітну силу па підставі укладуваних з ни
ми угод;

3) кваліфікувати робітну силу, органі
зувати навчання й перенавчання* «робітної 
сіин;

4) керувати вербуванням робітної сили:
5) вживати заходів до нодаїшя різиоі до

помоги безробітним;

6) організувати громадські і]юботіі для 
безробітних в маштабі округи і в округово- 
му місті, а так само наглядати запровад
жений цих заходів ща території районів;

7) організувати колективи із безробіт
них. сприяти їх об'єднанню та керувати їх

ино за правильным распределенном средств, 
іггнускаемих государственными органами па 
заработную плату, а также участие в состав
лении фонда заработной платы промышлен
ных рабочих;

7) организация при окружных отделах 
труда в случаях, указанных в законе, прими
рительных камер н третейских судов для раз
решении трудовых конфликтов, а также ру
ководство работой по организации районны
ми исполнительными комитетами, поселке 
кычн и сельскими советами, согласно дей
ствующих правил, примирительных комиг- 
с»?й для рассмот^кяшя споров между работ
никами (работницами) и нанимателями, воз
никающих в связи с применением наемного 
труда в сельском хозяйстве, ІІ рукпводгтнп 
организацией примирительных камер при 
районных исполнительных комитетах я пр» 
камерах участковых инспекторов труда;

8) надзор за законностью постановлений 
примирительных камор, третейских судов и 
расценочно-конфликтных комиссий, а также 
за законностью решений примирительных 
комиссий при районных исполнительных ко
митетах, поселковых н сельских советах, 
участие в деле руководства и инструктирова
ния работы расценочно-конфликтных комис
сий, наблюдение за деятельностью участко
вых инспекторов труда по отмене ими неза
конных постановлений расцеиочно-кон- 
флнктпых комиссий.

117. На окружные ощелы груда по бир
жам труда возлагается:

1) выяснение спроса па рабочую ому;
2) проведение посредничества но найму 

рабочей силы н набор ее, а также снабжение 
хозяйственных органов рабочей силой па 
основании заключаемых с ними соглашений;

3) квалификация рабочей силы, органи
зация обучения и переобучения рабочей силы;

4) руководство вербовкой рабочей силы;

5) принятие мор к предоставлению разнога 
вида помощи безработным;

6) организация общественных работ я*я 
безработных в масштабе округа и в окруж
ном городе, а также наблюдение за проведе

нием этих мер на территории райошдв;
7) организация коллективов из безработ

ных, содействие их обвинению и рукою*-



роботою, а так само допомагати втягпсишю 
бсз|юбітітх у промислові артілі;

8; організувати «культурну «роботу для 
безробітних;

9) ооснлати на роботу підлітків за раху
нок броні та поза бронею порядком, вста
новленим у законі;

10) провадити облік та регулювати ри
нок праці фахівців, тсхнічньх та агрономіч
них сил, медичного іі ветеринарного персо
налу, робітників освіти тото;

11) провадити облік робітнпків, провод* 
жуганнх через гарантійне страхування, як 
тих, що б вже на роботі, як і тих, що їх 
відряджають на роботу біржі праці;

12) .розміщувати ва практику осіб, що 
вшнчили професійні школи.

118. На округові відділи праці по секре
таріату покладається;

1) розробляти проекти обов’язкових по
станов п|ю працю і подавати їх на затверд
ження округовому виконавчому комітету або 
міській раді оі,рутового центру, кому слід;

2) складати плата робот по окрузі і по 
округовому центру, подаючи їх на затверд
ження округовому виконавчому комітету, 
або кшжііі раді округо його центру, кому 
слід;

3) технічно обслуговувати відділ апара
том канцелярії;

4) юридично обслуговувати відділ праці 
та видавати довідки і висновки правиого 
характеру на запитп установ і підприємств 
і на заяви та скарги поодиноких осіб, у 
справах, належних до комостеиції округо- 
вого відділу праці;

5) завідувати архівом округового відділу 
праці;

0) провадити облік і контролювати вико
нання апаратом округового відділу праці і 
органами, що е при иьому, загального пла
цу робот, а так само окремих завдань засі
дателя відділу, іг])езпдії округового впкоиав- 
чого комітету і вищих органів влади:

7) видавати накази Іі розпорядження по 
округовому відділу праці;

8) провадити облік персонального окладу 
відділу і установ та комісій, що в про ньо
му;

9) складати проекти кошторисів по бюд
жетах округового виконавчого комітету і 
міської ікіди округового центру на утриман
ня аиарату відділу;

ство их работой, а также содейстішо вовле
чению безработных в промысловые артели;

8) организация культурной работы для 
безработных;

9) посылка па работ)' подростков за счет 
брони в вне брони в установленном законом 
«поряд ко;

10) учет и -регулирование рынка т|»уда 
специалистов технических и агрономических 
сил, медицинского и ветеринарного персона
ла, работников просвещения н др.;

И) учет работников, иіюводпмнх »> та- 
ірантвйному страхованию, как находящихся 
уже па работе, так и командируемых па ра
боту биржами труда;

12) размещение яа практику лиц, окон
чивших профессиональные школы.

118. Па окружные отделы труда по секре
тариату *возлагается:

1) разработка проектов обязательных по
становлений о труде п представление их иа 
утверждение окружного исполнительного ко
митета или городского совета окружного 
центра, по принадлежности;

2) составление планов работ но округу и 
по окружному центру, с представлением их 
на утверждение окружного исполнительного 
комитета пли городского совета окружного 
центра, по принадлежности;

3) техническое обслуживание отдела аппа
ратом канцелярии;

4) юридическое обслуживание отдела тру
да, а также выдача справок и заключений 
правового характера по запросам учреждений 
и предприятий п по зявлепннм и жалобам 
отдельных лип «по вопросам, относящимся в 
компетенция окружного отдела труда;

5) заведование архивом окружного отдела 
труда;

6) учет и коптроль псполпепия аппаратом 
окружного отдела труда п состоящими при 
•нем органами общего плана работ, а также 
отдельных заданий завольгяающего отделом, 
президиума окружного нсполиительрпго коми
тета и вышестоящих органов власти;

7) издание приказов и распоряжений но 
окружному отделу труда;

8) учет личного состава отдела п состоя
щих при нем учреждений я -комиссий;

9) составление проектов омет по бюдже
там окружного исполнительного комитета я 
городского совета окружного центра па со
держание аппарата отдела;



10) провадити облік коштів, що надхо
дять до «кругового вийду іфміїі: пагладати 
іграпнльис їх ііиворнстхшпя і вести іцмпіт 
й матсіріяльну звітність;

11) гоооодаргько обслуговувати відділ:
12) провадити облік даних щодо |«іш;у 

праці та бікцюбітгя, •'нещасливих пошалюй 
на виробтиггві, конфліктів, що їх роягля* 
дасться на едшышх каморах, та полюбов
них судах, колективних договорів і діяль
ності® «головнії охорон» і граці в -уса* її га
лузях, а так само с.интоматігчпо і]кпрфлнтн 
одоржаиі обліком даті.

119. В округах, № викладали бікітжтур]] 
праці, на них покладається обов’язки, заз
начені в арт. арт. 11Г* —118 цієї Устави.

Омругомій відділ робітнічоселянської інспекції.

120. При зп'рі.іптелі «кругового відділу 
робітничо-селянської інспекції є колегій в 
числі вік 3 до 7 осіб. Персональний склад 
колегії округового відділу >)юбітиичо-селяіі- 
ської ыкиокци затверджує президія «кру
гового виконавчого комітету.

ОЮрУГОШІЙ ВІДДІЛ ІрОбйТНИЧО-СОЛИІІСЬКИ
іпонокіш поділяється на:

1) іиппоктуру (оперативні груші):
2) бюро скарг:
3) секретаріат.

У в а г  а. Бюрч оімі)іг діє на підставі
окремої про (Нього устави.
121. До завдань «кругового вщілу *|>обі г 

тгкьселшіської інспекції наложить вивча
ти. -ро;)(ю6лнти Й зшірошаджуїватк до життя 
заходи, скеровані до вдосконалення апарату 
до|>жашімх т.> громадських установ і органі 
зацій скрут, «наглядати їхню роботу іі до- 
шімагати їм в їхній «роботі, відповідно до за
вдань соціалістичного будівництва іі класо
вої політики [киїяипжої де]іжлви. а так са
мо втягати іробпчюкіів і селян го справі' 
іеожавн*»го управлгіїни.

122. Компетенція окруїчлмго «іцділу іро- 
бпчікчо-селяш>»ої інспекції, у межах нада
них йому іцив. поширюється ніа сферу дія-
ЛЬМОСТИ ЯКИХ ВШІЛІВ І ІІЮІЮКТУ'Р ОНруГОВОГЯ 
ВККШаПЧОГО комітету, іраіІОІІОВИХ виконав- 
чнх комітет», мк.ьюих, оолищтех і сільсь
ких -раї. а так Счгмо держаннях і господар -

10) учет сред сне, поступающих в окруж
ной отдел труда, набзюдоіже за их нривіг.іь- 
ні,їм использованием и ведение денежной н 
материальной отчетности;

11) хозяйственна обслуживание отдела;
12) учет данных, касающихся рынка тру

да к безработицы, неечапинх случаев на 
производстве, конфликтов, рнгочатркнаечых 
в примирительных камерах н третейских 
судах, коллективных догово]нїв и пеятелыю- 
спі инспекции ох|«апы труда во всех ее об- 
ластил, а также с.встоматнчгокая разрагопса 
полученных учетом данных.

119. В округах, гае'-учреждены инспекту
ры труда, на них возлагаются обязанности, 
указанные в ст. ст. 116—118 настоящего 
ІКюжоппя.

Окружной отдел рабоче-крестькнсхой инспекции.

120. При заввдывающем окружным отде
лом рабоче-крестьянской ігнспокцин состоит 
коллегия в числе от 3 до 7 .тиц. Персональ
ный состав коллегии окружного отдела ра
боче-крестьянской иптцин утверждается 
президиумом окружного игпо.ішіто.іміого ко
митета.

Окружной отдел рабоче-крестьянской ин
спекция делится «а:

1) инспектуру (оперативные группы):
2) бюро жалоб;
3) секретариат.
П р и м е ч а н и е .  Бюро жалоб действует

иа основании особого о пом положения.
121. В задачи окружного отдела рабою- 

крестьянской инспекции “ВХОДИТ изучение, 
разработка и проведение в жизнь мероприя
тий, направленных к усовершенствованию 
аппарата государственных и общественных 
учреждений и организаций округа, наблюде
ние за их работой и содействие нм в их ра
боте, в соответствии с задачами социалисти
ческого строительства и классовой пагнтн- 
кой советского пх'уларогоа. л также вовле
чение работах и крестьян в дело і’осудар- 
ствешгого управления.

122. Компетенция окружного отдели рабо
че-крестьянской инспекции, в нределах пре
доставленных ему -прав, распространяется на 
сферу яеяпммкюти -всех отделив ІІ инспектур 
окружного ікмю.іиительного комитета, район 
них исполнительных комитетов, городами, 
поселковых и сельских советов, а также 
общественных и хозяйственных учреждений

1



сі ких установ і.і підприємств, Що діють ла 
те|жторії округи.

Комистопцін "кругового виділу робітнії- 
'рчишіїгькиї інімичації щодо республікан
ських -і запиши союзних оргаїгів, які діють 
на то)яіто|чї округл, шоііачаотия слеціяль- 
нш законами.

123. На кару голий вшіл «робітничо-ее- 
.пінської іігсіниілї покладається:

1) обслідувати, як у «ласлої клйитшм. 
як і на дцручешш вищих органа», к; ромі га
лузі иарпнього господа] їства, соціально- 
культурного будівництва і державшого уп
равляли, длн рсиробітку і вгаслого пору- 
ііишін перед округовпм виконавчим комію* 
тои та йог» президією або перся Народнім 
Ііомісарінтим Кшчшчо-Селднеької Інспек
ції ШЧ\ перед ким слід, інгташпім про пот- 
(юбу виситгл відповідних заходів:

2) вивчати бурішу і роботу апарату дер
жавних уставов та (Підприємств «а терито
рії округи для виробітку заходів до поліп
шення *і здешевлення його;

3) спонукувати аджнистратшіі і госпо
дарські органи округи поліпшувати шйіі 
аиарат і •ви|юбпнцтво, допомагати їм в цьо- 
*у, догілипо в тій частим їхньої діяльн»- 
от, що безпосередньо стикається у широки
ми масами трудящих, оерсшсити досягле»- 
пя в цариш організації або техніки управ
ління тих або інших органів до інших одіїю- 
сгойішх органів, а так само погоджувати і 
об'цщувати заходе. вживані для досягнен
ня .наданої метя; 4

4) загально керувати а погоджувати дія- 
лывсть місцевих організацій, що працюють 
V галузі наукової органюапдї праці й уряд
ницької іаціоішінації. та ще нагляїатн ро
боту КОНТ]КЬІЬНГН]ЮШІЙ1ШХ органів і об'ед- 
нуватн їхню діяльність з роботою робітшіч»- 
селяпеької інспекції;

Г>) пришити борггьбу а івиявлешиш бю
рократизму. тягати, зневажливого став
лення до громадян і протекціонізму в уета- 
«->иа\ і підприємствах, виявлених’як в на
слідок ііі'редвджуваїш обслідувань, ж і в 
наслідок скарг, іюдаваїшх від поодиноких 
громадян. а гак само щювадити боротьбу з 
«сншннши вдорачанням коштів, безгооно- 
дерністю і злочинами; вивчати примкни. щ» 
викликають .шпачині явнша:

я предприятий. действующих па территории 
округа.

•'Компетенция окружного отдела рабоче- 
крестьянской инспекции в отношении рослу • 
бликапокнх іг общесоюзных органо», дейст
вующих на территории округа, определяется 
особыми узаконениями.

123. На окружной отдел рабоченгрестьии- 
■•кой инспекции возлагается:

1) йбслсаоваипе, как но собственной ини
циативе, так и по поручению .вьиноетаящих 
органов, отдельных отраслей народного хо
зяйства, соцналішо-культуриого строительст- 
ва и государственного управления, в целях 
разработан н своевременного возбуждения 
перед окружным исполнительным комитет;'» 
и его президиумом или перед ]1а{н>дпым Ко
миссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции 
УСОР, по принадлежности, вопросов о нс- 
обходпмоетп принятия соответствующих ме
роприятий;

2) изучение строении и работы аппарата 
государственных учрежісннй и предщжягий 
на территории округа с нефтью разработан 
мероприятий к -его улучшению и удешевле
нию;

3) побуждение административных и хо
зяйственных органов округа к улучшению 
их аппарата и производства, содействие им в 
этом отношении, особенно в той части их 
деятельности, которая непосредственно со
прикасается с шп|юк»хи массами трудя
щихся, иеренесеиие достижений в области 
организации пли техники управления тех или 
иных органов к другим однорчдаым органам, 
а также согласование и обединенне меро
приятий, фршпгааехых для достижения тка- 
.«иных целей:

4) общее руководство и согласование де
ятельности местных 'организаций, работаю
щих в области научной организации трута 
и ведомственной рационализации, а така»'» 
наблюдшие за ]«ботой контрол ьпо-ровизіюв- 
пых органов и об’единвнио их деятельности 
с работой рабоче-крестьянской инспекции;

5) борьба с проявлением бюрократизма, 
волокиты, пренебрежительного отношения к 
гражданам и протекционизма <в учреждениях 
и предприятиях, обнаруженных как произ
водимыми обследованиями, так и подавае
мыми отдельными гражданами жалобами, а 
также борьба с незаконным израсходованием 
средств, бесхозяйственностью и преступле
ниями; изучение причин, вызывающих ука
занные явления:



6) {ихфо&шс й провадити заходи до ор
ганізації широких мас •робітників і селян 
(нлй-нгів, бідпнків та серел шків) для вгн- 
гаошы їх до справи иоліпшония державна 
і госпсіарпкого апарату та боротьби з Йдго 
бюрократичними ухилами;

7) допомагати адмшісцативінпі і госло 
царським органам округи у справі добору 
иЦпокі.їного складу соів|юбітшіків і, в пер
шу чергу, керіоиичих робітників; допомага
ти підгоговлешпо і висуненню робітників та 
селяц на оровідпу роботу вдоржааїжх і гос- 
нодарськнх установах та шідарнємсгвах;

8) перевіряти внкожиіня від державних 
і громадських установ та організацій поста
нов і «рошориджень центральних і місцевих 
оргаїюв влади;

0) •внпв.інгн хиби а досягпешія у робо
чі місцевих громадських організацій і роз
робляти заходи до усунений вншьнмшх 
хиб.

124. Дли здійоношіи зазначених в арт. 
123 завдань округовому відділові робітничо- 
селянської інспекції надається право:

1) у межах, їжтановдеші'х у п. 1 арт. 
123 та інструкціями Иароднього Комісарі
ату Робі ті і ичо • Сел я і к ької Інспекції УСРІ\ 
провадити інспекційні та контрольно-реві
зійні обслідування всіх, що б на території 
округи, державних і кооператнвнпх установ 
та підприємств, а так само акційних това
риств, концесійних підприємств та громад
ських організацій, що їх субсидує держава, 
або шо -провадять свої операції з участю 
державного капіталу або на кошти, утворепі 
через громадські збори-

У в а г а .  Державні підприємства, здані 
в орошу приватним особам і організаціям, 
а так само підприємства, що лини воло
діють приватні особи та концесійних за
садах, обслідують округові ВІХ1ІЛМ робіт- 
стчо-селяиської інспекції у м-.жах, пе- 
редбачеїшх договорами з концесіонерами 
Й орендарями підприємств та загальним 
законодавством.

2) озпайомлюватпся встанговлепим поряд
ком з усіма матеріалами й документами, п 
тому числі і секретнішії, всіх державних 
у<таиов та підприємств і громадських орга- 
пізацій округи, а так само одержувати від

6) разработка в проведение мероприятий
гк организации широких масс рабочих и 
крестьян, батраков, бедняков и середняков в 
целях вовлечения их в дело улучшения го
сударственного и хозяйственного аппарата и 
оерьбы с бюрократическими уклонами в
нем;

7) содействие ааминисграгивиым и хозяй
ственным органам округа в деле подбора со
ответствующего состава сотрудников и, в 
первую очередь, руководящих работников, со
действие подготовке и вытяжению рабочих 
и крестьян на руководящую работу в госу
дарственных и хозяйственных учреждениях I 
щедпрпятиях;

8) проверка нгполнепкл государствсмыымв 
н общественными учреждениями н организа
циями округа постановлений н распоряже
ний центральных и местных органов власти;

9) выявление недочетов н достижений в 
работе местных общественных организаций и 
разработка меропрвяшй по устранению об
наруженных недочетов.

124. Для осуществления указанных в 
ст. 123 задач окружному отлог, рабоче- 
крестьянской ішсискцни іі]кцоставіеш> 
право:

1) в пределах, установленных в п. 1 
ст. 123 и инструкциями Наводного Кпмнгсл- 
рпата Рабоче-Крестьянской ІІпспекі'ні: УГСР. 
нроизводства инспекционных а контрольно- 
ревизионных обследований всех находящихся 
на территории округа государ-'чюнмых н ко 
оп« нативных учреждений и предприятий, а 
также акционерных общестг. конн-сгионных 
предприятий и общественных нргзшыамий. 
субсидируемых государств-.ч или ведших 
свои операции при участии государственного 
капитала пли па средства, образованные пу
тем общественных сборов.

П р и м е ч а н и е .  Государственные пред- 
ориятня, сданные в аренду частным ляпах 
и организациях, а также предприятия, 
находящиеся во владении частных лип па 
концессионных началах, обследуются ок
ружными отделами рабоче-крестьянской 
инспекции в пределах, предусмотренных 
договорами с концессионерами и арендато
рами предприятий и общим законодатель
ством.
2) ознакомления в установленном порядке 

со всеми материалами и документами, в том 
числе и секретного характера, всех государ

ственных учреждений и предприятий и обще
ственных организаций округа, а также по-



коромінків установ, підприємств і організа
цій та співробітників їх окремих частин ли
стовні відомості, особисті пояснення, звіти 
га довідки, а також улаштовувати .наради 
і чіідчас проведення оґюліцувань і по закін
ченій їх;

3) брати участь з дорадчим голосом на 
всіх з'їздах, конференціях, па засіданнях 
округових виконавчих комітетів та їхніх 
президій, у комісіях та нарадах, що їх скла- 
ка.оть місцеві органи, а так само па всіля
ких параіах громадсіжих і кооперативних 
організацій;

4) усгадіоіиювати сталі штати для всіх 
установ, що е на місцевому бюджеті, та для 
господарських установ місцевого значіння, 
притягаючи до цього заінтересовані уста
нови і відповідні місцеві професійні спілки 
з тим, що зміни в установлених штатах на 
протязі онмжетового року можна провади
ти їв порядкові раціоналізації установ як з 
іпщіятшш округового відділу робітшічо-се- 
дянс.ької інспекції, як іі з ініціативи інших 
відділів за згодою з округовнм наділом ро- 
бітвнчо-селяїісі.ігої інспекції;

5) з ]юзііориджсішя закдатсля округового 
відділу іюбітішчо-селяпської інспекції зу- 
пінгяти явно незаконні розпорядження і 
чинності ревізованих установ і урядовців, 
коли ці розпорядженні або чинності 
ламають закон чк лнреістнвп вніцнх орга
нів влади, одночасно повідомляючи вишу 
установу або особу, а також округовпй 
шпеонавчий комітет про зупинення та про 
чотнви Його.

У в а г а  1. Поста нони округового від
ділу робітничо-селянської інспекції про 
зупинення незаконних розпоряджень і 
чинностей окремих установ та урядовців 
може скасувати округовпй виконав
чий комітет. В останньому випадкові ок- 
ругооий відділ робітпичо-седяиської ін
спекції пегайно повідомляє про цс Народ
ній Комісара Робітничо-Селянської Ін
спекції УСРР.

У в а г а  2. Передбачене в ньому арти
кулі право не поширюється па посталого! 
та розпорядження округових виконавчих

лучения от руководителей і чрежденнй, пред
приятий и организаций и * сотрудников их 
отдельных частей письменных сведений, лич
ных об’яснешій, отчетов и справок, а также 
уст^юйства совещаний как во время прове

дения обследований, так и но окончании та
ковых:

3) участия с совещательным голосом на 
всех с’оздах и конференциях, на заседаниях 
окружных исполнительных комитетов и вх 
президиумов, в комиссиях н совещаниях, со
зываемых местными органами, а равви па 
всяких совещаниях общественных н коопе
ративных организаций:

4) установления твердых штатов для 
всех учреждений, состоящих на местиом 
бюджете, и для хозяйственных учреждений 
местного значения, с привлечением х этому 
заинтересованных учреждений и соответ
ствующих честных профессиональных сою
зов с тем. что ггзменегшн ’В установленных 
штатах могут быть произведены в тетечше 
бюджетного года в порядке рационализация 
учреждений как по инициативе окружного 
отдела ра'юче-крсстьяпской ипспекннп, так 
п по инициативе других отделов по согла
шению с окружным отделом рабоче-крестыш- 
схой инспекция;

5) приостановления по распоряжению за- 
ведывающего окружным отделом рабоче- 
крестьянской инспекции нвпо незаконных 
распоряжений и действий ревизуемых уч
реждений и должностных лиц, если эти 
распоряжении или действия парушают за
кон или директивы высших органов власти, 
с одновременным извещением вышестояще
го учреждения ялп лица и окружпого испол
нительного комитета о приостановлении и 
о его мотивах.

П р и м е ч а н и е  1. Постановления ок
ружного отдела рабоче-крестьянской ин
спекции о приостановлении незаконных 
распоряжений и действий отдельных уч
реждений н должностных лиц могут быть 
отменены окружным исполнительным ко
митетом. В наследном случае окружной от
дел рабоче-крестьянской ниспекиии не
медленно сообщает об этом в Народный 
Комиссариат Рабоче-Крестьянской Иснек- 
цни УССР.

П р и м е ч а н и е  2. Предуомотреппо* 
настоящей статьей право не распростра
няется на постановления и распоряжения



комітеті®, міських |кід та їх президій, 
кримінальні Й ЦИВІЛЬНІ, ЛіфОКИ судових 
органів і постанови органі слідства та 
ііржуратурн, ухвалою в межах і-хііьпт 
иідапом.

6) порушувати адміністративним і судо
вим порядком справи проти урядовців 
за злочини і провішп, виявлені в процесі 
роботи, що її л]мівпдлть робітничо-селянська 
інспекція, з тим, що за цих випадків окру
гом# вшіл робітинчо-сслжгької інспекції 
вдаєтіачі до судово-слідчих і роошувгш 
органів та до ярсжуїкітури з пропошшією 
Про йореВЄІШІИІЯ ЛОТрІОНШС ДІЙ ДЛЯ ДАЛЬШОГО 
ІЮОК]ВПТЯ «кявлеігих злочішів:

7) оголошувати в <гг|>есі плиски урядов
ців, яких в <пі|юсі ревізії виявлено в 
злочинах, провинах, безгосподарності, ти- 
гашпіі, бк>|юк|>атіізмі ч зневажливому став- 
легшіі до иггере**ів ГрОЧаЦЯИ.

17-5. Округовому відділові [гбітннчо-се- 
лямської інспекції надасться право робити 
всім держашгим І господарським установам 
та гтідпріїймйтвам, ігідурядиям округовому 
даконавчому комітетов4 5 6 7. а також місцеві;.-і 
громадським установам та підприємствам 
обов'язкові для ©іп.-онання пропозиції:

1) про усуиошіи вшівлеиих в ЇХНІЙ діяль
ності хиб:

7) про зан|юваджсшгя заходів до поліп- 
шсяшя їхпьої шяльиости. а т;ік само про 
раигиіалізацію апарат) управління і спроб- 
нищш;

3) про запрова їжоїіня удосконалених форм 
лігакцетга, обліку, рахівництва і лвітпости 
в місцевих установах та підприємствах:

4) про зміну структури установ та їхніх 
частин для спрощення її й скорочення зай
вих штатів;

5) ^гро ліквідацію зайвих органів та преі-
<та&ннцтв;

6) про зменшеїгпя додаткових витрат;
7) ягро застос>*вашія заходів дисциплінар

ного виливу до урядовці® аж до віяста- 
іговлеяпи від посади і звільнення за без- 
госшодарігість, бюрократизм та тяганину;

окружных нгпо.иііпелі.ньгх комитета, го
родских советов н их президиумов, приго
воры и решения судебных органов н глета, 
новдегшя органов следствия м нроку]«а- 
туры, принятые в приделах их ведения.
6) возбуждения в административном и 

судебном порядке дела прошв должностных 
лиц за преступления и щюступки, обнару
женные в процессе н|юводдоюй рабоче-кре
стьянской ннспокцией работы. прячем в 
этих случаях окружной отдел раік»чс-К|к‘сть- 
шгекой инспекции обращается к судебяо- 
следствонныч и розыскным органам и к про
куратуре о Производстве НСОбХОДИМЫХ дей
ствий для дальнейшею (мскрытия обна}»\ - 
женных лротплепнй:

7) об'явлення в печати списков дікгжіки-т- 
пых лиц, уличенных в процессе ревизии о 
преступлениях, проступках, бесхозяйствен
ности, волоките, бю|юв{«атиэмс и пренебре
жительном отшииении к шггересам граж- 
дан.

175. Окружному отделу раб;»че-1:;чттьт1- 
ской ииснокцші п|н*.гостав.т*тен тцгаво да
вать всем государственным н \<аяйствбилмм 
учреждениям и предприятиям, подведом
ственным окружному ИСПОЛШ1Т0.1ЫЮМУ КО. 
митогу, а также местным общественным уч
реждениям и предприятиям обязательные для 
исполнения предложения:

1) об уст|м|№шш обнаруженных в их дш- 
те.іьи сти чіемтатлив:

7> О нроведешш МЄ]Н>:ірИЯГНЙ к улучше
нию их донгеіьности, а также о рационали
зации аппарата управления и производства;

3) о введении усовершенствованиих форм 
дедогцюизоодства, учета, счетоводства н от
четности в местных учреждениях и предприя
тиях;

4; об изменении структуры уч]юждошгй и 
их частей с целью ее упущения н сокра
щения излишних штатов;

5) о ликвидации излишних органов и 
представительств;

6) об уменьшении накладных {«сходов;
7) о применении мо]) дисциплинарной* 

ноздейсгвия к должностным лицам вплоть 
до отстранешгя от должности и увольнения 
за бесхозяйственность, бюрократизм и воло
киту;



8) про пред'явлення цивільного позову при 
збитки, що їх мали державні і громадські 
організації.

У в а г а  1. Свої пропозиції в питан
нях, перелічених у цьому артикулі, «кру-

ІОВИЙ ВІЩІЇ рОбіТНИЧО-ССЛЯНСЬКО? інспек
ції вносить на розгляд до окрумвою ш«- 
щщрівчоро комітету та його президії, і.» 
кот след, лише за тих випадків, колії 
«е|юведоітя ішгіаднігх заходів виклнка*: 
потребу змінити чинні обов'язкові НОСТЛ- 
новн «жругового виконавчого комітету або 
ЙОГО 0|М‘ЗИДІЇ-

• У в а г а  2. Постанови колегії округо- 
його ®аділу робітніпо-гелшіської «шелех 
дії для обслідуваних органів о обов'язко
вими для виконання, каїн •п|ютягом сі
мох днів «ід дня їх одержання не було 
подано на них заперечені, -до окрупниіг* 
відау робітжічо-сашіської інспекції: як
що надіслаїїгі заперечення окруювий відділ 
]юбітничо-селлнської інспекції визнає за 
незадовітині, то постанови по п. и. 3. 
4, 8, 7 і 8 нього артикулу набувають 
сили, а «останови ло п.н. І, 2 і Ь цьом* 
артнку. у и'і-лідувані органи можуть 
оп|*гтестувати пе|*од округовим виконав
чим комітетом або перед Народгом Комі
саріатом Р>тітшчо-Саіяігської Інспекції 
уг.рр.

І26. Округовий відбл робітничо-селян- 
• ької іиспокції притягає до СВОЄЇ рОООТИ 
іюбітгаиків, селяїг та службовців через їхні 
масові організації: міські ради, селищні ■ 
сільські ради, прсмросійні спілки, а надто їх 
низові органи—віцюбпнчі наради, завод
ські контрольні- комісії, екоиомкомісії Т<1 
шрадн. )>евізійиі комісії радянських і гро
мадських органів, організації Ленінської Ко
муністичної Спілки .Молоди України, деле
гатські збори робітниць та солянок, робіт
ничих і сслшоьких кореспондентів, комі
тети незаможних сатан тощо. Зок|>еха ок
ругові віхділн рОбІТННЧО-ССЛЯНСЬКОЇ іпспск- 
ції притягають зазначені часові організації 
.К» перевірки вігкчмшм впрішень Уряду, 
окрутхівого виконавчого комітету, МІСЬКОЇ 
ради і робітничо-сашнської інспекції, до- 
ручаючн цим організаціям за ок]юм!іх виші і-

8; о цред’ямеиіш гр;кадалекоіч> иска об 
убытках, понесенных государственными и 
ооществсіпіьнш организациями.

П р и м е ч а н и е  1. Свои предложении 
по вопросом, указанным в настоящей 
статье, окружной отдел рабоче-крестьян
ской инспекции впоепт иа расомотреніи- 
окружного исполнительного комитета и.ш 
его нрезндігума, що принадлежности, лишь 
в тех случаях, когда проведайте намечен
ных мероприятий вызывает необходимость 
изменения действующих обязательных 
постановлений окружного исполнительного 
комитета или его президиума.

П р и м е ч а н и е 2 .  Постановления кол
легии окружного отдача рабоче-крестьян
ской ннсцекцшгобязататьны к пепел нении* 
обследовяняьгмп органами, если в семи
дневный срок со дня их получения но бы
ли поданы против них возражения в ок
ружной отдел рабочс-крестьяїн-кой ин
спекции; еатн иааіравлешше возражения 
окружной отдел [йбоче-кростьшісісой ин
спекции признает неудовлс'гвориттьниміи 
то постановления по плі. 3, 4. 6. 7 а 
8 настоящей статьи вступают в силу; по
становлении же но п.н. 1. 2 и п настоя
щей статьи могут быть опротестованы об
следованными органами перед окружным 
нсиолштельиым комитетом или Народным 
Комиссариатом Рабочс-КрестькнскоЙ Ин

спекции УССР.
126. Окружпой отдач рабоче-крестьянской 

ннспекщш привлекает к своей работе рабо
чих, крестьян н служащих через их мас
совые организации: городские советы, по
ем копью и сельские советы, профессшшь- 
кые союзы, в особенности их низовые орг-а- 
ны--11ронзводствсиныс совещания, заводские 
контрольные комиссии, экономкомнссии п со
вещания, ревизионные комиссии советских Іі 
общественных органов, организации Ленин
ского Коммуннстлчосшч) Союза Молодежи 
Украины, делегатские собрания работниц и 
крестьянок, рабочих и крестьянских корре
спондентов. комитеты незаможных селян и 
т. п. В частности, окружные отдан* рабо
че-крестьянской ипспекцшг привлекают ука
занные массовые организации к проверке 
выполнения |к*шений Правительства, окруж- 
ІГОГО испатнптатьного комитета, городском 
совета и рабоче-крестьянской инспекции, 
ш*ручая этим оргашппшиям в отдельных

1 :»л



ків провадити самості йиі обмідо твх або 
ївших питань,

127. Окрутовий відділ робітничо-селян
ської інспекції притягає до своєї роботи 
секції при радах, « першу чергу секції ро
бітничо-селянської інспекції при радах, а 
■гак само комісії робітничо-селянської ііі- 
гнекцї при районових адгконавчих комітетах. 
Округовий відділ робітннчо-селяпської* ін
спекції врита гас зазначені секції і комісії 
робітпичо-ссляиської інспекції як до пла
нових, як і до позапланових обе діді з, 
надто ж до розсліду скарг, що надходять 
до округового відділу робітничо-ооляиської 
інспекції.

У в а ї а .  Взаємини поміж округовнч
відділом робітничо-селянської інснекції і
СЄКЦІНМИ та КОМІСІЯМИ |ИЮГПИ1ІЧО-СЄЛЯЦ-

ської інспекції при радах і районових ви
конавчих комітетах визначається чинним
законодавством.

128. На округошій відділ робітничо-селян
ської інспекції по сек]>старіяту покладаєть
ся:

1) тех ніччю обслуговувати відділ апаратом 
канцелярії;

2) завідувати архівом округового відділу 
робітничо-селянської інспекції;

3) провадіпги облік*! контролювати ви
копаний апаратом «кругового відділу робіт
ничо-селяпської інспекції і підурядппми 
відділові оргапами загального плану робот, 
а так само окремих завдань завідателя від* 
ділу, президії округозого виконавчого ко
мітету і вищих органі і в влади;

4) подавати округовому виконавчому ко
мітетові, міській раді округового центру і 
йародиьому Комісаріятові Робітничо-Селян
ської Інспекції УСРР звіти про діяльність 
ніддвлу;

5) видавати накази й розноряджешш по 
округовому відділу робітничо-селянської ін- 
пкчеції;

6) -провадити облік персонального складу 
відділу;

7) н|ювадитн облік конггів, що надходять 
до округового відділу робітничо-селянської 
інспекції, наглядати їх правильне викори
стання і иро«аа'пїтпг грошову та матеріальну 
•вітиість;

8) госиодар.ько обслуговувати відділ.

случаях производство самостоятельных об- 
«ледоваппй по тем или вным вопросам.

127. Окружной отдел рабоче-крестьянский 
ппспекцнн привлекает к своей работе сел- 
дни при советах, в первую очередь—секции 
рабоче-крсстьяйской инспекции при сонетах, 
а также комиссии рабоче-крсстьннохой ин
спекции црн районных исполнительных ко
митетах. Окружной отдел рабоче-крестьян
ской инспекции притекает указанные сек
ции в комиссии рабоче-крестьянской инспек
ции как к ішновьгн, так и внеплановый 
обследованиям, особенно к расследованию 
но жалобам, поступившим в окружной от
сел рабоче-крестьяиской инспекции.

П р и м е ч а н и е .  Взаимоотношения ме 
жду окружным отделом рабоче-крестьян
ской инспекции и секциями ІІ комиссиями 
рабоче-ьдюстьяискоЙ инспекции при сове
тах л районных пополнительных комите
тах определяются действующим законода
тельством.
128. На окружной отдел рабоче-креегьян- 

ской инспекции ио секретариату возлагл 
«тся:

1) техническое обслуживайте отдела ап
паратом канцелярии;

2) заведыванпс архивом окружного отде
ла рабоче-крестьянской инспекции;

3) учот и контроль нспо.иіеігпи аппара
том окружного отдела рабочмцнмгтьяпской 
инспекции и подведомственными отделу ор
ганами общего плана работ, а также отель
ных заданий заведывающего отделом, прези
диума окружного исполнительного комитета 
и вышестоящих органов власти;

4) предоставление окружному исполни - 
тельному комитету, городскому совету ок
ружного центра и ІІаіюіііому Комиссариату 
Рабоче-Крестьянской Инспекции УССР отче
тов о деятельности отдела:

5) издание приказов и распоряжений но 
окружному отделу рщмэте-йресгьянской ин
спекции;

6) учет .тнчіюго состава отдела;

7) учет средств, поступающих в окруж
ной отдел рабоче-крестьянской ппспекпин. 
паблюдение за их правильным использовани
ем и ведение денежной и материальной от
четности;
8) хозяйственное обсчіуживапне отдела.

1Г>!



Окружне статистичне сюро.

129- Округом* статистичне бюро поділяеть 
ея на:

1) секцію соціяльіііфї статистики;
2) секцію сільськогосподарської стати

стики;
3) секцію статистики промисловості!;
4) секцію статистики праці;
51 секцію статистики обігу;
6) секцію комуна.іьпої статистики:
7) секретаріат:
130. Залежно під місцевих умов «окремих 

окрутоонх статистичних бюрах, окремі сек
ції з числа перелічених в передушену ар
тикулі ножна об'єднати за постановою 
Центрального Статистичного Управління 
УСІМ* або за постановою округоиого виконав
чого комітету', погодженою з Центральним 
Статистичним Управлінням УСРР.

131. На округові статистичні бюра по 
секціях покладається:

1) виконувати загальпо-дсржавиий план 
статистичних ]юбот в частоті, що нале
жить до округи, па завданпя Цептральпого 
Огатигтпчмого Управління УСРР, а так’ 
само виконувати па завдання округовях 
нпкочіавчих комітети або міських рад окру
гового центру, за палежпістю, за рахунок 
округового або міського бюджетів, стати
стичні роботи (обслідн, збірка, розробіток 
статтпчпого матерія.іу) округового значін
ня і робот, що належать до округового цен
тру:

2) розглядати і давати президії округо
вого виконавчого комітету або міській раді 
округового цептру внеповкп на плани й про
грами місцевих шгпстичшгх робот, що їх 
ЯЛКОІіуЮТЬ ІНШІ місцеві ОрГаїПі;

3) складати, на доручення округового ви
конавчого комітету або міської рази окру
гового міста, і подавати на їх затверджен
ня, за належністю, план робот по місцевій 
статистиці і надсилати його для відома 
Центральному Статистичному Управлінню;

4) обслуговувати округовяй виконавчий 
комітет і міську раду округового центру 
статистичними матеріалами, зібрапимп й 
розробленими па завдання Центрального Ста- 
ястичного Управління УСРР і давати на лід-

Окружно» статистические бюро.

129. Окружное статистическое бюро де
лится на:

1) секцию социальной статистики;
2) секцию сольско-хознйствеїшой стати

стики;
3) секцию статистики промышленности;
4) секцию статистики труда;
5) секцию статистики оборота;
6) секцию коммунальной статистики;
7) секретариат.
130. П зависимости от местных условий

в.отдельных окружных статистических бюро, 
отдельные секции из числа перечисленных в 
предыдущей статье могут быть об'едипеиы 
по постановлению Центрального Статистиче
ского Управления УССР или по постановле
нию окружного исполнительного комитета, 
согласованному с Центральным Статистпче- 
сиял Управлением УССР.

131. На окружные статистические би>|« 
по секциям возлагается:

1) выполнение обіцегосударствеїшого пла
на статистических работ в части, относя
щейся к данному округу, по заданиям Цен
трального Статистического Управления 
УССР* а также выполнение по заданиям ок
ружных исполнительных комитетов пли го
родских советов окружного центра, по при
надлежности, за счет окружного или город
ского бюджетов, статистических работ (об
следования, сводка, разработка статистиче
ского материала) окружного значения и 
работ, относящихся к окружному цептру;

2) рассмотрение п дача президиуму ок
ружного исполнительного комитета или го
родскому совету окружного цептра заклю
чений по планам и программам местных 
статистических работ, выполняемых иными 
местными органами;

3) составление, но ііцручипяю окружного 
исполнительного комитета иля городского 
совета окружного города, и представление 
па пх утверждение, по принадлежности, пли 
па работ по местной статистике п направле
ние его для сведения Центральному Стати
стическому Управлению;

4) обслуживание окружного исполнитель
ного комитета и городского совета окружно
го цептра статистическими материалами, 
собранными и разработанными по заданиям 
Центрального Статистического Управление



стані цл\ матеріалів висновки па лаіштанна 
місцевих органів влади;

6) обслуговувати статистичними матерія- 
лами інші місцеві органи влади, з тим що 
обсяг та порядок цього обглупщувалпя 
ІМ’.'ПМГОВЛОеТЬСЛ програмою робот, погодже
ною Центральним ГТатнетімпшм Улравліи- 
ним УОРР іа зайггоресованпми уридшшті- 
ми;

6) організувати районові органи аеі>- 
ЛмівноТ статистики й ткально керувати 
їхньою дінльїгігтю. а так само вживати за
ходів ДО організації в межах округи мережі
ДобрОВІЛЬНИХ Ко|ИЧ'ПОНДЄІГГІВ;

7) вживати заходів до розповсюдження 
статистичного знаїпгя серед людности і до 
мягиенни громадян до статистичної робо
ти;

Ь) видавати а дозволу окрутового вико- 
маючого комітету статистичні матеріали, що
0 результатом 'Місцевих переиисів І об&ІІДІВ. 
та надавати інші роботи щодо статігс.тпчпо- 
ікоігомічного вивчення даної тс|*иторії;

9) наглядам постановку діловодства і 
.шітлости в установах і їх частинах, ма
теріали яких ливиїкгі бути використані за 
планом робот доржавної статистики (звіт- 
иісті. промислових установ, реєстрування 
руху й зростання людности. реєструванні: 
причин смерти тощо):

10) вимагати від усіх установ, під
приємств та урядових осіб, що є на терп 
торії.округи, педанті в установлені речен
ці матеріалів, передбачених програмою робот 
Нейтрального Статистичного Управлшня 
УСИ*, або програмами місцевих статистич
них іюбот, затверджених -від округового 
виконавчого комітету або місько! ради окру
гового центру, за належністю;

11) наглядати виконання всіма устано
вами, ігідирнсмствамн й ссобамн па тери
торії окрути чинних постанов та розпоряд
жень у сиропах статистики;

12) відряджати своїх співробітників до 
місцевих установ і підприємств VШ безпо
середнього переведения виборок з мате)йя- 
.гів: «і*
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УССТ. и дача на основания лтнх материалов 
лакпочеінгй по вопросам '.местных органов 
іиасти;

5) оГм’лужнванпе сгатіктнчіч'кнчн мате
риалами иных местных оргапов власти, при 
этом оо ом и порядок этого обслуживания 
утвавллвамген программой работ, согла
сованной Центральним і'гатксшегким Уп 
равленнем УП'Р с заіінтереготаніїммії век*- 
стпачн:

(і) организация районних органов госу
дарственной статистики и общее руковод
ство их деятельностью, а также принятие 
мер к организации в наделах окрута сети 
добровольных корреспондентов;

7) принятие мер к распросг|>аііеинт ста- 
тистшоских знаний среди населения и к 
привлечению граждан к статистической ра
боте:

К) издание с. разбиении окружного ис
полнительного комитета статистических ма- 
тернаюв, являющихся ]м»ультатом местных 
переписей ІІ СГХЛ1МОІШШЙ, и 1иынне иных 
работ, касающихся статистпко-зкпночичі- 
ского іЕзучсітя данной торрито}ши:

9) наблюдение за постановкою до.юіфиі.<- 
водства и отчетности в упреждениях в их 
частях, материалы которых подлежат нс- 
полі-зованию по клану работ государствен, 
ной статистики (отчепюсть промышленных 
учреждений, регистрация дяігжеиня н роста 
населения, регистрация причин смерти и 
Т. Д-);

10) истребование от всех учреждении, 
гнред;гриятлИ и должностных лш. находящих- 
си на территории округа, щщггащеиия и 
ухтаношегшые ершж материалов, предуомо- 
тронных П|юграммою }м/ют Центрального 
Статистического Управления У(Х-Р или про
граммами местных стотнетігческнх работ, ут
вержденных окружным ИСИ0Л1ШТМЫ1ЫМ Ко
митетом ПЛИ городским советом окружної'" 
контра, по принадлежности;

11) наблюдеипс за ксполлонием всеми уч
реждениями, предприятиями и лицами па 
территории округа действующих -постанов, 
лений и распоряжений по вотцюсам стати- 
стики;

12) откомандирование своих сотрудников 
в «селімо учреждении н предприятия для не- 
посредственного проведения выборок ип МП- 
торизлов;



13) орта н ізовуй&ти статистичні курси, по- 
іюзуміїшімч, з органами Нл|юдіпл)ро Комі
саріату Освіти УСРР;

14) скликати місцеві статистичні конфе
ренції та наради.

У в а г а .  Програми іюбсо конференцій 
та нарад, передбачених іі. 14 нього артк- 
пулу, затверджу»; Центральне Статистичне 
Управління УСІМ*. За тих випадків, коли 
ці конференції та наради скликають окру- 
юпі виконанні комітети і їх фіпапсусть- 
ея з місцевих коштів, Програмі! їх робот 
доводит».™ до відома Центрального Гга- 
л иствчпого Упп&вліііии УСР1\

132. Псі місцеві у статті! зобов'язані по- 
давати дли погодження з окрутовимн стагл- 
ііпчіиічи бчірам;» програми й плани місце- 
них статистичних |юбот. йе т|юдбачеиі 
шішьію-рмлу&гіїиіисіжями планами. Су
перечнії, що пшикають між ок(>смнми уста
новами і округоннм ттттичним бюроу 
з цього приводу, розвит округошій ви- 
К.»і|,ІІіЧ1ІИ комітет

133. Псі державні установи та підприьи- 
спіа, ьтоігратніші й іремадськд організації 
та приватні нчнрт.мстиа ;і особи обов’азліі 
безплатно на уплати до «кругових стати
стичних би>»» мы примі’ шилі видаваних ни
ми спліат»і‘иі»\ і ста І’ИСТИЧИО-ОІЯЙЮЧІЧІПІХ 
|ии'мгт: ці примірники слід направляти міс 
итму ст.ттнетичіиіму бюру ІЦМГГЯІ'ОМ МІГШІ;' 

з дій їх пидаяня.

134. На «крупне статистичне бю;мі по 
гс:.рет:ірі#іту -покладатея:

1» технічно обс.тугоиукіїти бю}м» ана)ытом 
каніемарії:

2) завідувати архівом окру.гового стати- 
стичного бюра:

..) Л}ювадіпги облік і контролювати вик*.- 
наїшя апа|«точ окрутвого статистичного 
бюра зліхимюго плану робот, а так само 
окремих завіаиь завідателя відділу. президії 
ок;»угового виконавчого комітету і шішнх 
орган'» влади:

4) «одавати «круговому виконавчому ко- 
ЧЇГЄТОНІ, МІСЬКІЙ |ЩІ «кругового центру і 
Центральному Статистичному Управлінню 
УСГТ звіти іф« і«боту бюро;

’>) нгдаватн накази і розпорядження по 
оптовому статистичному «норові:

13) организация статистических ку1*»в 
ло согласованию с оргаїгами Народного Ко
миссариата Просвещения УОСР;

14) созыв местных статистических кон
ференций и совещаний.

' П р и м е ч а н и е .  Программы раб*гглон- 
фе.ренций и совещаний, 'ггреаусмотренные 
п. 14 настоящей статьи, утверждают! л 
Центральным Статистнчесюп'М Управлени
ем УССР. В тех случаях, когда эти конфе
ренции и совещания созываются окруж
ными исполнительным и комитетами и фи
нансируются пз местных средств, про
граммы их работ доводятся до сведения 
Центрального Огатистнческого Управлс- 
иня УССР.
132. Всо иоепше \ч|н*ждеіжя обязаны 

подставлять для согласовании с окружными 
гтатистичсскпмн бюро щюграюмы я илаии 
местных статистических работ. не и]»едусмо- 
тренных «Фццересцубликанскимп планами. 
Разногласия, возникающие между отдельпы- 
ми учреждениями и окружным статистиче
ским бюро по этг чу поводу, разрешаются 
окружным исполнительным комитетом.

133. Все государственные учреддеігші и 
11)ю.дприятпн, ШнИерлТЛВЛЫС И обществ*' 
ныо организации и частиые предприятия и 
лица обязаны бесплатно направлять в окруж 
ные статпстпческне бюро два экземпляра из
даваемых тгми статистических и стати тико- 
зкономіпосшх работ; эти экземпляры долж- 
иы быть направлены честному патпетнче- 
екому бюро в месячный срок со дня н\ из- 
іапня.

134. На окружное статистическое бюро 
по сек|>егглриату возлагается:

1) техническое обслуживание бюро ап
паратом канцелярии:

2) заводывание архивом •♦кружного ста- 
гнети чес кого бюро:

3) учет и контроль исполнения аппара
том окружного статистического бк>]ю общего 
тана тбог. а также отдельных заданий 
.ьтдывающего отделом, президиума окруж
ного исиилнителыгого комитета и вышгах 
<»|*га»юв власти:

4) представление огружному исінишітеді,- 
ному комитету, гораскому сонету окружло- 
го центра и Цент}>альносчу Статистическому 
Управлению УССР отчетов о работе бюро;

5) издание приказов и іюепоряжепнй по 
окружному .•типическому бк>р«:



6) провалити облік персонального шалу 
бора;

7) складати проекти кошторисів стати* 
статного бюра по бюджетах округового ви
копавшого коштеггу і міської ради округо- 
вого центру;

8) проиашти обтік коштів, виданих окру- 
говому статистичному бюру, наглядати їх 
правильне використання і провадити гро
шеву та матеріальну звітність;

9) господарсько обслуговувані бюро.
Округова Інспектур» народньої освіти.

І'ЛЬ. Округом інспектура народпьої ос
віти складається з інспекторів по окремих 
галузях діяльності! іі технічного апарату.

136. При округокііі інспектурі пародпьої 
освіти с: округова комісія в справах недо
літню, округова методична комісм і упрі- 
В.ГІІІІІЯ МІСЦЄШІМИ ВИДОВИЩНИМИ підприєм
ствами. де такі управління органі.-овпію за 
оостаиотюю 'ЦфуГОІМГО виконавчого комі
тету.

137. На округову інспектуру пародию!
освіти покладаються: запроваджувати до
жпття, на підставі розпоряджень округово- 
го виконавчого комітету, міської ради ок
ру гово го центру і Народнього Комісаріату 
Освіти УСРР, всі заходи в справах карої- 
хіьоТ освіти, зазначені в арт. арт. 138-110 
цієї Устави.

ІЗЬ. На інспектуру народпьої освіти в 
галузях соціального виховання масової 
професійної освіти, іюліпкаю-освітшй і в 
галузі наукової робота покладається:

1) провадити заходь щодо соціального 
виховашія дітей та підлітків у шкільних, 
дошкільних і позашкільних установах та 
дитячих установах інтернатного типу;

2) соціально-правий охорона иедоліткіз, 
боротися з дитячою безпритульністю та з 
праволомством недолітків:

3) забезпечувати дитячий комуністичний 
рух потрібними заходами в павчально-педі- 
гогічоій частині Й сприяти його розвиткові;

4) підготовляти для потреб народпього 
господарства, державного і культурного 
будівництва кваліфікованих робітників се
редньої та нижчої кваліфікації в фабрично-

6) учет личного состава бюро;

7) составление проектов смет статисті- 
чеошях» бюро по бюджетам окружпого н со од
ин тельного комитета в городского совета ов- 
ружпого центра;

8) учет средств, отнущеиных окружпому 
статистическому бюро, пабдюдепяе за пх 
правильным псппльзоваппем и ведепне де
нежной и материальной отчетности;

9) хозяйственное обслуживание бюро.
Охрумопя мчсіпктуза шродчога пзосмиинм

135. Окружная ипспектура пародпого про- 
свошеїшя состоит из инспекторов по от
дельным отраслям деятельности и техниче
ского аппарата.

136. При окружной ншгоктуро народно* 
Г’ просвшіїеіііи состоит: окружная конисия 
по делам несовершспполетпнх, окружная ме- 
тошческая комиссия п управление местщлмі 
зрелищными предприятиями. где такие уп- 
равлеиня организованы по постановлению 
окружного исполнительного комитета.

137. На окружную инспектуру народного 
просвещения возлагается проведение в 
жизнь, на осповаппи распоряжений окруж
ного исполнительного комитета, городского 
совета окружного центра и Народного Ко
миссариата Просвещения УССР, всех меро
приятий по вопросам народного просвете 
ш.я. указанных в ст. ст. 138—140 настоя
щего Положения.

138. На инспектуру народного просвеще
ния в отраслях социального воспитанна, мас
сового профессионального образования, по
литико-просветительной и в отрасли научной 
работы возлагается:

1) проведение мероприятий по социальному 
воспитанию детой и подростков в школьных, 
дошкольных и внешкольных учреждениях я 
детских учреждениях интернатного типа;

2) социально-правовая охрана песовор- 
шешюлстинх, борьба с детской беспрпэор- 
постью п с правоиарушоияями посовершея- 
полетних;

3) обеспечение детского коямупвегяческо- 
го движения необходимыми мерами по учеб
но-педагогической части я содействие его 
развитию;

4) подготовка для пуасд пародкого хозяй
ства, государственного и культурчлго строи
тельства квалифицированных іиботяпкої 
средпей и низшей квалификации в фабрмчие-



ваводськнх школах, школах сільсько-гоопо- 
іарського учеництва, кустарно-промнслоиих 
школах, професійних курсах і інших уста
новах масової професійної освіти, а так са
мо підготовляти в професійних школах се
редній адміністративно-технічний персонал 
і кадри молоди для вступу до вищпх шкіл:

5) ліквідувати неписьменність та мало- 
письменність;

6) організовувати бібліотечну, музейпу, 
виставочну роботу стаціонарного і пересув
ного характеру, а так само організовувати 
екскурсійну роботу;

7) керувати роботою в селяпськнх будин
ках та хатах чнтальпях, а так само загаль
но керувагн й контролювати роботу клубів;

8) керувати вечірніми робітничими уні
верситетами, курсами підгогівлі до вищих 
шкіл і іншими яаіітичію-осшліпім устано
вами;

9) корувати роботою в царині театраль
ного, музичного, художньо-лігературпого й 
образотворчого мистецтва, кіно й радіо;

10) керувати роботою щодо самоосвіти 
людности;

11) сприяти освітній роботі в Робітничо- 
Селянській Червоній армії, Робітішчо-Се- 
ляпській Червоній Флоті і Робітничо-Селян
ськім Міліції і в поправио-трудовпх устано
вах;

12) керувати організаяійіною роботою 
щодо вивчення ІГрИрОДИ екоіюогікя. куль
тури та побуту країни;

13) здійснювати контролю в справах 
друку та вндошпц;

14) організовувати охорону пам'яток 
культури й природи:

ІГ>) сприяти розвиткові фізичної культу
ри.

139. На інспектуру народпьої освіти в 
галузі адміністративно-організаційній та 
навчально-методичній покладається:

1) інспектувать (і інструктувати, як у 
навчально-педагогічному, як і в адміпістра- 
тивію-оргаиізаційііому відношенні райопо- 
вих інспекторів народпьої освіти Й всі уста- 
вовн народпьої освіти, що о на округовому 
бюджеті, або на бюджеті округового цептру, 
а так само установи народпьої освіти в ок
руговому центрі або загально-округового

заводских школах, школах сельско-хозяйст
венного ученичества, кустарно-промышлен
ных школах, профессиональных курсах и 
других учреждениях массового профессио
нального просвещения, а также подготовка 
п профессиональных школах среднего адми
нистративно-технического персонала и кад
ров молодежи для поступления в высшие 
учебные заведения.

5) ликвидация неграмотности и малогра
мотности;

6) организация библиотечной, музейной к 
выставочной работы стационарного и пере
тяжного характера, а также организация 

«жскурсионіїой работы:
7) руководство работой в селянских бу- 

дынках и хатах-читальнях, а также общее 
руководство п контроль за работой клубов;

8) руководство вечерними рабочими уни
верситетами, курсами подготовки в высшие 
учебные заведення п другими политпко-про- 
сьетительпымн учреждениями;

9) руководство работой в области теат
рального, музыкального, художественно-ли
тературного и изобразительного искусства, 
кпно и радио;

10) руководство работой по самообразова
нию населення;

И) содействие просветительной работе в 
Рабоче-Крестьянской Красной Дрмнп и Рабо
че-Крестьянском Красном Флоте, Рабоче- 
КрсстьяпскоЙ Милицин и о исправительно- 
трудовых учреждениях:

12) руководство организационной работой 
по изучению природы. экономики, культуры 
н бьгта страны:

13) осуществление контроля цо делам пе
чати ц зрелищ;

14) организация охраны памятников куль
туры и природы:

15) содействие развитию физкультуры.

139. На инспектуру ла]<одиого просвеще
ния в отрасли адмішнстрагивио-органпза- 
цвопной и учебно-методической возлагается:

1) пнепектнровапке п ивструкгяроваоке 
как в учебво-недагогическом, так и в адмн- 
нпегративво-органвзацпоином отношении 
районных инегкчгтгсров народного просвоще- 
пия п всех учреждений народного просвете- 
тя, находящихся ыа окружном бюджете или 
на бюджете окружного центра, а также уч

реждений народного просвещения в окруж
ном центре нлп обшеокружного значеиня,



значніші. що с нл уіримаїмі ічютмні-ськи:.. 
н|и»фесійіінх і інших сіргамі̂ ацій;

2) розробляти в межах загального пла
ну, що Його склада*. Народній Комісаріат 
Освіти УСІМ*, проекти мережі культурно- 
оснітніх установ, які <: на округовому бюд
жеті або на бюджеті округовою міста, і по
давати ці н|ни;кти на затвердження округо 
йому виконавчому комітетові або міській ра
ді округового центру, до кого слід, а так са
мо давати округовому виконавчому коміто- 
топі висновки на прое кти мережі, що їх 
складають районові виконавчі комітети;

'.і) складати плани робот у царині на- 
родньої освіти, окремо но окрузі і по окру
говому центрі, та подавати їх на затверд
жений округовому виконавчому комітети 
або міській [.діді окруплюго центру, кому 
слід, а так само подавати зазначеним комі
тетові і раді !іеріо.;<нщіі звіти про діи.іьнісіь 
окрутвої інспектури на|к»дн'ЮЇ освіти;

4; настановлюватн. звільняти Й перемі
щати адміпістратннний та подагогічиий пер
сонал і інших робітників освітніх установ, 
що *. в безпосередньому віданні округової 
інспектури народпь ї освіти, й настановлю
ватн, звільняти л переміщати на подання 
районових виконавчих комітетів керівників 
адміністративного та педагогічного складу 
освітніх установ, що «; в віданні райоиового 
виконавчого комітету:

.'>» провадити загальний облік адміністра
тивного і педагогічного персоналу освітніх 
у етанол у межах округи;

6) складати проекти кошторисі» округо- 
мої інспектури щодо народишої освіти, 
ободи увати кошториси, подані від підуряд- 
них інспектурі установ, і подавати їх па 
затвердження округовому виконавчому ко
мітетові або міській раді округового міста- 
до кого слід;

7) розглядати порядком нагляду кошто
риси районових інспекторів народньої осві
ти і подавати на них свої міркування ок
руговому виконавчому комітетові;

8) подавати встановленим порядком 
проекти розподілу коштів округового бюд
жету па пародию освіту, наглядати пра- 
шпі.іго і вчасно ^няшсигнунілівія між піду-

иаходяшнхея на содержания хозяйственных, 
нрофессиональпых іг иных организаций;

2) разработка и неделях обвито плана, 
составляемого Народным КомкссаржтоНЦю- 
ІВОЩЄІШЯ УГГР, Л]Ю№П13 сети кулктцию- 
просветительных учреждений. СОСТОЯЩИХ на 
окружном бюджете или на биджгти окруж
ного города, и представление этих проектов 
на утверждение окружного исполнительного 
комитета или городского совета окружпого 
центра, но принадлежности, а также дача 
«кружному 'исполнительному комитету за- 
к.іючешій по проектам сети, составляемым 
раЙоИНЫМИ ІКМЮЛНВТіМЬНІДОИ южитстач!.:

3) составление танов работ в облає г и 
народного просвещения, отдельно по округу 
н но окружному центру, и представление 
их па утверждение окружного ИСПОЛКПГГОЛI.- 
кого комитета или городского совета окруж
ного центра, но нрииадлсжностп. а также 
представление указанным комитету и совету 
периодических отчетов о деятельности ок
ружной инспектуры народного просвещении;

4) назначение, увольнение и перемощенпс 
административного и педагогаческого персо
нала и других работиихон просветительных 
учреждений, находящихся в непосредствен
ном ведении окружной инспектуры народи, то 
лр.л?1к?щония, и нлшачонно, освобождение и 
перемешонио но представлению районных 
исполнительных комитетов руководителей 
административного и педагогического соста
ва просветительных учреждений, находя
щихся в ведеипп районного исполнительного 
комитета;

5) общий учет гиминжтратпоного в вода- 
гогичоского персонала просветительных 
учреждений в пределах округа;

<>) составление проектов омет окружной 
нясиоктуры но народному ПроСВОЩСЛИЮ, 
об’одиненно смет, црсдставлен'Иых подводам- 
ствонными инспектуре учрояусчшями, ІІ 
представление их на утверждение окружною 
исполнительного комитета н.тп городского со
вета окружного города, по нрпнадлежно- 
гти;

7) расомотренве в порядко надзора омег 
районных инспекторов народного просвоце- 
пій! и представление по щгм своих сообра
жений окружному ИСПОДНИТеЛЬН.Яу коми*
чету;

8) представление в установленном породне 
проектов распределяя средств окружного 
бю джета на народное просвещение, -нй&по- 
іиіпе за правильным и своовромоилш

 ̂г.п



радними інспектурі устаїпншмл кредитів. а 
гак само доцільне іштрачлпня цими уста
новами виданих їм коштів:

9) контролювати бсзінич'іюдиьо або через 
^аЩшоалх ІНПІОіГТсрЩ. або міжрайононлх 
іпспекторів народиш ослітн коркстувании 
установами народньої освіти підручні.нами 
навчальною літо;чегурою, наочними при
ладами тощо;

ІІ)) дозволиш або забороняти па підставі 
пишно» На|ю.інього Комісаріату Освіти 
УП‘Р видавати. розповсюджувати, демон
струвати і нрилюшо викопувати друковані, 
драматичні, музикальні тіі інші гворн:

11) забезпечувати освітні угпнннш ]ні- 
бітішкачи іїідіюпідіїої кваліфікації Іі керу
вати оправою підвищення кваліфікації цих 
робітників;

12) давати дозволи иідкрнватн установи 
народиш о.-нігн різним організаціям, об’ьд- 
наїшнм і]>ома.ш і тюдігноші і'іюмадяиаи 
та керувати дими установами, розглядали 
та затій*;» тасувати їхні кошториси;

13) скликати, відповідно до чинного зако
нодавства, округові паради й конференці’; 
у справах иа|юдиьої освіти:

14» притягати широкі маси трудящих до 
участи в заходах щодо народньої оовітн, ор
ганізуючи їх і допомагаючи їхній самодія.іь- 
ності в цій цаціші, а так само лоїинрюватн 
ідеї комуністичного виховання й кочуністігі 
нчї ооліти серед людности;

15) завідувати бібліотеками, колекціями 
й іішіпми речами наукової, музейної й ху
дожньої ціїшости, .музичними струмеигамн. 
нотами, приладами й ігавчальиою літерату
рою. що 'надходять до органів Народиього 
Комісаріяту Освіти, як конфісковане і безгос
подарне майін:

16) загально керувати роботою грома і- 
сышх культурно-освітніх організацій і на
глядати їхню діяльшеть.

140. На округозу інспектуру народньої 
ОС.ВІТ» щодо установ, які св безпосередньо
му віданні 11а|юдпього Комісаріату Оі'пітп 
УСРР, покладається:

1) поточно інспектувати адміністративно- 
господарську діяльність зазначених устаноп

ІКШССІІГНОЖІШІСМ между подведомственным:! 
няепоктуро учреждениями кредитов- а также 
за целесообразным расходованием отими 
учреждениями отпущенных нм средств;

9) осуществление непосредственно или 
через районных инспекторов пли межрайон
ных ниенокто]юв народного просвещения 
контроля за пользованием учреждениями на
родное просвещения учебпикамн, учебной 
литературой, наглядными пособиями и т. п.:

10) разрешение или запрещение на осно
вании постановлений Сродного Комиссариата 
Просвещения УГГР издания, распростране
ния, демонстрирования и публичного испол
нении печатиых, драматических, музыкаль
ных п т. л. произведений;

11) обеспечение проспетельных учреж
дений даботниками соответствующей квали
фикации и руководство делом поднятия ква
лификации этих работников:

1?) дача .разрешений на открытие учреж
дений народного просвещения различным 
организациям, об'еднпенням граждан и от
дельным гражданам и руководство этими 
учреждениями, рассмотрение и утверждение 
их смет:

13) созыв, в соответствии с действующим 
законодательством, окружных совещаний и 
к»нфе]кнпп(й но вопросам народного проспе- 
щеппя;

14) привлечение широких масс трудящихся 
к участию в мероприятиях но народному про- 
сгещекию нутом их организации и содей
ствия их самодеятельности в этой области, а 
также распространение идей коммунисте, 
ского воспитании и коммунистического про
свещения среди населения;

15) заведыванио библиотеками, коллек
циями и иными предметами научной, музей- 
яой и художественной ценности, музыкаль
ными инструментами, нотами, пособиями и 
учебной литературой, поступающими в ор
ганы Народного Комиссариата Просвещении, 
как конфискованное п бесхозяйственное 
имущество;

16) общее руководство работой общест
венных Культурво-Пр-Х’ветвтельпых ОрГЛПП- 
яацпй и надзор за их деятельностью.

140. На окружную инспектуру народною 
просвещения в отношении учреждений, на
ходящихся в непосредственном ведении На- 
людного Комиссариата Просвещепня У0С1\ 
возлагается:

1) текущее инспектирование администра
тивно-хозяйственной деятельности указанных



і виправляти спостережеш хиби, повідом
ляючи про чо Народній Комісаріат Озаітп 
іТІТ;

2-) допемаїати розвязашю питань, що їх 
порушують зазначені усгаисяш перед місце- 
ннми органами влади;

3) вживати заходів до поліншешія стану 
студоптів шіщдх шкіл, що е иа території 
даної округи;

4) вживати всіх потрібних заходів до по- 
лі шпон іш нормальної роботи у ішщпх шко
лах та іішшх освітніх установах, що о їм 
державному бюджеті.

Округом Інспектура соціального забезпечення.

141. Округона інсискл-ура соїинльного за
безпечення складасгші з інспекторів окре
мих галузей ДІЯ.1І.ІЮГТ» і технічною апара
ту.

142. При окру говій іпоіИ‘Кту(н соціаль
ного забезпечення с:

1) опікунська рада;
2) округона комісія селянської іші.модо 

помоги;
3) коїіфліктио-ешісртова комісія у сзіра- 

пах соціального забезпечення;
4) округошій комітет ДОНОЧОШ ХНпрІІМ і 

пораненим черіюполрмійцяи,—
що діють на підставі сікмрлмінх л|Ю них 
устав.

143. Иа оируїчшу інспектуру соціального 
забезпечення покладається:

1) приймати запни івід осіб, що живуть 
на території окруюного центру, про при
значення їм соці ильною забезпечення, об
слідувати й перевірити фНшчшій, маторіїмь- 
нпй і ро.лшшій стан осіб, що іца.йк,я з про- 
ханшім про соцін.іміе забезпечення, а гак 
само призначати той чи інший пнд соціаль
ного забезпеченим;

2) видавати запомогу особам, що живуть 
иа території окірушюго центру, під загаль
ним керівництвом міської ради;

3) ]юзроблн гн відповідні заходи до полін- 
шепни стану інпа.тідіпіх час та зменшення 
нужденності! СЄ)Н‘Д людности округи, подаю- 
чи ової і()юі!о.ніції па затвердженії а округо- 
вому виконавчому комітетові або міській р;і-

оптового центру, кому слід;
4) організовувати в оируювому маштабі, 

а так само на території округового центру 
державну Й громадську допомогу людності, 
що шггерігі.їа від стихійною та соціальною

учреждений п исправление замеченных вс 
достатков с уведомлением об этом Народного 
Комиссариата 11)юсвещеаня УССР;

2) содействие разрешению вопросов, воз
буждаемых указанными учреждениями асред 
местными органами власти;

3) принятие мор к у.Тучшоїшю положе
ний студентов высших учебош занеіптй. 
находящихся на территория дааиоп) округа;

4) принятие всех необходимых мер к 
улучшенню нормальной работы в высших 
учебных заведеннях и других иросвстлсдь- 
пых учреждениях, находящихся иа го. сд&р- 
ственном бюджете.
Окружная инспектура социального обеспечении

141. Окружная иисисктура соцпалыюго
«жеснечешія состоит пз ннспошрон ио от
дельным отраслям деятельности и техниче
скою аппарата. ,

142. При окружной -инспектур.» сшшаль- 
гою обеспечения состоит:

1) опекунский совет;
2) окружиая комиссия селянской ішіиоб 

шліощя;
3) конфликтно-экспортная комиссия подо

лам социального обеспечения;
4) окружной ШШТСТ помощи больным и 

|к1ионым красноармейцам,— 
действующие ни основании особых о них
ІК’ЛоЖеіІІІЙ.

(43. Ла окружную инспектуру социального 
обеспечения «шагается:

1) прием заявлений от лнц, іцюжішаїтціїх 
на территории окружного цоптра, о назначе- 
ніш ям социального обеспечения, обследова
ние и проверка физического, мате,рішимо 
н семейною положения лиц, возбудивших 
просьбы о социальном обеспечении, а также 
назпачетіо того или иного вида социального 
«к'сспечешія;

2) выдача пособий лицам, нрол.-шиющим 
на теїфіггорин окружиого центра под общим 

руководством городского совета;
3) разработка соответствующих мероприя

тий ііго улучшению положении инвалидных 
масс и уменьшению нуждаемщти среди посе
ления округа, с представленной своих ирсд- 
лежений иа утверждение окружного исполни- 
гелыюге комитета или юродского совега 
окружного центра, по принадлежности;

4) оргашшция в окружном масштабе, а 
также на территории окружного центра госу
дарствен»:̂  и общественной иомощн населе
нню, Цім* Т| ШЛЯ В 1У1*Ч V ОТ СТИХИЙНЫХ И СОПИ-



лиха, Іі провадити заходи до бороп.бн з и;е- 
брацтвом. Ґи-зпритульїгістю та проститу
цією;

6) розробляти, в межах плану, що його 
складає Народній Комісаріат Гоціядт.пого За
безпечений УСРР, проекти мережі установ 
гоція.тмгото забезлечепия, що є па округо- 
йому бюджеті або па бюджеті міської ради 
гнотового цептру. Іі подавати їх па затвер
дження округовому виконавчому комітетові 
або міській раді округового центру. кому 
«гід;

6) керувати всіма установами соціально
го забезпечення, що с па округовому бюдже
ті або на бюджеті міської ради округопого 
центру:

7) поточно інспектувати адміністративно- 
господарську діяльність установ гоггія.тшогп 
забезпечення, що о па території округи Іі 
безпосередньо піду рядні Нарошьочу Коміса
ріатові Соціядьпопо Забезпечоппя УСРР, та 
лшіраатятн спостережеш хпбн. повідомля
ючії про по Пароіній Комісаріат Оопіялмтого 
Забезпечетпгя УСРР:

8) вживати в округовому маїнтабі та па 
торпторії округопого центру заходи до па- 
вчаппя іірпа дідів трудоїшм 'процесам і до 
організації праці інвалідів;

0) загально керувати, патлати і допо
магати організації кооператпвппх об'єднань 
інвалідів, селянських і міських товариств 
взаємодопомоги і товариств допомоги, а так 
само реєструвати статути коопееатптшх об'
єднань інвалідів загально-округового значін
ня, а так само тих. иго є па території ок
ругового поптру:

10брати участь у роботі опікунської ра
ди при округові}! інспектурі соціального за- 
бмпечешія. наглядати впкоиаіши ностаног 
«жпугового втгкопавчого комітету П міської 
ради окр\тоіюто пйптру та пшипх органів 
мати в справах опіки та піклуваппи. запро
ваджувати до жптги постанови опікунської 
ради, а тав само поглядати діяльпість І за
гально керувати опікунськими радами нон 
рлПопових впкоиавтпх комітетах:

11) наглядати Іі допомагати даванию осо
бам, що о па соціальному забезпечошіі. ме
дичної допомоги й протезів;

альных бедствий и проведение МОрОПрИЯТІІЙ 
по борьбе с пищепством, беспризорностью и 
проституцией;

5) разработка, в пределах плана, состав
ляемого Народным Комиссариатом Ошалі
лого Обеспечения УССР. проектов сети учреж- 
деііпі! социального обеспечения, состоящих 
па окружном бюджете или па бюджете го
родского совета окружного цептра. и пред
ставление их на утверждение окружного ис
полнительного комитета пли городского со
нета окружного центра, по принадлежности:

0) руководство всеми учреждениями со
циального обеспечения, состоящими на ок
ружном бюджете пли на бюджете городского 
совета окружного пелтра;

7) текущее пнепехтировапие адмиппстра- 
тивпо-хозяйствеппой деятельноетп учрежде
ний соипатытого обеспечения, паходищпхея 
на терднгорпп округа п непосредственно пот-

. чиненных Народному Комиссариату Социаль
ного Оїеспечеіия УГОЛ, п поправление зд- 
мечеппых недостатков с уведомленпем об 
атом Паротпого Комиссариата Гоцпадьтюго 
Оіеепочстго УССР:

8) принятие в окружном масштабе п па 
территории окружного лептра эгер по обу
чению тгвадпдов трудовым процессам п по 
организации труда ппвалпдов:

9) общее руководство, падзор п содейст
вие организации кооперативных об'сдппспий 
шшалпзов, крестьянских п городских това- 
1МШІОСТВ взаимопомощи и обществ помощи, 
а также регис.гхшпя уставов коопемттвтшх 
об*едппеппй инвалидов обшеокружпого зиа- 
ченпи. а равно находящихся па территории 
окружного центра:'

10) участие в работе опекунского совета 
при окружной ппспектуре социального обос- 
печеппя. наблюдение за выпо.тнетптеч поста- 
повлотгй окружного псполпптелт.иого коми
тета и городского совета окружного центра 
и высших оргапов власти по делам опеки 
и •попечительства, проведение в жизнь по- 
сташшеття опекунского совета, а также 
надзор за деятельностью п общее ртковод- 
ство опекунскими советами при районных 
псполппте.тьпых комитетах;

11) надзор и содействие предоставлению 
липам, находящимся на социальном обеспе
чении. медицинской помощи и протезов;



IV) наглядати здійснення іігшкх пільг і 
шіронаг, иалаїш особам, що с па гоціялі,- 
йому забезпеченні;

13) розноряджатл конфіскованим майном, 
під) мерщнною та безгосподарним майном, що 
імдїйньго до органів соціального забезпечсн- 
пн;

14) складати іі|км;і>гн кошто)шп» округо- 
іюї інспектури соціилліего забсзнечонті 
тиццуиати кошториси, подані під підурнд- 
ішх установ, а подавати їх на затвердження 
«круговому виконавчому комітетові або мі 
сь:«чЙ раді округоіюго центру, кому глід;

15) наглядати чцавильш* і вчасне роз
асигнування мін; нідуридіїнчн інспектурі 
\ становими коштів, виданих за «круговим 
бюджетом і на бюджетом міської ради «кру
гового міста, а гак гано дшильжсть -вптра- 
чанни цими установами вндашіх їм коштів:

Н>) {юшміїдаш порядком нагляду кошто
риси |*айонових ішкоцанчіїх комітетів на со
ціальне забезпечення іі поданатн свої мір
кування до них «круговому виконавчому ко
мітетові;

17) інструктувати установи. що г у ві
данні окрутової інспектури гондольного за
безпечений, у коиїтирисно-бюджсшніх ції- 
таїннях і шітаншнх рахівництва:

18) складати плани робот унаріші соні- 
н.іьного забезпечення, окремо по окрузі й ок- 
}юмо по округовому центру. ІІ подавати їх 
на затвердженій! окрутовому виконавчому 
комітету або міській раді «кругового центру, 
кому слід, а також подавати зазиачотіч ко
мітетові або раді періодпчпі звші про діяль
ність округової іпспектуїлі соція.тьпого за
безпечення і тіідурядттх їй установ;

19) скликал! та провадити наради в пи
таннях соціального забезпечення, опіки й 
піклування:

20) наглядати, іпструктуватп та ревізу
вати діяльність осіб, що відають у межах 
окремих районів соціальним забезпеченням, 
а таї; само керувати через президію окруж
ного виконавчого комітету діяльністю під- 
урядиих «круговому виконавчому комітетові

І2> наблюдение за осущктн.іениом дру
гих льгот и преимуществ, нуедоставлсашых 
лицам, находящимся на социальном «''отяг
чении:

13) распоряжение конфискованным, нычо- 
іючньрм и бегхоляйстчк’инцч имуществом, 
ікх'туаіішпнм і; органам соїуіальїгого обе- 
спеченая:

14) составление іцюсктои смог окруж
ний ННОІККТУРМ С01ПШЫЮ1» обеспечении, 
«о единение смет. ироде та пленных подне- 
дочсгвопиыми УТ|ЮЖДЄ1ГПЯМИ, И П}ЮДсТаіШ‘- 
нйо их на утверждение окружного исполни
тельного комитета или {городского совт 
окружного цетрп. но принадлежности:

15) наблюдение за нравн.п.ным и свое 
временным разассигнованном между подве- 
юмствеипыми инспектуре учреждениями 
средств, отпущенных <110 окружному бк>дже- 
чу я топ бюджету го]юдского совета окруж- 
іюго города, а также за колосообразным 
раохсгіоваттелі ;тьчн учреждениями отпу- 
щешіьіх им средств;

1С) рассмотрение в нсрндке яаяиора смет 
районных НСП0Л1ШТ0ЛМ1ЫХ комитетов но со
циальному обеспечению и представление по 
ним своих соображений окружному исполни
тельному комитету;

17) мигпруктпроваине учреждений, дгахо- 
ГШДПХСЯ П вСЦСНИН ОКРУЖНОЙ нпелектуры 
социального обеспечения, по вощюсам смет
но-бюджетного характера и счетоводства:

18) составление планов рабоп' в области 
социального обеспечения, отделим но ок
ругу н отдельно по окружному центру, и 
представление их на утверждении* окружно
го кснолнителыюго комитета или городако- 
го совета окружного центра, но іфлна.иеж- 
ностн. а также представление указанным 
комитету плп совету перноднчестнк отчетов 
О ДСЯТСЛЬНОСТИ окружной инспектуры соци
ального обеспечения и подвоцлч' геотшт ей 
учреждений;

19) созыв и проведение совещаний не 
ВОЩЮГЛМ социального обеспечения, опеки 
и поиечительегт;

20) надзор, нпструктироиашіе н ревизия 
деятельности лиц, ведающих в проделал от
дельных районов социальным обеспеченном, 
а также руководство через щжяптч ок
ружного исполнительного комитета деятель
ностью подведомственных окружному ВС-



органів щодо провадження ними роботи п 
царині соціального забезпечення. опіки й 
ПІК.іуШІШЯ.

Округом інспектура опором едорога.

144. Округов» інспектура охорони здоро- 
іГя складається з інспекторів окремих галу
зей діяльності! і технічною апарату.

145. При округовнл інспекту|>ах охорона 
здорова є:

1) санітарпо-технічна рала:
2) округава комісія для нагляду за ду

шевно-хворими і слабоумиями;
3) бюджетові парада ,т розгляду нлаиіи 

по фондах медичної допомоги застрахованим.

140. На округові інспектури охо|кипі здо
ров’я в галузі медично-санітарній поклада
ються:

1) здійснювати в «круговому маштабі і 
на тсритогл округового міста заходи до ме
дично-санітарної допомоги людності:

2) складати. на підставі директив Наїхн 
ііьоп» Комісаріяту Охорони Здоров'я УОР1\ 
нлаїт організації медпчно-саиітлщгої допо
моги на тернто;ії округи та плани організа
ції мережі медичію-санітаршіх установ. ш<>
е. на округовому бюджеті та па бюджеті мі 
ської ради округо кого цееттру. подавати ці 
плани на затвердження округового виконав
чого комітету або міської ради округовог» 
центру, кому слід, та запроваджувати їх до 
життя но затверджепіті ппх плапів від на- 
лежяих органів;

3) піснектуштн ті інструктувати дін.іь 
НІСТЬ раЙЩІОВНХ інспекторів охорони здо
ров’я, а так само всіх тдуряшнх округові 
інспектурі «хорони здоров'я ме;штяп-г;иіІ- 
таринх установ;

4) поточно інспектувати меднчпо-саиітар- 
ні установи, по піїурядні округовому впко- 
иавчому комітету або міській раді округовог.» 
центру. що е па то;чіторії округа, та вп- 
праплнти спостережені н діяльності цих 
установ хиби, повідомляючи п]ч> цо Народній 
Комісаріат Охо|юпи Зд^нщ’я УСРР або від- 
ітонідііІ у ̂ пияцтва. кого слід;

5) вживати П)юктичнііх заходів до втяг 
ясніш широких мас трудящих у справи одо
лжи здоров’я;

ниинтчытому комитету оргадпв по проле- 
деипю гсми работы н области сонвальаюго 
обеспечения. опоки іі ионі^ітімкгвл.

Окружная инспектура здравоохранения.

144. Окружная тісне:; гуі̂ і з^инюхіріик- 
шш состоит їй іпниоктаров по отдельным 
отраслям деятельности и техшеи-гкого ап
парата.

145. При окружних инспектурах .прав-’- 
охрйлісшц состоят:

1) саннтарно-'гехішчсскиЛ совет.
2) окружная комиссия по надворі за ду- 

шевтмїодмщмп п слабоумными:
3) бюджетної совещание для рассмотре- 

ішн плапов по фощам меашіпиской помощи 
застрахованным.

140. На окружные инспектуры згранп- 
ох|хшоишя п огррас.тп медико-оаїттартюіі 
возлагается:

1) осущес.тдеинс >в окружном масштабе 
и їм территории окружного города меро- 
прияїнй по медико-санитарной помощи ип- 
селению;

2) составление, на о»м[і>гсшип днрскліп 
Наводного Компссарпага Зтравоохрпечіг.і 
УССР. планов органнзацші медпко-саіштар- 
иоіі помощи иа террпторип округа и пла
нов? организация сети медико-санитарных 
учреждений. находящихся на окружном бюд
жете и на бюджете городского совета ок
ружного центра, прссіставлегоіе втих планов 
■на утвержаеипе окружного псіполтггелілтог« 
комитета либо городского совета окружною 
центра, но П|«яадлежностн. и -лроведоте 
их в жизнь после утверждения :»ТНХ 1Г.ТОПОВ 
ічшожащимп органами:

3) ипспектирщанпе. и інкирукпцювавшо 
деятельности -районных инспекторов здра
воохранения. а также всех нодвецомствен- 
пых окружной шгелектуре жмкимюхралепли 
медико-еанптарпых учреждений:

4) текущее иииіек^щхщаїте медико-са
нитарных учреждений, не подведомственных 
окружному и-тппггельночу комптету пли 
городскому совету окружного центра. нахо
дящихся на терріпуріт округа, и исправ
ление замеченных в деятельности атпх уч- 
режаешй недостатков с доведеним об ятом 
до гведеппи Наводного Комиссариата Здра
воохранения УССР -пли соответгтвуюших 
веяпметв. по призедлежности:

5) принятие практических мер но привле
чению широких мало трудящихся к делу 
здравоохранения;



0> ластмопляти Я зві.іьпяти медичний 
НОрСЛІЮЛ уСТЛНОІІ, беЗПОГЄ[>ЄДПЬО ПІДурЯДПИХ 
округстай інгзноістуїИ охо|юнн здоров'я, до
держуючи чинних з пршниу цілю узаконень, 
і полягати раГіонович виконавчим комітетам 
своїх кандидатці на погані раііонових їи- 
іпекп»[ч« охорони здоров'я. а таї: гам о запи
ляти відводи проти пагтлінкіленпх над райо- 
нового виконавчого комітету райоповпх ін
спекторів охорони :цо|клпі.

У в а г а -  Про всяке настановлення, 
тдьпешпі і ііеречіїцопнн іпгпекторів ок- 
ругозої інспектури охороті здоров'я по 
окремих галузях діяльності! «круговий 
іпошчгтор охо|юпн здоров'я повідомляє На- 
дюдігй Комігаріят Охорони Здоров'я 
УОРР.
7) провадити облік іпгілгл медичного пер

соналу и чижах округи;
Я) тшіп.ітн заходів до підвитеппя ква 

ліфікаїїії месячного пгргоналу:
0) провадити медично-санітарне обслуго- 

ІіуГК11ПІ1І доігризившікіп, територінлт.пих збо
рів та неречшнгс кадійв ‘РобІптчо-Олнн- 
п.кої Чеіпоиої Армії і Робгпгпчл-Гл.тяпгілгої 
Червоної Флоти;

10) складати та подавати на затворі- 
жеігня «круговому виконавчому комітетові та 
міській раді округопот центру, кочу глід, 
проекти обов'язкових постанов у ітпріші 
охорони здо|юв*я:

11) давати «круговому инконавчому комі
тетові Я міській раді «кругового центру 
висновки і складати збірки кошторисів, що 
їх подають установи, нідурадні «круговій 
ятпгектурі охорони здоров'я, а так само 
складати видаткові коїиторпеи па окремі за
ходи в паріигі охоїюіш здоіюв'н як за бюі- 
жеточ «КРУГОВОГО ВИКОИОВ'КЧО комітету, як 
і за бюджетом міської ради «кругового цен
тру і за фонюч чеінтпої допомоги заствн 
ховаппм:

12) іюпгляїати порядком нагляду копію 
риси ряПолгоїшх інспекторів охорони здоров’я 
й подавати свої.міркувяшііі ю них окруюво- 
му впкхіпав'ючу комітетові:

13) паг.іяіати нпаиилміе і вчасне роя- 
аспггптч'тни між нідуря.німми інспектурі ус
тановами кподнтіи. а так само правильне 
мидатгсудшши кошті и у всіх медичпо-саиі- 
тортшт закладах оргапів охороїтп здоров’я;

0) лашаченяе « увольнение че.иш іриско 
го персонала учреждений, попоорспствсліь. 
подведомственных окружной дшешжту^* 
здравоохранения. с соблюденном действую
щих по атому поведу узаконошій. іі пред
ставление рпКоТИІММ ИС.ПЛТШ1ТеЛЫ1ЫЧ коми 
тетпм своих кандидатов па должности рай 
«иных иилпоі;та]к>в здравоохрапеїнтя, о так
же заивлегоге отводов пропив пазначонимх 
районним исполиптелі.іп.ім комитетом рай
онных инспекторов здравоохранения.

П р и м е ч а н и е .  О (всяком иазпаче- 
нин. увольнении и переметеїпш шепек- 
торов окружной инспекторы япраіюохра- 
ноли я по отдолышм «драглим деятелмю 
стп окружной инспектор здравоохранения 
извещает НаоодныЙ Комиссариат Здраво, 
охранеппя УССР.
7) учет всего чедицплскего персонала и 

пределах округа:
Я) принятие мер к повышению ші.іпфи- 

напил медицинского персонала:
0) медико-санитарнов обслуживание д<>. 

нр1Г.1Ывти?ов. территорпальпых сборен іі йе- 
ременных кадров Раб*яе-Крес.тьянсй|ой -Кра
сной Армии и Рабоче-Крестьянского Красно
го Флота:

10) составление и представление на ут
верждение «дружного шттнителыюго ко
митета и гоїюаг-кото совета ежруияюто цент
ра, ц« принадлежности, проектов обязатель- 
шдх постановлений в области з^шюохра- 
непня: ■

11) дача окр\ жпочу иепо.тпитед иному ко
митету н городскому совету окружного цен
тра заключений и епс.таше.нпе еткооч омет, 
представляемых учреждениями. подводом- 
гтвеїпіьічн окружной инспектуре здюавоох- 
рапення. а также составление граехощых 
счегг тго сопельным мероприятиям їв обла 
стп здравоохранения как по бюджеті’ ок- 
То'ж'того пополните ль пого комитета, так и 
ио бюджету говодскою совета окружною 
неітва и по фонду •метмцпнеклй помощи за- 
<■ гратованным:

12) рассмотрение в попядке илгюоа смог 
|г:1Йгг|11НЫХ шюпектооов зггеоіппогіпашмшя -и 
ігоеіглхтдеїте своих сообоаисеивй но «им 
(Иьвужпому исполннтельночу комитету:

13) наблюдение за ппавилшмч и ггиу* 
вречопиым разассигнопанием между подпе 
Г10МСТПЛ1ШЫЧП внепектуяю «учоеж-теїшями 
кредитов, а также за правп.п.иым шеходо- 
ваниовї средств по игом меднко-сашггпрпьгч 
уі|южіепипм органов здравоохроіпепня:



14) иаглідати стан нідурадинх їм уста
нов у господарському відношенні

147. На округові інспектури охорони здо
рова в галузі лгкарно-ирофілактичпій но 
кладастьсн:

1) керувати, встановленим у законі но- 
ридюж, всією .іікарпо-про{нлакгн'шоіо спра
вою та відповідними установами округи;

2) організовувати та запроваджувати до 
життя заходи до запобішсшм б боротьби з 
гоїііиаьшімн захнорувашшии;

3) керувати ді$ьіьшотю лікарно-сшіорто- 
вих комісій щодо оспііуваиня та встанов
лений іюесійіюї иенрацездатности;

4> керувати й контролювали всю аптечну 
справу в окрузі та наглядати ії контролю- 
інші виробництво і нрчіаж хемічно-фарма- 
цевтнчних Я|кчіаратів;

5) імта поплювати безпосередній звязок з 
науковими інститутами, щоб використати 
результати їхніюї науіюво-дослідчиї [юботн 
,іля своєї практичної діильностн, а так само 
встановляти звизої; з иауково-н^аитичіїнми 
інститутами у справах іюисультації щодо 
сінщінлишх лікарннх установ та їх устатку
вання;

0) вживати захо.рв до фізичного оздоров
лення .иодиооти, до розгортаний мережі уста
нов фізичної культури і здійснювати 
медичний нагляд в установах фізичної 

культури.
148. На округові інспектури охорони здо

ров’я н галузі санпарп^стдоміолотніЙ ио- 
кладаьтьси:

1) «ц»гані.іуватн в округовому маштабі та 
вживати заходів до запобії пенни й до бо- 
іютьби з інфекційними хворобами;

2) здійснювати яв безпосередньо, як і 
через свої саштарпі органи та районових- 
іисш-ьторів охорони здоров’я, попередній та 
иогочпий санітарний нагляд за санітарним 
сганоч у залюдноннх иупктах водопостачан
ня, лазень, житла, будинків загального ко
ристування, нрохшслошіх підприємств, са- 
нітарно-техіпчішх споруд, ха|>чуваппя люд
ности тощо;

3) брати участі, у іюзробіткові та за
провадженні до жвття пшроких оздоровчих 
санітаршіх заходів до впорядкування за
люднених пунктів, поліпшення водопоста-

14) наблюдение за состоянием подведом
ственных нм учреждений в хозяйственной 
отношошш.

147. На окружиие шісшектури здравоох
ранения в отрасли лечебно-профилактиче
ской возлагается:

1) руководство, в установленном зако
ном моряцко, веем лочебіш-лцюфнлоктичс- 
еввм дедом к соответствующими учрежднни- 
ами округа;

2) организация и проведение в жизнь 
мероприятий по предупреждению и но борь- 
бе с социальнымн заболеваниями;

3) руководство -деятелмюсті.ю ерачебно- 
зкепертиых комиссий до оовицетельспвоэа- 
нию и установлению постоянной нетрудо
способности;

4) руководство н коит^юль всем зитеч- 
ным делом в оііруге, а также наблюдение и 
контроль за производством и продажей хи
мико-фармацевтических препаратов;

5) устаиовлеіше нспосредстаешгой овцам 
с иаучнимн институтами с целью использо
вания результатов их научио-иселвдова- 
тельской работы для своей практической де
ятельности, а также установление связи с 
научно-практическими институтами по во
просам ісоисультаціш в отношении специ- 
альиых лечебных учреждений и их обору- 
доваипю;

8) принятие мор по физическому оздоров
лению населенна, по развертыванию сети 
учреждений физической культуры и осуще
ствление медицинского надзора в учреж
дениях физической культуры.

148. На окружные инспектуры одравоох- 
раиеиия в отрасли санит^жо-апидемнологн- 
ческой возлагается:

1) организация в окружном масштабе и 
принятие мер по предупреждению и по борь
бе с ипфекцпаниымп заболеваниями;

2) осуществление как непосредственно, 
так и через своя санитарные органы н рай
онных инспекторов здравоохранения, пред
варительного и текущего сапптариого над- 
зора за сашшцшым состоянием в населен
ных пунктах водосшабжепня, бань, гнлвщ. 
зданий общего пользования, промышленных 
предприятий, сашггарво-техипчесашх соору
жений, питания паселенля я т. д.;

3) участие в разработке и проведении в 
жизнь' широких оздоровительных санитар- 
иых мероприятий по благоустройству насе
ленных пунктов, улучшению водоснабже-



•кшші. жнг.ювпго буді-ішііцгнл. г|*»чад- 
сьісоїт» харчування, меліо[кмш тощо г.і 
порушувати вмінтідиі питанії з н<‘|к>д «кру- 
■пашми инконішчичи комітетам іц міськими 
радами окруїхшх щштрів та іігшнчн уста
новами Й органі.мііія.чін:

4) п|юд ішляти вимоги санітарного \а^,ік- 
гору До 15СІХ Гкм ІЯИІНТКу ЛІДІІрНСЧСТВ, Що 
і; їм території округи;

Г>) нипчати професійні захнирунаїРіїн та 
травматизм і р>з|м»бднтн заходи до їі»|и«гь- 
би а ними.

149. На окружні ніпичітурн о\.*|ннш зд«- 
|юіГя в іалузі охорнш материнства та ,ін- 
тиита нокладастьси:

1) оріаиізуватл за планами, зантрджс- 
ті ч и <від окруишнх нш.оіілвтнх комітетів і 
міської ради окруюного центру, установи 
охоринк чаторішпна та .шпіпава; ил,и 
пати заходи до охо|юнн материнства та ди
тинства, здор<ів‘и дітей та підлітків іі ке- 
;»упати діяльністю ііі,ііт«»ягпиі.\ установ:

2) орі.оііауііаіи медично-санітарне іі .іі
карно-нс (агонічне іміглугоиуваїшн установ 
соціальною виховання та яжипатн оздоров
чих заходів до дітегі Й молоди та наглядати 
поставо;.ку фізичної культури и дитячих
установах округи.

150. На округові інспектури о\о|н»ші здо- 
ровя, крім обов'язків, зазначених н ар. 
арт. І 40— 149, июк.тадаьтьси:

1) ортанізувапи й керувати ендовою са 
ігігарпої освіти в окрузі через мохито- 
санітарні організації, іииітичпсюсвігні 
установи, шко.ш а шляхом дозвитку само
діяльності! трудящих у цій партії;

2) коруиаігн й наглядати судово-медичну 
справу; іірова.игпн судово-медичні досліди 
живих людей, трупів іі речових доказів па 
пропозиції органів суду, прокуратури, слід 
ства й дізнання; давати шісповкп па міри- 
ви судово-модігчіюі експертизи;

2) провадити облік моднтно-саііітаріїнх 
устаяов, моднччіот персоналу і захвору- 
иащ, лщдиосгн; керувати перееедошш.ч ста
тистичної звітнос-ти в чоди«ию-еаигтіргшх

ник, жіілііщцііго стриительспкі, .ялцестоел- 
ного питання, мелиорации л т. д. нищ-ж 
дг-нпе соотікзтсгвующих 1ХНІЦІГС.В ІЮрШ ок 
ружньїнн нсиолііитшшни комитетами, го
родскими советами окружных центре к 
иными учдожденними в организациями;

4) ііроГішлеши* іребоікшнй санітцішя. 
характера ко всем без исключения пред
приятиям, находящийся на территории ок
руга;

5) изучение іцюфрссіїоішьніїїх оабоиела- 
ний и дравматлзма и разработка мер приз 
тай но бориЗс с ними.

149. На окружные шмлсктурьі здр;ыюо\- 
раиешін л окислах охраны чате]чин-ті в 
іттстна низлагается:

і) одоашшции учераимшй по охран- 
матндоиства и детства, согласно планам, 
утвержденным окружным нгііиііпггслілімч
КОЧІІТОТоЧ в ГО|Ю,(СКІ1Ч СОВСФОЧ окртжтні 1
цпгг|*а; црішятио оіер по охране матернії 
с гва к дстгтл.» в охране ціорші.н д^гей и 
но^нісліалі н руководство деіггелі.іим*ті.ю со- 
опнспутвуннцих учреждений;

'>)  оргаїиїзацпн чеднко-саштцмюго и 
іфа'ичтівніедашнческого обслуживания уч- 
|н.'ж;і»мпт соцпа.1Ы1ЩЧ) воеллтанли и при
ІІ.ГПІС О.ЦО}Х'1НПЧ,.Н.Ш4Х мор В ОГЛОШЄШІИ
детей іі молодежи и ііаблклісшіе за нос.та- 
ІІОШІІІЙ физнчесіюй культуры в детских уч- 
]нщцош1»х оіціуга.

150. Па окружные инспектуры з.фаыюх* 
іхиіеиия. іцмачс обязанностей, указанных г 
ст. ст. 14<» 149, ноллапіепчі:

1) организации л рукоео.ц.гво делим са- 
щтьрноіо просвещения в ок)>уге черев мс- 
дшсо-сапнтариые орі'аіиїзации, шинтнко- 
1В]ЮГ.!1СТНГеЛЫ1Ы0 учреждоиня, шкаты Л иу- 
точ ]швиг1ш самодеятельности ТІїуДЯЩИХ- 
с.я в этой области;

2) руководство и надзор за судебно-жди- 
цішскіГч де.тої; производство судобно-моди- 
ЦШІСКНХ исследошпий живых л (ОДОЙ, тру
пов, .вещественных доказательств то пред
ложениям органов суда, піюіьу.ратури, след
ствия и дознанії;і; дача заключеїшй по де
лам слцобилнчедицппс-кой акслортпзы;

3) учет ости медике-саіштарвіЫ1 учреж
дений, медицинского персошиїа и заболева
ний иаселешш; руководство преводением 
статвстичес&ой отчетаости а меодяо-саая-



установах та розробляти санітарно-стати- 
тічці шатеріяли про сагітармо-гігівшчинй 
ти охру т.

Го .ід і-і VI.

Права й обов'язки членів округового вико
навчого комітету та кандидатів до них.

151. Члеші округового виконавчого ко 
«готу повинні брата участь на «всіх пле
нарних засіданнях округового виконавчого 
комітету і розширених народах Ного, що 
іх скликає президія округового виконавчого 
комітет)’.

152- Члопп округового виконавчого комі
тет)* мають право входити з поданням до 
президії округового виконавчого комітету в 
усіх справах, ідо належать до обсягу відан
ня округового виконавчого комітет)*, в то
му числі іі у справах лро скасування су
перечних закопова або пододільинх роапоря 
джень вищих органів влади.

К>3. Члени округового виконавчого комі
тету •мають право заявляти окремі думки на 
псяку постанову округового виконавчого 
комітету й вимагати запсстн свою окрему 
думку до протоколу засідання округового 
виконавчого комітету.

154. Члонл округового виконавчого комі
тету повинні 'виконувати осі спеціальні зав
дання Й доручення, що їм дає округовий 
виконавчий комітет або його президія, і 
видавати звіти лро свою діяльність поряд
ком і за Тюрмою, встановленими від окру- 
тового виконавчого комітет)" або Його пре
зидії.

155. Ч-Лчш округового виконавчого комі
тету повшгігі вживати всіх залежних від 
ипх заходів до усунення спостережених 
іпгміі правилом сте, ігегосподарвостп. тяга* 
шита, бюрократизму тощо вії установ, під
приємств і урядовців у межах округи, н>‘ 
втручаючись безпосередньо в їхню оператив
ну діяльність.

156. Члени округового виконавчого комі
тету мають право брати участь з правом 
дорадчого голосу па засіданнях і парадах 
усіх державних установ, що діють у межах

гарных учреждениях л разработка салвтар- 
іго<татвстнчосиих материалов « отпошешш 
саянтарію-гпглеітчоского состояния округа.

Г л а в а  V I .

Права и обязанности членов окружного ис
полнительного комитета и кандидатов к ним.

151. Члены окружного исполнительного 
комитета обязаны принимать участие во 
всех илонарных заседаниях окру жного ис
полнительного комитета и расширенных со
вещаниях последнего, созываемых президи
умом окружного иоиолімггельиого комитета.

152. Члены окружного исшшштельяого 
комитета пмеют право входить с представ
лением в президиум окружного исполни
тельного комитета по ©сем ©опросам, отно
сящимся к підметам ©едения окружного 
пополшггельного комитета, в тем числе и по 
вопросам об отмене противоречащих закону 
или нецелесообразных распоряжений выс
ших органов власти.

153. Члены окружного ігсшшительиого 
комитета имеют прав-.) заявлять особые мле
ния но всякому постановлению окружного 
исполнительного комитета и требовать за
несения своего особого мпеляя в протокол 
заседания окружного шкшштельного коми
тета.

154. Члены окружного исполнительного 
комитета обязаны выполнять все специаль
ные задания п поручеппя, даваемые лгм ок
ружным нсполннтельиым комитетом плн єго 
президиумом, и представлять оггчеты о своей 
деятельности в лоретке п по форме, уста
новленной окружным пополнительным коми
тетом плн его президиумом.

155. Члены окружного исполнительного 
комитета обяааны* принимать все завися
щие от них моры к устранению замеченных 
имп правонарушений, бесхозяйственности, 
(волокиты, бюрократизма п т. о. со стороны 
учреждений, предприятий и должностных 
лиц в пределах округа, не вмешиваясь не
посредственно в пх оперативную деятель
ность.

156. Члены ОіоруЖІЮГО НСЛиШПГОЛЬНОГО 
комитета имеют право принимать участие 
с правом совещательного голоса в заседа
ниях <п совещапвях всех гчх.ударетшпшз



окрут, за винятком окремо зазначених у 
законі випадків.

157. Члени «кругового виконавчого комі
тету беруть участь у роботі комісій і на

рад, що їх «клякає округові̂  виконавчий 
кох’тет.

158. Члени округового виконавчого кокі- 
тот)* можуть виступати від імени округово
го виконавчого комітет)’ тільки за уповно
важенням від стругового виконавчого комі
тету або його президії.

150. Членів «кругового виконавчого комі
тет)* не можна заарештувати, а так само у 
«их тю можна робити труоу і виїмки без 
погодження з ирезилією або з головою ок
ругового виконавчого комітету,

180- До членів «кругового виконавчого ко- 
иітегу можпа застосовувати заходи две- 
ципл парцого впливу (зауваження, догану 
або догану з оголошеним в іщюс-і) тільки 
за поетаповою пленуму округового аяколав- 
чого комітету або Ного президії.

101. Члени округового виконавчого комі
тету інформують виборців яро діяльність 
округового виконавчого комітету і пр> 
затверджені від нього постанови і дають звіт 
'виборцям про свою діяльність в округовому 
виконавчому комітеті.

162. Члени «кругового виконавчого комі- 
тету повніші вживати всіх залежних ви 
нлх заходів для «зиайомлеїшя людности з 
найважливішими заходами й черговими за
вданнями радянської влади.

163. Члени округового виконавчого комі
тету можуть приймати від громадян всілякі 
заяви, проханая 8 с-карш в спраівах, що 
належать до відання округового виконавчого 
комітету, пли передачі їх іцмодш або ві по
відному відділові чи інспектурі округового 
виконавчого комітету.

164. Канпиатіі ми членів округового ви» 
коїіавчого комітету мако ь ораво ухвально
го голосу, коли вони заступають членів ок 
рутового виконавчого комітету порядком чер- 
гооости за кандидатським списком, коли

учреждений, действующих в приймах ок
руга, за исключенном особ» указанных за
коном случаев.

157. Члены «кружного нсіюлшггелмм» 
комитета принимают участие в роботе ко
миссий н совещаний, «мьшаомых «кружным 
исполни гельиым згомптетом.

158. Члены окружного нсиапштсамюго 
комитета могут выступать от имени скруче
ного встюлшггельиого комитет только но
уШЛШ’МОЧШІМ (ЖруЖНОГО ШЮ.ТЯПГСЛЫЮГО
комитета П.1И его президиума.

151>. Члены окружного іюполлнгмміио 
комитета «не могут быть арестованы, а рав
но у «их не їжскет быть зцмішйюио обыска 
н (выемки без согласования с президиумом 
или с председателем ок|*ужного исполни
тельного комитета.

160. К членам окружного исполни гелию- 
го комитета могут быть применены меры 
яксціпмшіарного ояздойствня (замечание, 
выговор или выговор с опублшлтешием « 
печати) лишь по постановлению пленума 
окружного нслолнительиого комитета или 
его президиума.

161. Члены окружишо ислиішгголиіьго 
комитета информируют агзбіфателей о дея
тельности «кружного шчюдиительного ко
митета и об утвержделяых ігм постаноіие- 
паях я отчитываются перед пзбиікшмямв 
о «всей аоятеликм'тн в «кружном исполни 
тельном комнтеге.

162. Члены окружної,» штішікмміего 
комитета обязаны принимать все зависящие 
от лих меры к ознакомлению населення с 
ГЛЖНОйшЛЧП МерСЯфИЯТИЯМИ И «ЧСрСДНЫМИ 
задачами советской власти.

163. Члены окружного неииши тельного 
комитета могут принимать от цщждан вся
кого ,]киа заявления, просьбы к жалобы п<> 
вопросах, относящимся к леоенню наруж
ного пополнительного комитета, .гм пере
дачи их црезцтиуму или соответствующему 
отделу или шкиектуре окружного исполни - 
тельного комитета,

164. Кандидаты в члены оцмжкло ис
полнительного іаогитета имеют права реша
ющего голоса, когда «ян замещают члеп<«з 
окружного інтіїштелиного комитета в по- 
рядке очорсаностн по кандидатскому списку



шага відповідного чима гієні» овсруговоіч» 
виконавчого комітету, а за інших іиим,;- 
і;ів—чають право дорадчого годооу.

На кандидатів поширюється права й Ф>- 
в'язки, Ві'таксхв.іеиі >.ілн членів (кругового 
виконавчого комітету.

Харків, І грудня 1928 р.

Гай «і Всоуїкдаїигмзоіхі 
Цопп'а.імюп» Виконавчого

Комітету Петроеський.

ори отсутствии соответствующего числа 
ч.іопои окружного нешшпггельноі'о комитен
та, а и иных случаях—пмемот право сове
щательного голоса.

На кандидатов расироетраняктія права к 
обязанности, установленные для члвнпв ок- 
ружиюго іктингтолміого комитета.

Харьков. 1 декабря 1928 г.

Председатель Всеуюравнскої» 
Центрального Исполнительного

Комчтта Петровский.

Секретар В^україїкькогп Секретарь Всоукрашіскопо
Центрального Виконавчого Центрального Пополнительного

Комітету А. Буценко. Комитета А. Буценио.

Видіння Народнього Комісаріату Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Учрголовліт/#7. Трест „Харків-Друк". Друга друкарня їм. В. Блакитного. Зам. 2391 — 10000
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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
В І Д Д І Л П Е Р Ш И Й 2 Б  В  Р Е З Н Я 1929 р .
зміст

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР

(14-29 грудня 1928 р., 2-12 січня 
1929 р.).

19. Устава про секції робітничо-селянської 
І інспекції при сільських радах та районо-

* вих виконавчих комітетах.
20. Про аміну відділу III частини IV Земель* 

«••го Кодексу УСРР яІ1ро порядок розв'я
зання земельних спорів*.

21. Про заходи адміністративного нпливу за 
недодержання реченців торгової реє
страції.

22. Про закони УСРР, що втратили силу в 
зьяіку з виданням постаноьи ЦВК і РНК 
£РСР .Про мінімальні корми броні під
літків у промисловості І в інших галузях 
наролньпго господарства.

23. Пі о увільнення концертів, що їх органі
зує Українське Акційне Філармонійне То
вариство „Ук, фін* від місцевих податків 
і оплат.

24. Про зміну арт. 59 постанови .Про про
мислову кооперацію*.

25. Про контрольно• обслідну роботу уряд- 
ництв УСРР.

26. Про надання Раді Народах Комісарів 
АМСРР і круговим виконавчим комітетам 
права денаціоналізувати будинки, що за
лишати їх у віданні органів місцевого 
(комунального) господарства є недоціль
ним. та про пільги особам, що купують 
будинки, які належало денаціоналізу
вати, але залишено в розпорядженні 
держави.

27. Про передачу друкарні .Червоний Друк" 
Харківському Округовому Виконавчому 
Комітетові.

28. Про спеціяльні кошти Дитячого Ортопе
дичного Інституту у м. Киіві.

29. Про мірчук (гарцеву оплату).

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления БУЦИК и СИК УССР

(14-29 декабря 1928 г., 2-12 января 
1929 г.).

19. Положение о секциях рабоче-крестьянской 
инспекции при сельских советах и рай
онных исполнительных комитетах.

20. Об измен нии раздела III -іасти IV Зе
мельного Кодекса УССР .О порядке рас
смотрения земельных споров".

21. О мерах административного воздействия 
эл несоблюдение сроков торговой реги- 
страции.

узаконениях УССР, утративших силу 
в связи с изданием постановления ЦИК 
и СИК СССР .О минимальных нормах 
брони подростков в промышленности и в 
других отраслях народного хозяйства".

23. Об освобождении организуемых Украин- 
> ским Акционерным Филармонически» Об

ществом „Укрфил'* концертов от местных 
налогов м сборов.

24. Об изменении ст. г>« постановления .0 
промысловой кооперации*.

25. О контрольно • обследовательской работе 
ведомств УССР.

20. О предоставлении Совету Народных Ко
миссаров АМССР и окружным исполни
тельным комитетам права денационализи
ровать домостроения, оставление которых 
в ведении органов местного (коммуналь
ного) хозяйства является неце-есообраз- 
ным, и о льготах лицам, покупающим до
мостроения.подлежащие денационализации, 
но оставшиеся в распоряжении государ
ства.

27. О передаче і ипографии .Красная Печать" 
Харьковскому Окружному Исполнитель
ному Комитету.

28. О специальных средствах Детского Ор
топедического Института в г. Киеве.

29. О гарнцевом сборе (мерчуке).

•а



30. Про підвищення у м. Ніжені надвишки до 
державного прибуткового податку на 1928- 
1929 рік.

31. Про заходи допомоги всесоюзному пере
писові дрібної і ремісницької промисло
восте

32. Про обов'язкову ліквідацію неписьменно- 
сти осіб, віком 18-19 років, доприаивників 
та осіб змінного складу територіальних 
частин Роібтничо • Селянської Червоної 
армії.

30. О повышении в г. Нежине надбавки к 
государственному подоходному налогу на 
1928*29 год.

31. О мерах содействия всесоюзной переписи 
мелкий и ремесленной промышленности.

- 32. Об обязательной ликвидации неграмотно
сти лиц, в возрасте 18-1.» лет, допризыв
ников и лиц переменного состава терри
ториальных частей Рабоче-Крестьянской 
Красной армии.

ПОСТАНОВИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО

НАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАР0ДН1Х 
КОМІСАРІВ УСРР.

19. Устава про секції робітничо-селянської 
інспекції при сільських радах та районових 

виконавчих комітетах.

Щоб каїіїїіцвншш шиїті селит да прак
тичної роботи робітігачо-сатиадлсої інспек
ції в с-праві іголшиешгя держа®нот апарату 
та 'усуненні! йсілякніх шб. на розпиток 
арт. 47 «Положения аіро сільські » (36. 
Уз. УОРР 1927 ір., .V* 4748, арт. 212) і 
арт. 41 «Положушін про районові зт.ин рад 
і районові (виконавчі комітети» (ЗО. Уз. 
УСИ* 1927 |>., Л* 56-67, арт. 231) та па 
Лц№м:.тсшія до с«>сї постанови у 25 .типи я 
1928 5». <ІІро настійні комісії та наради 
шл [кійоігових (виконавчих комітетах» (ЗО. 
із. УСРР 1928 р., У* 19, арт. 181), Веоуіфа- 
шьіаїй Цсш^а.и.Я’Шй іВнкояавчігй 'Козгпчур 
і Рада 1кі|хці̂ \ Комісарів УСРР «остачто- 
аіии аатвощнтц иижчетавеїдвиу Уставу про 
чч*кції робітипчо-сатяпськаї інспекції При 
сільських ^мца-х та районе®»* віпетнавчігх 
комітетах.

УСТАВА
про секції робітничо-селянської інспекції 

при сільських радах та районових виконав
чих комітетах.

І. Про секції робітнкчо-селяиської Інспекції при 
сільських радах.

1. Отоошіо до |млціЛ'У V -іикіожеикн пр» 
сільські ради» <36. Уз. УОРР 1927 (]>., 
.V* 47-48 арт. 212), «у (великих сагах пр:і 
.еїльемзнх і)йаах, да число членів ірацп лоиад 
40, у виорюється семції (ролтмчо.селтггьк Я

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР

19. Положение о секциях рабоче-крестьян
ской инспекции при сельских советах и рай

онных исполнительных комитетах.

К целях наиболее полного вовлечения се
лян в практическую работу рабоче-кре
стьянской инспекции по улучшению госу
дарственного аппарата и устранению вся
кого рода недостатков, в развитие ст. 47 
«Положения о сельских советах* (Зб.»Уз. 
УГРР 1927 г., У* 47-48, ст. 212) и ст. 41 
«Положения о районных, съездах советов 
и районных исполнительных комитетах 
(36. Уз. УСРР 1927 г.. У? 56-57. ст. 231) к в 
дополнение к постановлению своему ст 
25 июля 1928 г. <0 постоянных комиссиях 
и совещаниях при районных исполнитель
ных комитетах» (36. Уз. УГРР 1928 г..
Л* 19, ст. 181), Всеукраинский Централь
ный Пополнительный Комитет п (лжет П.І- 
|юцшх Комиссаров УООР '.постановили 
утвердить нижеследующее Положение о сек
циях рабоче-крестьянской инспекции при 
тсльских советах п районных исполнитель
ных комитетах.

ПОЛОЖЕНИЕ
о секциях рабоче-крестьянской инспекции 

при сельских советах и районных исполни
тельных комитетах.

I. О секяипх районе крестьянской инспекции '• 
при сельских советах.

1. Применительно к главе V сііоложе- 
ння о сельских советах» (36. Уз. УСРР 
1927 г.. У? 47-48, ст. 212), в крупных се
лах при сельских советах с. количеством не
нов совета более 40 образуются секции ра



ІНСПЕКЦІЇ. ЩО КСруютЬСЯ В СВОЇЙ ЦІЯ.ТЬНО' П 
вказівками ВІДІШВЦ1И1Х сільських рад.

У в а г а .  У «ліньках радах, <д© чнсю 
членів [вин воши як 40, секції ї̂тшчо- 
содяїіської інспекції мчшіа 'утворювати 
тільки на явдстаж ігоетачювн відпавіцпого 
«крурнюю викоїшчгих) комітету на по
дання округового вщ-ьту {юбітішо-спгяи- 
сисї іінчіекції.

2. Секції ргиіні.ч • (ччинсьш інспекції
складаються у гох, що доброхітчіо записа
лися для роботи н -шіх члеїт сільських рад, 
рові.нйігйх комісій сільських рад і кждидл- 
тіи -до пих. а так само .виоо;ці»: селячі—'не
заможників і іччредияків, сі.іі̂ і.хо-гшчіодар- 
сьвих робігшікш, наймитів, сільської Ш'ОЛІ- 
генції, жжок-дслегаток, арсцсгжжшкі» осе- 
1>едкж Кочувктичіїої 11.1)ггі і (більшовиків) 
Украіни і .ІіміНггької Ко\г\'іі:оличіи>ї Свідки 
Молодя коміггогів незаможних се
лян, Л]Ю(]кСІІІ.ГКОІІ»Х організацій. КОООС^КІЦІЇ 
та селянських 'юиариств шасмодошоїоги.

У в а г и  1. У тих сільських місцево
стях, до і: фабричночіаїво.іські твідіфіїьм- 
сгна або радянські госнодар'тва, до робо* 
тн секцій і*ютиічо-с(\їяисіі»ої інспекції 
широко притягається робітників із вироб
ництва, вир-нішічі паради та тимчасові 
кеніроиьш -комісії підітржж гл.

У -в а »• а 2. 1Іс)»сональ:тий склад секцій 
затверджу: сілі.ська рада. На засіданнях 
секцій всі чледи секцій -мають право 
ухмаамтогю голосу.
3. На .іавдаодш секцій робітшічо-селчш- 

і'ької ііісів'їції і: боротьба э бюрократизмом, 
тяганиною. недбайливим та формальним 
стаїисизім до сі»|»ави, бедг'чгподарячтю в 
установах, нц-фиомотвах і громадських ор
ганізаціях, а гак само неуважним і зііе- 
важ-гнво отаккчшіям службовців сільсіжях 
установ до вЦвцуначш.

4. Щоб поліпшити іі спроопггл роботу 
сільських у\*та>иои, та встановити більшу до- 
с.тушнс п. їх для тешиспвз, секції робглЬтто- 
селянської інспекції провадять:

1) «/глід роботи нідхрадних сільській ра
ді установ та підприємств, а так само рааян- 
сік их і колекгпіяпіх господарств, коопера
тивних і інших гу>>мадддаа та тоспедар-

боче-креетьянекой инспекции, руководя
щиеся в своей деятельности указаниями 
соответствующих сельских советов.

П р и м е ч а л  и с. ІІ сельских советах 
с количеством членов совета менее 40 
секция рабочс-крсстміїіской инспекции 
могут быть образованы лишь на основа
нии постановления ж ютвотетву ющег- -
окружного исполнительного комитета Пн 
представлению окружного отдела рабоче- 
крестьянской инспекции.
2. ('акции рабоче-крестьянской инспек

ции составляются из добровольно записав
шихся для работы в них членов сельских 
гиветов, ревизионных комиссий сельских 
советов н кандидатов к ним. а также изби
рателей: ееляп-иезаможников и середняков, 
ссльско-хозяйствеппых рабочих, батраков, 
сельской * интеллигенции, жеиделегаток. 
представителей ячеек Ко.ммунястцчес сой 
Партии (большевиков) Украины и Ленин
ского Коммунистического Союза Молодежи 
Украины, комитетов незаможных селян, 
н]офсо:ошіьгх организаций, кооперации и 
• слянскмх обществ взаимопомощи.

П р и м е ч а н и е  і .  И тех сельских 
местностях, где есть фабрично-заводские 
предприятия млн советские хозяйства, к 
работе секций рабоче-крестьянской ин
спекции широко привлекаются рабочие 
с производства, производственные сове
щания и временные контрольные КОМИС
СИИ предприятий.

П р и м е м  а и и е 2. Личный состав 
секций утверждается сельским советом. 
На заседаниях секций все члены секций 
пользуются правом решающего голоса.
3. Задачей секций рабоче-крестьянской 

инспекции является борьба с бюрократиз
мом, волокитой, .халатным и формальным 
отношением к делу И «ЮСХОЗЯЙСТВСШІОСТЬЮ 
в учреждениях, предприятиях н обществен
ных организациях, а также невниматель
ным и пренебрежительным отношением 
служащих сельских учреждений к посети
телям.

4. Для улучшения и упрощения работы 
сельских учреждений п установления боль
шей доступности последних для селянства, 
секции рабоче-крегтьяпской инспекции 
тцюнзводят:

1) обследования работы подведомствен
ных сельскому совету учреждений и пред
приятий. а также советских и коллектив
ных хозяйств, кооперативных и иных «о-



Арт. 19

сьних організацій. по -вищих дгі-д районового 
лначішгя.

У аі а г а. Обелід установ, безпосередньо 
«иурціїмніх шьсмшої радам і тло € на міс* 
цогом-у бюджеті, належить ашноким по
рядком погоджувати а (работою ревізійних 
комісій сільських р;»ц.

2) дрийам та [розслід окарг лкшооти «на 
хиби «в роботі сільських ‘установ і пцщри- 
єчств, а так само прийом* і 'вчасно переси
лання скарг до вищих органів робітничо- 
селянської колекції на хиби в роботі по 
підурядішгх сільським радам установ та під
приємств;

3) контролю за вчасним і нрашглиіігм 
здійсненням постанов сільських рад. а так 
само центральних, о кругових >і •районовнх 
органів, ® тому числі і органів робітиичо- 
сіаанської інспекції, і вчасно повідомляють 
вищі органи ігро исвпконаиіш иіцновідшіх 
настанов.

5. Обслід і (рсвіаії секції рібітішчо-селя.і- 
•*ьк*ої інспекції провадять за постановою 
сільської ради або в сшоої іігщіятиви, але з 
відома президії сільської оадої, а так само 
за ДОручеіИРЯМИ округовоію ®щїлу робітничо- 
селянської інспекції, «або районового учісшо- 
важеіюго робітшгіо-селяніїжої інспекції, що 
їх надсилається чо|>ез сілим» ради.

6. Постанови секцій робітничо-селянської 
ш-іюкції затвощжують і заліровадекують 
до життя президії сільських рад.

7. Секції робітіпт-сЄчШі\'іжої колекції 
ігомпшн через своїх членів підтрушувати 
звязок з широкими аіезаїчожншіи і серед
няцькими ко.шги селиистша, а так само, че
рев доповіді, знайомити широкі маси люд
ности з роботою, що провадять секції.

8. До овоої роботи секції робітиичо-свлян- 
сьзюї шсиокції прнт-ягаюті. соляне їладх ко* 
реопондоитіл і підтримують щільний звязок 
в місцевою пресою та з стішшзги газетами, 
розслідуючи іхні жітатки й висвітлюючи на
слідки своєї роботи в пресі.

9. Сонціії ‘робІТШіЧО-се.ТЯІГСЬКОЇ інспекції 
•шцтриіиуют звязок з мКщовіші органами ро- 
біФішчо-се.тііслжої ііюіюкції округи або ра
доновими іуноиговажошші рскаївигю-слтял* 
ської іисиевіуї, чтержуючи від ііпгх вка зівки

щественных н хішйстнеїшьіх организаций 
не выше районного значення.

ІІ р п м е ч а и и е. Обследование уч
реждений, непосредственно иодведомстаеч- 
пых сельских советам и состоящих па 
местном бюджете, должно в плановом 
порядке согласовываться с работой ре
визионных комиссий сельских советов.
2) прием н расследование жалоб населе

ния на недостатки н работе сельских уч
реждений и предприятий, 1 также Прием ІІ 
своевременную пересылку жалоб в выше
стоящие органы рабоче-чретлп *;оіі ин
спекции на недостатки н работе но подве
домственных сельсини советам учрежде
ний и предприятий;

3) контроль за своевременным п пра
вильным осуществлением постановлений 
сельских советов, а также центральных, 
окружных и районных органов, в том чис
ло и угонов {ннюче-крестьянасой инспек
ции, и своевременное уведомление выше
стоящих органов о невыполнении соответ
ствующих постановлений.

Г». Обследования и ревизии секции рабо
че-крестьянской инспекции проводят по 
постановлению сельского совета или по 
своей инициативе, по с ведома президиума 
сельского совета, а также по поручениям 
окружного отдела рабоче-к)юстьянской ин
спекции пли райопиого уполномоченного 
рабоче-крестьянской инспекции, направляе
мых через сельские советы.

6. Постановления секций рабоче-кре
стьянской инспекции утверждаются л про
водятся в жизнь президиумами сельских 
советов.

7. Секцпн рабоче-крестьянской инспек
ции должны поддерживать через своих чле
нов связь с широкими незаможными п се
редняцкими слоями селянства, а также, 
путем постановки докладов, знакомить ши
рокие массы населепня с проводимой сек
циями работой.

8 К своей работе секции рабоче-кре
стьянской инспекции привлекают селян
ских корреспондентов н поддерживают тес
ную связь с местной печатью и стенными 
газетами, расследуя их зачетки -и освещая 
результаты своей работы в печати.

9. Секции рабоче-крестьянской писнек 
ціні поддерживают связь с местными орга
нами рабоче-крестьянской инспекции окру
га или районными уполномоченными ра
боче-крестьянской инспекции получая от



оичас «издания иншу робот і миючакеш 
до щану своєї роботи поклюй овалі від пах 
питання, а так саго виконують окремі зав
дане вищих органів робігшпочелиі^ької 
івсшкдії. Місцеві органи робітничо-селяи- 
сіжої інспекції пошиті ннкористатя <в своїй 
роботі, а надто оідчас ибглйу таран, звяза- 
Вві 2 солом, членів секції рш7гганчо-<елян* 
сисої іадижції.

ІІ. Ян емшІТ рйітіиіі сішсьнї ІкепмцЦ 
шрп м*»"”"* іііомічиі «•■ітітах.

10. Стосовно до «Положення о|ю районові 
в'їзди рад і районові виконавчі комітети» 
(36. Уз. У<',!Т 1927 р., .V* Ы>-57 арг. 231), 
хг}« райоишліх виконавчих комітетах утво
рюється постійні омані ]*/«тничо-селявеь«ої 
ііісшчаїії, що керуються в своїй діяльності 
вказівками вци*'відних ра&яювнх виконав* 
ЧИЇ Комітетів І ОКШІ'ГВНЧ вишів робігнячо- 
«мииської і ецекції.

11. Секції робтіню-ссдяїкької інспекції 
еклздаюгься з: раіоіижого уцовноважиного 
6ю|ы с*а|и- і тих, що доброхтіо лішсалисн 
Длі ро<гт хлипів райпш»ш»і» виконавчої» 
комггету, ревізійної комісії та кандидат 
Д«> них. а так само з вибрив: селян—зелі- 
иижііикш і сорщнаклі. сии-ьж -̂гук-подэр- 
СЬКЙХ робітників, ІІДЙМИГШ, СІ.ІЬСЬ»*Ї іігте- 
діггиції, жіевчі-дглегатчмц н|шдс гззннкіи 
лсе|ммків Комуні СТ ЯЧІ!«»Ї 11 Л|ГТІ І (більцювя- 
*ш) Укринн, Ленінсько? Комуністичної 
Оіики Молоди України, юмптетів лелам»*ж- 
вмх селян, ирофглілк»пя\ організацій, коо- 
аерації й слццккки\ товариств взасмодопо- 
ІкП

і ^ и а г а  1. Ік» тих районах, де « фаб- 
рижо-заеокиа ацприємстол або рядяя* 
кьві гослщарггм, до (юботв секцій ро* 
бетеИЧО селян,-иа.і інспекції прягягаегь- 
ся робітників з ворцкмпіігтва, вяуюбюті 
ша і̂н та тиміаїчіаі куяггроллі комісії 
оідора лств,

У в а г і 2. Пор-пешьнмі склад е«*. 
€и робггепо-ссоїнсиюї юсвекції злтвер- 
Я*)и преладія ройово**» вгощав* со ко- 
■ттегу ,Ц голову секції с уїкмооважеяяй 
б**» скарг. На аасЦая д секції всі члеаі 

праеь> х*хйа.тмвч» голосу.

них указания при составлении плана ра
бот и включая в план своей работы пред
лагаемый ими вон]юсы, а также выпол
няют отдельные задания вышестоящих ор
ганов рабоче-крестьянской инспекция. 
Местные органы рабоче крестьянской ин
тенции должны использовать н сшей ра
боте. в особенности при обследовлшш поп- 
|к>сов. связанных с селом, членов секции 
рабоче-К{»естьяпской пнеиекцип.

ІІ. 0 смцааі р«<оч«-ир»стьхиской маемкции 
■ря райоамы! исаолинтвльиых коняіяіах.

НІ. Применительно к «Положению о 
районных сездах советов и районных гс- 
шіліінтельнідх комитетах» (Зо. Уз. УСРІ* 
1927 р., .V? Г>Г)-57, ст. 231), при районных 
исполнительных комитетах обрадуются 
постоянные секции рабоче-крестьяпской 
инспекцнп. руководящиеся в своей дея
тельности указаниями еоотиетствуюшнх 
районных исполнительных комитетов к ок
ружных отделов рабоче-к|и»стьянскоЙ нн- 
сиекцнн.

11. Секции {Шдніе-і;{кч’Тілпкч;ой инспен 
цин состаїииюп я из районного утином* • 
чсипою оюро жалоб н доб|кшплміо записав
шихся для работы членов районного игмол* 
ііііте.іьноіо комитета. )»евнзноніюі1 коми». 
<ни и кандидатов к'ним. а также из изби
рателей: селяп-иезаможннков и середняков, 
сельско-хозяйственных рабочих, батраков, 
сельской интеллигенции. женделегаток. 
представителей ячеек Коммунистической 
Партин (большевиков) Украины, Лештско- 
го Коммунистического Союза Молодежи Ук
раины, К4»мит4*тон незаможных селян, проф
союзных организаций, кооперации и селян
ских обществ взаимопомощи.

П р и м е ч а н и е  І І! тех раЙопах. 
где есть фабрично-заводские нредпрвя- 
тпя пли советские хозяйства, к работе 
секций рабоче-крестьянской инспекцнн 
привлекаются рабочие с щюизводства, 
производственные совещания и времен
ные КоПТ|ЮЛЬНЫе комиссия предприятий.

П р и м е ч а н и е  2. Личный состав 
секция рабоче-крестьянской инспекции 
утверждается п)*езпднумом районного пс- 
пилпяте.ц.цого комитета. И|к-дседателем 
секции являетея унолиомоченпый бюро 
жали'. На заседании секция все члены 
секши пользуются 11}«ав4»м решающего 
Голоса



1?. Яаїцлішші слкдьї іробшичо-считісьюої 
інспекції с боротьба з бкїрон|шчізмач, тяга
ниною, ікмйіҐКіпвігм та формальним ставлен
ням .;о справи, ^лчхдодарігістю в учжшо- 
ках, 4ііц«к|»лбмствах та громадських органі
заціях, а так гам» доузажким і зневажлчі- 
ним ставленням службовців місцевих уста
вов Аз ®і*н>д\тчув.

13. Щоб ііоліііііпі'Пі іі спростити «роботі 
місцевих усталое.та встановити більшу при
ступність їх до лхшюстп, секції рооітннчо- 
сеітянсіл»ї Ьггпекігї провадять:

1) ІХІЛІЦ (роботи ЛІІГ>’|НПШГХ і̂ ііоновояу 
янкоаавчому комітетові установ та івдпри- 
оиств, а так само 'радянських і колективних 
пюподарств, кооперативних і інших громад 
сшгх та господарських організацій но віг- 
нпгх від округовего значіння.

У в а г а .  Обслід установ, безпосередньо 
шурадшк фоновому виконавчому -комі
тетові і що б та місцевому бюджеті* треба 
лдаяово погоджувати о (роботою (ревізій
них комісій (районоттх 'виконавчих комі
тетів.

2) прийом і їжодії скарг людное піі на 
хиби « (робін і ра&кновн х 'установ і іі «при- 
смета, а таї; само ігрий-м і вчасне пороси* 
лаігня старт до вищих органів робітніїчо* 
■селянської анспевсції на хиби ш роботі *щ 
лігу'радіих радоновому ^виконавчому коміте
тові 'установ та овдірничотв;

3) контролю за «чаевом і правильним 
.цгйснешям постанов райолошх (виконавчих 
комітетів, а так само •цоптралыгвх з окру
гом.* органів, я тому числі і органів робіг- 
етичо-селянської інспекції, та 'вчасно пові
домляють вищі ортом про ігевтюнашгя івід- 
-иивдага агоставов.

У в а г  а. Секції і]юбітннчо-се.іяпсьі;ої 
інспекції ігри і]кіЙ'ішікоінкоош!х мають іцт- 
•во давати торосі районові*!! 'виконавчий 
імшітег доручення секціям рошттічо-се* 
ляяської ніопекцп ирл сільських радах 
чіро обслад та ревізію сільських (установ.

14. Обсчірд та ревізії секції робітличо-іу- 
-інк- і.кої іпсікюції провадять за исспшовою 
рай' -пошто виконавчого комітету, його яре- 
лп.ії. аГїг, з власної іігіціятжт. проте, з відом і

12. Задачей секции рабоче-крестьянской 
инспекции является борьба с бюрократиз
мом, волоки гой, халатным и формальным 
ОТПОШОІШОМ к делу н біЧ'ХШЯЙСТПеПІЮСЧІ.Н» 
к учреждениях, предприятиях и общеетвем- 
пых организациях, а также невниматель
ным н пренебрежительным отношением 
служащих местных учреждений к посети
телям.

!3. Для улучшения п упрощения рабо
ты местных учреждений и установления 
большей доступности последних к паселе- 
шио, секции рабоче-крестьянской инспек
ции производят:

1) обследования работы подведомствен
ных районному нсиолнителышму комитету 
учреждоинЙ к предприятий, а также со
ветских и коллективных хоояйств, коопс|м- 
тввпых и зпшх общесттшых и хозяйствен
ных организаций йе выпи1 окружного зна
чении.

П р и м е ч а н и е .  Обследование уч
реждений, непосредственно подведомст
венных районному исполнительному ко
митету и состоящих на местном бюдже
те, должно к плановом порядке согласо
вываться с работой ревизионных к<лгн« - 
сяй районных нснолнительн. комитетов.
2) прием п расследование жалоб насе

ления на недостатки в работе районных уч- 
|ЮЖдоннй и предприятий, а также прием и 
своевременную пересылку жалоб в выше
стоящие органы рабоче-крестьянской ин
спекции на недостатки и работе не лодке- 
действенных районному исполнительному 
комитету учреждений и‘предприятий;

3) контролі, за своевременным и нра 
сильным осуществлением постановлений 
районных исполнительных комитетов, а 
также центральных п окружных органон, 
в том числе н органов рабоче-крестьянской 
инспекции, п своевременное уведомление 
вышестоящих органов о невыполнении соот
ветствующих постановлений.

П р п м с ч а и и е. Секции рабоче- 
крестьянской инспекции при райнсполко 
мах имеют право давить чо|к»л районный 
исполнительный комитет поручения сек
циям рвбоче-кресл.янекой инспекции при 
сельских сонетах об обследовании л ре- 
віізші сельских учреждений.
14. Обследования и ревизии секция ра

боче-крестьянской инспекции производят 
не постановлению районною исполнитель- 
ною комитета, его президиума, иля же по



президії райотового шиконмиою комімгу, а 
так само па дорученням округовнх відділів 
цоЛітіїнчіьсслянської інспекції, ідо їх падси- 
дасться через райоїгошій виконавчий ко
мітет.

1Г>. Ноітішоіш сотой робітничо-селянської 
іжленірї при райннивих виконавчих коміте
тах затверджують і запроваджують до життя 
іфс.шдії районовнх виконавчих кооитетів.

їв. Сокції повніші підтримувати через сво- 
їх членів звнзок з іпн|хх;имн незаможними і 
середняцькими колами селянства, а так са
мо черга доповіді знайомити пт-рьм -міичі 
ЛЮДМХТН 3 рОҐЮД'пЮ, ЩО ПрОВаДИТІ, сиснії.

17. До свооїфоооги секції притягають се* 
.иіяс моих корос-поіідонтів і підтримують 
ЩІЛЬНИЙ ЭВЯЗОК з місцевою пресою та стін
ними гавотами, |юзс.цдуючи їхні нотатки і 
їли зіт.іюючн наслідки своїх |мбот в пресі.

18. Секції робічничо-солшіської інспекції 
нЬттомтюті. эвяэпк з округомімн ядділами 
робітничо-селянської інспекції, ечержлчоча 
ии шіх вкааііжи підчас складання плану ро
бот і -включаючи до п.іаігу с-всиїї роТютіГнро- 
іюповапі 'від них питании, а так само вико
пують окремі завдання вищих «хргяіин рпбіт- 
ннчо-се.шиської інспекції.

0В|ПТ0вІ ЦДІШ рООІТДНЧО-іМММІІСІЖОЇ N1-
сіюкції повинні використати в своїй роботі, 
а надто пїдчас обслідувана сирам, лишшіх 
З СОЛОМ. Ч.1МІІВ секції роотінчо-селдаїсмгої 
ШСП6ЕЦІЇ.

Харків, 14 грудня 1928 р.

Голова Ві’слтсраїпського Центрального' 
Ииконанчоп» Комітету Петровський.

Заот. Голови Гади Нароініх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всо) >раїнськ(То Центрального 
Виконавчою Комітет) А. Буденно.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 1 січня 
1929 р., і.

собственной инициативе, но с ведома пре
зидиума районного исполнительною коми
тета, а также по поручениям окружных от
делов рабоче-крестьянской инспекции, на
правляемых через районный нсполнпте.и.. 
ный комитет.

1Г>. Постановления секций рабоче-кре
стьянской инспекции при районных испол
нительных комитетах утверждаются и про
водятся в жизнь президиумами районных 
исполнительных комитетов.

(0. Секции должны поддерживать через 
своих членов связь с широкими незамож
ными и середняцкими слоями селянства, а 
также путем постановки докладов знаки. 
ІПТ1» широкие массы населения с проводи
мой секциями работой.

і 7. К своей работе секции привлекают 
селянских корреспондентов и поддерживают 
тесную СВЯЗЬ с •мееиой печатью и стенными 
газетами, расследуя нх заметки и освещая 
|ц*зультатм своих работ в печати.

18. Секции рабоче-крестьянской ннспе».- 
шш поддерживают связь с окружными от
делами рабоче-крестьянской инспекции, л<>- 
.іулая от них указания ігри сос-іа-влетів 
плана работ и включая в нлап своей рабо
ты предлагаемые ими вопросы, а также 
выполняют отдельные задания вышестон- 
щнх оргаїюн рабоче-крестьянской пнспек- 
цпп.

Окружные отделы рабоче-крестьянской 
инспекции должны использовать в своей 
работе, в особенности при обследовании 
вопросов, связанных с селом, членов сек
ции рабоче-крестьянской инспекции.

Харьков, 1-і декабря 1928 г.

Председатель Всеукраннского 
Центрального Пснолпптельпого 

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

ІЧ'Кіютарь Всеукраинскою 
Центрального Псполинтольпор- 

Комптета А. Буценко.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 1 января 

1929 г, № 1.



20. Про зміну відділу III частини IV Земель
ного Кодексу УСРР «Про порток розвивання 

земельних спорів».

На зміну своєї постанови в 2-7 липня 
1927 р. «Про зміну й доаошіміпя Земельного 
Кодексу УСРР» ‘(36. Уз. УСРР 1927 р., 
>Г« 40-41, арт. 180), Все)ікра«іський Цент
ральний Виконавчий Комітет і Рада Народ- 
ітіх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

У відділі III частино IV Земельного Кодексу 
УСРР «Про порядок розвязання земельних 
сіюргв» поробиш такі зміни й доповнення:

1. Арт. 207 Земельного Кодексу УСРР 
умвалити в такій редакції:

«207. Для розвязання спорів у земельних 
оправах засповуєгься Особливу Колегію ви
щої контролі в земельній спорах Централь
ну Оуаово-земсльиу Комісію АМОРР, окру
гові й районові суцово-земсльш комісії.

Крім того. «а сільські, селищні її міські 
ради покладається розішуватн земельні с-іт- 
рн, зазначена в арт. 208 цмню кодексу».

2. До арт. 208 Земельного Кодексу УСРР 
додати увагу такої редакції:

«У в а -г а. Зііські її селищні раал розни
зують зазначені в цьому артикулі спора 
між труасвямн рільницькими господар
ствами (дворами)» то ввіходять ао складу 
земельних громад, розташованих у смузі 
міст або селищ міського типу, фабрпчло- 
оаводсьюпх, дачних та інших селищ, до 
утворено се.тнщні ради, а так само між 
поодинокими членами цих господарств 
(дворів)».

3. Арт. 208і Земельного Кодексу УОРР 
ухвалити в такій редакції:

<208*. До відання районоотх судово-зе
мельних комісій, як першої інстанції ДЛЯ 
розвязання земельних опорів, належать 
опори про зеилекористуваїввя, «рім зазначе
них <в арт. 208, зокрема: 

а) опори про право па зежгекористуватая, 
Ноли п >нпх хоч 6п одною із сторін б об'єд
нання землекористувачів, громадська органі
зація або держална установа;

20. Об изи'н'нии раэ'гла III части IV Зе
мельного Кодекса УССР «о порядке рассмо

трения земельных спорое».

Во изменение постановления свмч'О от 27 
июля 1927 г. «Об изменении и дополнения 
Земельного Кодекса УШ*> (36. Уз. УСІТ 
1927 г., Уг 40-41. ст. 180), Всеукраиис.снй 
Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров У СП* п о с т а 
н о в и л  и:

В раздел 111 части IV Нечслмито Кодекса 
УССР «О порядке рассмотрения земельных 
споров» внести ннжеслсдхющис нзчеиеиня 
и дополнения:

1. С/г. 207 Земельного Кодекса УССР из
ложить в следующей редакция:

<207 Дтя га решения гниллі по земельпыи 
делам учреждаются Отымая Коллегия выс
шего контроля по земельным спорам. Цент
ральная ОуаеГно-зечоыш Комиссия АМССр. 
окружные и районные судебно-земельные 
комиссии.

Креме того, на сельс.ше, поселковые и 
ги]юдгкие советы возлагается рассмотрение 
земельных споров, указанных и ст. 208 -на- 

• стоящею Кодекса».
2. Статью 208 Земельного Кодекса УШ* 

донолинть примечанием в следующей редак
ции:

«ІІ р и ч еч а н и о. Г'.рчіскне и по
селковые советы | азрешают указанные 
в настоящей статьи скоры между тру - 
дозычи земледельческими хозяйствами 
(дворами), входящими в состав земельных 
обществ, расположенных в черте иродов 
иля поселений юродского типа, фабрично- 
заводских, дачных и иных «оселений, где 
образованы поселковые советы, а такаа  ̂
между отдельными членами указанна 
хозяйств (дворов)».
3. Статью 208‘ Земельного Кодекса 

У(СР изложить в следующей редакции:
<208*. Ведению райониых судебно-зочсль- 

Д1ых комиссий. <11 качестве первой ннтанцяи 
ио разрешению земельных сшцюв, подлежат 
опоры о землепользовании, за исключение* 
указанных в ст. 208, в частности: 

а) споры о праве на землепользование, ес
ли в них хотя бы отпой из сторон являет
ся ооединенпо землепользователей, обще
ственная организация или государствен
ное учреждение;



б) спори 'Про виділ зеліі з землекористу
вання громади та про вихід за арт. 4-8 цього 
'Кодексу окремих господарств аз складу зе
мельних громад із заховашгдм за -ни-мін права 
на землекористування;

в) спори івро івзасмві розраху-пки й тре- 
тевзії між члопом, що виходить з товари
ства, і товариством, за арт. 111 цього Ко
дексу;

г) спори, звжзапі із загальяті або частко
вим (Рброділоя землі в земельних громадах 
о общинним порядком землекористувач;

д) спори про повно або часткове герипя- 
псшіи землекористування й відібрання від 
землекористувачів землі, іцо € в Кшьому ко
ристуванні, за випадків, передбачених у за- 
■коні (арт. арт. 17, 19, 20, 29, ЗО*. 54 цього 
Кодексу;

е) спори, що анпшкають з договору про 
тірудову оренду землі, коли в них беруть 
'участь земельні громаді або і гай і організа
ції;

ж) спори, що пшикають у ввязюу з кори
стуванням дорищвпнм земельним майном, 
крім спорів »:ж державними установагл й 
иідприочствачи;

о) спори, зазначені в и. 1 арт. 189* цього 
Кодексу;

л) спори а гро ївшовления порушеного зем- 
іекорксгуваипя, колл в лих беруть участі, 
земельні громади або інші організації».

4. Додати до Земельного Кодексу УСІМ* 
ацт. 208* в такій редакції:

«208*. На районові судово-земельні ко
місії, крім розгляду справ, зазначених в 
арт. 208‘ нього Кодексу, покладається:

а) розглядати касаційно-ревізійним по
рядком скарги на постанови сільських, се
лищних і міських рад, крім міських рад 
столичного міста АМСРР і округопих міст у 
справах, рознизаних зазначеними радами 
на підставі арт. 208 цього Кодексу; ухвали 
районопих судово земельних комісій у цих 
справах є остаточпі;

б) ревізувати та »іктрукт\^вати сільські, 
селищні й міські ради, крім міських рад

б) споры о вьдделе земли из землепользо
вания общества, а также о выходе в порядке 
ст. 48 настоящего Кодекса отдельных хо
зяйств из состава земельных обществ с со
хранением за ними права па землепользо
вание;

в) споры о взаимных расчетах п претен
зиях между выходящим из товарищества 
членом и товариществом, согласно ст. 111 
настоящего Кодекса;

г) споры, связанные с общим нлп частич
ным переделом земли в земельных обще
ствах с общинным порядком землеиольво- 
ваиия;

д) опоры о полном или частичном пре
кращении землепользования н отобрании от 
землепользователей находящейся в вх 
пользовании земли в случаях, предусмотрен
ных в законе (л'Т. ст. і7, 19, 20, 29 30‘, 
54 настоящего Кодекса);

е) споры, возникающие из договора о тру
довой аренде земли, если в них принима
ют участие земельные общества или иные' 
организации;

ж) споры, возникающие в связи с поль
зованием государственным земельным иму 
ществом, за исключенном споров между госу
дарственными учреждеинями и предприя
тиями;

з) споры, указанные, в п. 1 ст. 189* на
стоящего Кодекса;

л) споры о восстановлении нарушенного 
землепользования, если в них принимают 
участие земельпые общества или иные )р- 
гаппзашш».

4. Дополнить Земельный Кодекс УОСР ст. 
208* в СчИмуюшей реіакцш:

*2083. На районные судебно-земельные 
комиссии, кроме -рассмотрения дел, указан
ных в ст. 2081 пастояшего Кодекса, возла
гается:

а) рассмотрение в кнссацпопно-рзвдииоп* 
пом порядке жалоб на постановления сель
ских, поселковых и городских советов, за 
исключенном городских советов столичного 
города АМСОР и окружных городов по делам, 
разрешенным указанными советами па ос- 
щваггу.і ст. 208 настоящего Кодекса; опре- 
деления районных судебно-зечельпьзх комис
сий по этим делам являются окончатель
ными:

б) ревизия и инструктирование оельсках. 
оосе.тковых н городских советов, за нсхлю■



поличного міста ЛМ(Т1‘ >і "кругових місг. 
ЩО-ДО роЗІШіШШІ ЗСМЫМШХ ГРНірІП».

5. Лрт. арг. 211* і 215 Земельного Ко
дексу У СІЧ* ухвалити п такій редакції:

«211і. ІІ|н)ку|ю|іп.кпй нагляд за діиль- 
иістю судово-земельних комісій, а так сами 
міських, селищних і СІЛЬСКИХ рад ЩО-До 
розгляду ними земельних спорів, здійсним, 
в УСІЧ* округова прокуратура, а в Автоном
ній Молдавській Соціалістичній 2’адшіськііі 
Республіці — прокуратура АМСРР. Наглнд 
здійснюється через спецінлмю виділених 
для цього в ЛМІТР і в кожній окрузі по
мічників прокурора, що їм надасться право 
браги участь на засіданнях судово-земель
них комісій, а так само міських, селищних 
і сільських рад. коли вони розвязують зе
мельні спори».

«215. Центральна Судово-земельна Комі
сія АМСРР та округові судово-земельні ко
місії. ик друга інстанція, розглядають ка
саційно-ревізійним порядком справи, під
судні в першій інстанції рай оновим судово- 
земельним комісіям, а так гам» міській раїі 
столичного міста АМСРР і міським радам 
"кругових центрів.

Крім того. Централі,на Судоїш-земельиа 
Комісія АМСРР та округові судово-земельні 
комісії ревізують і інструктують районові 
судово-земельні комісії, а так само міські, 
селищні й оілема ради що-до |н>зшшшм 
ними земельних спорів».

С. Додати до Земельного Кодексу УПТ 
артикул 215і і увагу до нього в такій ре
дакції:

«215і. Па Центральну Судово-земельну 
Комісію АМСРР і на округові судово-земель
ні комісії так само покладається розгля
дати порядком контролі правосильиі поста
нови в земельних спорах сільських, селищ
них та міських рал, крім міських рад сто
личного міста АМПТ і округових міст. а. 
так само ухвали районовігх судово-зомель- 
них комісій, що умішені в цих самих с-порах 
каслігіїКіїо-ренілійішм порядком.

Порядком контролі справи розглядає 
Нейтрально Судово-земельна Комісія АМСРР

чокнем советов столичною і*и|и>да АМС<Т н 
окружних гортдов по рассмотрению земель
них Сіюроіі*.

5. Ст. ст. 211* н 215 Земельною Ко
декса УОТ изложить в следующей редак
ции:

«211і. Прокурорский надзор за деятель
ность:» судебно-земельных комиссий, а также 
1'0]М)ДСКНХ, тосеЛлОВЫХ и сельских СОВОТОВ. 
по рассмотрению ими земельных споров, 
осуществляется в Ш'Р окружной прокура
турой, а в Лвгоііомііой Мо.ідавской Социа
листической Советской Республике — Л[К>- 
ьурат^юй АМОСР. Надзор осуществляется 
через специально выделенных для этой цели 
в АМССР и в каждом округе номощин-ал: 
прокурора, которым ^доставляется пра
во принимать участие в заседаниях судам»- 
цо-ломельлых комиссий, а также городских. 
И«1Се.1К0ВЫ.\ И сельских советов при |К1СО»|>- 
іреіІІПІ ими земельных споров».

«215. Центральная Судебно-земельная К«- 
>шсни АМССР и окружные гг.іебио-земоль- 
ные комиссии, в качестве второй инстан
ции. рассматривают в кассационно-ревизион
ном порядке дела, подсудные л первой ин
станция районным судебно-земельным комис
сиям, а также городскому совету столичною 
города АМССР и городским советам окруж- 
пых центров.

Кроме того, Центральная Судобпо-земель- 
ная Комиссия АМССР и оружии» судебно- 
ЗСМ0ЛЫ1Ы0 комиссии ревизуют н инструкти
руют районные судебно-земельные комиссии, 
а также городские, лосолковыо и сельские 
советы по рассмотрению ими земельных спо-
1ЮВ>.

6. Дополнить Земельный Кодекс УОТ 
статьей 215‘ и (примечанием к ней л следу
ющей редакции:

«215х. На Центральную Оудебло-зелсль- 
иую Комиссию АМОТ и на окружные судеб
но-земельные комиссии низлагается также 
рассмотрение в порядке контроля вступив
ших в законную силу постановлений по зе
мельным спорам сельских, поселковых и 
городских советов, за исключенном город
ских совотов столичного города АМССР и 
окружных городов, а также определений 
районных судебно-земельных комиссий, вы
несенных по тем же опорам в кассационно- 
ревизионном Порядке.

Дела и порядке контроля рассматривают
ся Центральной Судебно-земельной Кочне-



і округові судово-земельні комісії на пропо
зиції ІІародпього Комісара Земельних 
Гправ АМСІ’Р або завідателн округоиого зе
мельного вінілу, голови Центральної Су
дово-земельної Комісії АМСРР або голови 
«кругової садово-земельної комісії і Про- 
ку)и»ра АМ('ІТ або округового прокурора, 
кому цс иалежнть.

Заяоте|мччлалі гто|юіш можуть про нтн 
переглянути нравосильиі иогтановн к зе
мельних спорах сільських, селищних і місь
ких рад, а так само ухвали районоїшх су
дово-земельних комісій тільки через зазна
чених урядовці*, «ід яких залежить або 
направити справу на розглнд порядком кон
трол, або залишити П|ю\ання г?іи» т'|и»глад 
без наслідків.

Розглядаючи скрапи порядком контролі, 
Центральна Судона-земельпа Комісія АМСРР 
і округові судово-земельні комісії керують
ся правилами арт. 2214 цього Кодексу.

Ухвали Центральної Гудово-зсмельїюї 
Комісії АМСРР і «кругових судиво-земель- 
них комісій у зазначених у цьому артикулі 
«нравах <: остаточні й оскарженню не під
лягають.

У в а г а .  Народній Комісар Земельних 
(«і̂ ш УСРР. Гшіе|>алмшіі Прокурор Рес
публіки та Голова Особливої Колегії ви
щої контролі в зсмелі>ннх спорах мають 
право опротестовувати перед Пленумом 
Особливої Колегії вищої контролі ухвали 
Центральної Судово-земельної Комісії 
АМСРР і округовнх судово-земельних ко
місій. ЩО мшесоні порядком Контролі’.

7. Арт. арт. г\г,  217і, 21У\ 22Г, 221а. 
Ш\  221е. 221\ 221\ 221* Земель- 
інмхі Кодексу УОРР ухвалити в такій |м>дак- 
«ії:

«217і. Порядок |«иттіжя земельних 
спорів, підлеглих сільським, селищним і 
міським радам (арт. 208 і увага до нього) 
встановлюється інструкцією, що її видає 
Народній Комісаріат Земельних Справ 
УОРР. порозумівшись з Народнім Коміса
ріатом Юстиції УСРР.

217*. Постанови сільських .селищпнх і 
міських рад, що їх оскаржсио до райопової 
чи «кругової судово-земельної комісії або до

спей АМССР и окружными судобно-земель- 
имми комиссиям я но предложениям Народ
ного Комиссара Земледелия АМССР или за
ведующего окружным земельным отделом, 
председателя Центральной Оудебно-зомсль- 
ной комиссия АМССР или председателя ок
ружной судебно-зеогслыюй комиссии п Цро- 
курора АМССР или окружного прокурора, 
но принадлежности.

Заинтересованные стороны могут просить 
о пересмотре вступивших в зашитую си
лу постановлений по земельным спорам сель
ских, поселковых п городских советов, а 
также определений районных судебно-земель
ных комиссий только через указанных дол
жностных лиц, от которых зависит либо 
направить дело дли рассмотрения в поряд
ке конт]юля, либо оставить просьбу о пере
смотре без последствий.

При рассмотрении дел в порядке контроля 
Центральная Судебно-земельная Комиссия 
АМССР п окружные судебно-земельные ««•- 
миссии руководствуются правилами ст. 221* 
настоящего Кодекса.

Определения Центральной Судебно-земель
ной Комиссии АМССР н окружных судебно- 
.емельных комиссий по указанным « насто
ящей статье летам являются окончательны
ми и обжалованию пе подлежат.

П р и м е ч а н и е .  Народный Комиссар 
Земледелия УССР, Генеральный Прокурор 
Республики п Председатель Особой Кол
легии высшем» контроля ПО ЗеМе.1Ы1ЫЛ 
спорам имеют право опротестования перед 
Пленумом Особой Коллегии высшего кон
троля определений Центральной Судебпо- 
земельпой Комиссии АМССР и окружных 
судебно-земельных комиссий, состоявших
ся в порядке контроля».
7. Ст. ст.. 217*. 217я, 219\ 22Г, 221-'. 

221 \ 2213 221", 22 Г, 22Р, 221° Земель
ного Кедокса УССР шиожить и следующей 
редакции:

<217-. Порядок разрешения земельных 
споров, подведомственных сельским, посел
ковым и п ротекг.м освітам (ст. 208 и при
мечание к ней) определяется инструкцией, 
издаваемой Народным Комиссариатом Земле
делия УССР по соглашению с Народным Ко
миссариатом Юстиции УССР.

217*. Постановления сельских, поселко
вых п городских советов, обжалованные в 
районную п.тп окружную судебно-земельную



Ципт'л.іьііої ('удово-з<м<мьноТ Комісії 
АЖ'ІТ. но виконуються аж до остаточного 
розв'язання справи.

Постанови сільських, селищних і місь
ких рад иро відновлення зламаного земле
користування (арт. 25 цього Кодексу) ю 
остаточні і оскаржувати їх не ■ншолясті гя.

219і. Постанови сільських, селищних і 
міських рад набувають правної сили і їх 
виконуються но скінченні реченця на по
дання скарги. Цей реченець встановлюють
ся в інструкції, що її видає Народній Ко
місаріат Земельних ('нрав УПЧ\ порозумів
шись а Народнім Комісаріатом Юстиції 
УСРР (арт. 217* цього К«іч»к>уї.

Постанови про підновлення зламаною 
землекористування (;грт. 2‘> нього Кодексу) 
«вковуються негайно.

22Г. На Особливу Колегій) вищої кон- 
тролі в земельних спорах покладаються:

а) загально керувати діяльністю судово- 
земельних комісій, а так само міських, се
лищних та сільських рад що до |мзвязан- 
на ними земельних спорів, через установ
лення правильного Іі однакового прикла
да ппн чинних законів та однаковою по
рядку розгляду спірних земельних справ

б) розглядати порядком вищої контро.» 
нравоенльиі ухвали й вщюкн судово-оемоль- 
пих Комісій та постанови міських рад стл
анного міста АЖ’РР і окруювкх міст по- 
іряисом, пе;нмбачоннм арт. -арт. 22-Р—221 * 
цього Кодексу;

в) ревізувати та інструктувати всі судо
во-земельні комісії УСРР і АМСРР, а так 
само міські, селищні Іі сільські радо що-до 
розв'язання ними земельних спорів.

Ревізувати діяльність Нейтральної Судо
во-земельної Комісії АМСРР і районовнх 
судово-земельних комісій АМГРР має право 
Народний Комісаріат Юстиції АМСРР, по- 
розуміпшпп. з Народнім Комісаріатом Зе
мельних ('прав АМГРР.

221а. Особлива Колегія порядком здій
снення вищої контролі й керівництва має 
право вимагати кожну справу з судово-зе
мельних комісій, а так само кожну справу

комиссию или в Цеиціальную Сунбне-зе- 
мельпую Комиссию \МССР. ке ііріг»иятся 
в исполнение до окончательного разрешении 
дела.

Постановления селккнх. поселковых м 
горакких советов о «юсстажниении на|>у- 
шеаного землепользования (ст. 25 настоя
щего Кодекса) окончательны н обжалование
их не допускается;

219*. ІІо‘таінти н:іи сельских. «шелковы* 
и городукнх сюжетов вступают н нікінпіузо 
силу и подлежат исполнению ію штеченин 
срока па поіачу жалобы. Зтот ср<ж устанав
ливается инструкцией, издаваемой Научным 
Комиссариатом Земледелия УП’Р ч > с.т.іа 
шению с Народным Комиссариатом Юстиции 
УГ4-Р (ст. 21г насіоянито Китча).

Постановленеє о настановленні! НЛ)>)- 
иісіміого землепользования (ст. 25 наспій 
щего Китем-а) приіюлятса в інтнмнешп* н?- 
медичню.

221і. На О'обую Кимсіню ньмтино кон-
г]юлн по земельным спорам воашіаетгя

а) общее руковоїство деяте.іии»стко су
дебно-земельных комиссий, а также юрод
ских, поселковых и сельских 'оветон тю 
рассчогт()ешію ими хмельных сио|юв. цу гом 
установлення правильного н <\и»н>«»'цміиого 
применения действующих законов и едино- 
«иїр;шого іюрніка рассмотрении спорных зе- 
мольных дел;

п) рассмотрение в порядке высшею .ащ. 
троля пстушпнннх в законную силу опре
делений Н решений СуЛСбн<К№М0ЛЫ1ЫХ ко
миссий л постановлений г^юдских советов 
столичного города АЖХТ и окружных юро
дов в порядке, Нр<ХіусМ0Т|)ЄННОМ ст. ст. 
221*—221* настоящею Ко.ижса:

*) ревизия п инструктирование тех су
дебно-земельных комиссий УССР н АЖ’П\ 
а также горотских поселковых и сельских 
советов по рассмлгг^чхнию ими земельных спо
ров.

Производить ревизию деятельности Цпі- 
тральной Судебно-земельной Комиссии 
АЛ ССР п районных судебно-эемелшгых комис- 
сий АМГСР имеет право Народный Кгщис- 
сарват Юстиции АМГСР, но соглашению с 
Народным Комиссариатом Земледелия АМГЛР

221*. Особая Коллегия в порядке осущегт- 
Бдения выспнто контроля и руководства 
вправе затребовать каждое дело из судс<ию- 
земедьаых комиссий, а также каждое дело



ЩО-ДО рОЗВ'ЯЗаННЯ ЗСМЄ.ШІНХ спорів а сіле
зьких, селищних і міських рал

У ваг а. Судові установи на шмогу 
Особливої Колегії вищої контролі пере
дають їй свої, зв'язані з судово-зсме.іь- 
шш: спорами, справи, що в шіх вирока 
й ухвали набули прашюї сили, як ма
теріал за розгляду справ, які є у прова
дженні особливої Колегії.

22і\ Порядком вищої копт|кмі Особлива 
Колегія має право касувати нравосильні 
ухвали й вироки гулово-земельшіх комісій 
та постанови міських рад округових міст і 
столичного міста АМСМ* що*до розв'язання 
шімп земельних спорів, коли ці ухвали, ви
роки чи постанови суперечать: а) чшііпш 
законам, б) установленим у справі фактич
ним обставинам справи, в) інтересам ро- 
бітпичо-селянської держави чи політиці 
державпої влади в царині пародіїього госпо
дарства або ламають інтереси трудящих 
мас, коли ці суперечності чи зламаний 
мають принципове значіння.

Приймати справи до розгляду порядком 
вищої контролі допускається тільки в то
му разі, якщо від часу, коли ухвала, ви
рок або постанова набули правіші сили, 
минуло не більш як один рік.

221*. Особлива Колегія розглядає справи 
порядком вищої контролі тільки на пропо
зиції Пародіїього Комісара Земельних Справ 
УСР1\ Генералі,ного Прокурора Республіки 
або Голови Особливої Колегії, а так само 
за своєю ініціативою.

221е. Прийняття для перегляду порядком 
контролі судово-земельних справ не припи
няє виконання ххвал. вщижів і постанов у 
цих справах.

Виконання ухвал, вироків <і постанов у 
таких справах, після прийняття їх до пе
регляду, може бути припинено кожпого 
окремого разу за спеціальною ухвалою 
Особливої Колегії вищої контролі, Цен
тральної Судово-земельної Комісії АМСРР 
або округової судово-земельпої комісії, ко
му це належить, чи з наказу голів цих

по рассмотрению земельних споров нз сель- 
скіїх, поселковых іі городских советов

ІІ р и м о ч а и и о. Су-іебиьіс уч^нгадоігия 
по тробованкю Особой Коллегии вьвмнего 
контроля передают ей свои, связанные с 
судебно-земельными спорами, дела, по ко
торым решения и шцюделенті вступили 
в законную силу, в качестве материала 
ври разрешении дел, находящихся в 
н;юнзв<>,сотке Особой Коллегии.

■221*. В порядке высшего контроля Осо
бая Коллегия имеет право отменять всту
пившие в законную силу определения и 
решения судебно-земельных комиссий, а 
также постановлении горо шіх советов ок
ружных городов и столичного города АМООР 
по рассмотрению ими земельных споров, ес
ли этн определении, решения или постанов
лении противоречат: а) действующим зако
нам, б) установленным по делу фактическим 
обстоятельствам дела, в) интересам рабо
че-крестьянского государства или политике 
государственной власти в области народ
ного хозяйства или нарушают' интересы 
трудящихся'масс, если ЭТИ НрОГИВОреЧИН или 
нарушении имеют принципиальное значе
ние.

Принятие дел к рассмотрению в порядке 
высшего контроля -допускается только в том 
случае, если со времени вступления опреде
ления, решения или постановления в закон
ную силу прошло не более одного года.

22-1*. Особая Коллегия рассматривает 
дела в порядке высшего контроля по пред- 
ложениям Народного Комиссара Земледелия 
УССР, Генерального Н])окурора Республик!, 

нлп Председателя Особой Коллегии, а также 
по собственной ИНПШІПТШШ.

221*. Принятие к пересмотру в порядке 
контроля судебно-земельных дел пс приоста
навливает исполнения определений, решений 
и постановлений по этим делам.

Пополнение определений, решений и по
становлений по таким делам может быть 
приостановлено после принятии их к пере
смотру в каждом отдельном случае особым 
определением Особой Коллегии высшего кон
троля, Центральной Судебно-земельной Ко
миссии АМССР или окружной судсбпо-земоль- 
ной комиссии, ио принадлежности, или рас-



уотііію», каїн будуть обогаїшни, що заслу
говують на особливу увагу.

У в а г а .  Ухнали й накази про нрипн- 
ниіиія виконання ухвал, вироків і поста
нов у судово-земельних справах оскар
женню но підлягають.

221т. У ]кмі скасування порядком коит|ю- 
лі ііравоси.іиіих ухвали, вироку чи поста
нови в судово-земельній (-праві, Особлива 
Колегія виннії контролі, Цмпішьиа Оу- 
Дово-зомельна Комісія ДМІТЕ й округова 
судово-земельна комісія мають право або 
передати справу на новий |юзглид, або 
затвердити один із виданих раніш у справі 
вироків, ухвал чи постанов. або випести у 
трапі новий вирок, ухвалу чи постанову.

22 Г. V разі скасувавші порядком кон- 
т)ю.іі ухвали, вироку чи постанови в судо
во-земельній справі й пероданпя справи ца 
повий |нізг.іяд, а так само в разі припи
нення їх за арт. 221* цього Кодексу, вико
наний вироку, ухвали чи постанови при 
пиииьтьпі. За цих випадків виконання ирн- 
шшистм'и від моменту, коли виконавець 
одержав або підиовідпу ухвалу Особливої 
Комісії вищої контролі, Центральної Судо
во-земельної комісії ДМС1Т чп округової 
сулово-земельїюї комісії, або наказа голови 
відповідної судово-земельної установи про 
іфнішнепші википання.

Коли на мочені одержання зазначеної 
ухвала або наказу, вирока, ухвалу чи по
станову «же виконано, то виконання пе ка
сується дотя, доки не набуде ярапшої сили 
новий вирок, ухвала або постанова в справі.

У в а г а .  Коли виконавець одержить 
відповідну ухвалу чи наказа про скасу
вання або припинення виконання вироку, 
ухвали чи іюстаионн, що (х вжо викона
но в такій частині, що припинення даль
шого виконання в цьому етапі о госпо
дарчо недоцільним, то справу про тимча
сове користування спірною землею або 
майном, доки не набуде правної сили но
вий вирок, ухвала або постаново, розійі-

пораженном ирідосаателой -них учреждений 
ирн наличии обстоятельств, заслуживающих 
особого внимания.

П р и м е ч а н и е .  Определения я рас 
іюряжонин о приостановлении приведении 
В исполнение 0ІЇ]>ЄДЄЛЄІІ1ІЙ, рбШвПЯЙ ІІ 
ііосталои.чонііі1 по судебію-зомсльїшн де
лам обжалованию лс подлежат.
221’. В случае отмоиы в порядке контро

лі! вступившего в законную склу опреде- 
леннк, решоння пли постановления ЛоГ.уДСб- 
ло-зочельному <му. Осо’ая Коллегия выеше- 
го контроля, Центральная Судебно-земель
ная Комиссии АМ(’(Т и окружная судебно- 
зомельпая комиссия имеют право либо 'Пере
дать дело ,іля нового рассмотрит!, либо 
утвердить одно из вытчишиых ранее по де
лу решений, определений или постановле
ний, либо ВЫНОС П! НО делу ПОНОС [іешети*. 
онределонпо иля постановление.

221 \ И случае отмелы в порнцко іинт- 
т|нмя определении, решелия или посгаловле- 
шш 'По судебно-земельному делу и передачи 
дела на новое рассмотрение, а также, в 
случае ирноеталон иши их в порядке ст. 
221° настоящего Кодекса, исполнение ре
шения. піі|іе,.іслении или постановления 
приостанавливается. В атом случае исполне
ние приостанавливается с момента получе
ния исполнителем либо соответствующие 
определения Ос(ЯЮЙ Колл.тіш высшего кон 
Троля, Центральной ЇЛДОбиО-ЗОМОЛЕ.ІІоЙ Ко. 
миссии АНІЧ'Р или окружной судебио-земоль- 
ной комиссии, либо распоряжения председа
тели подлежащей) судебіїо-уемольїіого уч
реждения о приостановлении исполнения.

Если к моменту получения указанных 
опріцеленнл или распоряжения решение. 
|>Н|ИМ1М01ШО или іш,чан.лілейне уже нриїве.- 
іене в исполнение, то ясполнонис нс отме
няется до вступ іеїшя в законную силу аго- 
вого решения, определения или постановле
ния во делу.

П р и м е ч а н и е .  Л случае получения 
лст-.иш гелем пкггпетстиующого онределс- 
ния или распоряжения об отмене иля 
ІіркігтаїнгЛІЧИМ ІЮіЛШті решении, оп
ределения или ностаповленин, которые 
уже приведены в исполнение в такой ча
сти. что прноста повленпе дальнейшего 
исполнения и атом положении является 
хозяйственно 11 еі іелес« н мр;ын ым, то во
прос о временном пользовании шорной



зуе відповіли;) в місці виконання раііоію- 
па судово-зсмс.шіа комісія (коли шию- 
і гупало шцюка судово-земельної комісії) 
або сільська, селищна чи міська рада (кіміі 
нвконуваио постанову ради). Справу про 
тимчасове користування спірною землею 
4160 майном розв'язує районова судово- 
земельна комісій і сільська, селищна чи 
міська рада на подання виконавця або 
на ирозьбу заінтересованої сторони. Ух
вала раііонової судово-земельної комісії 
■або постанова сільської, селищної і місь
кої ради н цій справі є остаточка й оскар
женню не підлягає.

22Р. Ухвали судового засідання Особли
вої Колегії вищої контролі у земельних 
спорах (арт. 22Р цього Кодексу) може пе- 
щтляпути або скасувати Пленум Особли
вої Колегії вищої контролі на пропозицію 
Народнього Комісара Земельних Справ УСИ* 
або Генерального Прокурора Республіки».

8. Уваги 1 і 2 до арт. 22Р Земельного 
Кодексу скасувати.

Харків. 14 грудня 1928 р.

Голова Всеук|шнського Центрального 
Виконавчого Ьпмітт Петровський.

ііаст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

«лкретар Всеукраїнського Детального 
Ніікоиавчого Комітету А. Буценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК- 29 грудня 
192Н р., № 302.

землей и.ні имуществом, до вступления и 
законную силу нового решения, определе
ния или 'іИгЛановздши, разрешается со
ответствующей ло месту пополнения рай
онкой судебно-земельной комиссией (если 
исполнялось решение судебно-земельной 
комиссии) или сельским, лосо.тковым или 
городским советом (если пополнялось по
становление совета). Вопрос о веденном 
пользовании спорной землей или имуще
ством рассматривается районной судебно- 
земельной комиссией, сельским, поселко
вым или городским советом.«о представ
лению исполнителя или но просьбе заин
тересованной стороны. Определение рай
онной судебно-земельной комиссии или 
постановление сельского, поселкового иля 
городского совета по этому вопросу яв
ляется окончательным и обжалованию но 
подлежит.
221*. Определения судебного заседания 

Особой Коллегии высшего контроля по зе
мельным спорам (ст. 2218 настоящего Ко
декса) мог$т быть (Пересмотреиы или отме
нены Пленумом Особой Коллегии высшег.» 
контроля по предложению Народного Комис
сара Земледелия УССР или Генеральної'*» 
І1|хжу|ніра Республіки».

$. Примечания 1 и 2 к ст. 2215 Земель
ного Кодекса отменить.

Харьков. 14 декабря 1928 г.

Председатель Вееувраингкого Центрального 
Ясполнятслыюго Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеукраилского Центрального 
Исполнптелміош Комитета А. Буценко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 29 декабре 
192Я г., № 302.

ПОСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РАДИ НАРОДНІ* КОМІСАРІВ УСРР. СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

21. Про заходи адміністративного впливу 21. О мерах административного воздействия
за недодержання реченців торгової реестра- за несоблюдение сроков торговой регм-

ції. страции.

Щоб упорядкувати оправу торгової реє- В целях упорядочения дела торговой ре 
« грації Рада Народпіх Комісарів УСРР глетрацни Совет Народных Комиссаров 
и о с т а и о в и л л:  УССР п о с т а н о в и л :



1. Надати Ііародньону Комісаріатові Тор
гівлі УТІМ*. Народпьочу Кочісаріитові Тор
гівлі Л.ЧОРР і округовнм відділам торгівлі, 
кому слід, право накладати штрафи за не
додержання реченців подання відомостей, 
установлених правилами про торгову ре
єстрацію. Штрафи накладається:

1) коли відомості, що їх слід заносити до 
торгового реестру, не буде надіслано до 
органу торгової реєстрації протягом двох 
тижнів від дня настання фактів, що їх тре
ба зареєструвати;

2) коли орган торгової реєстрації пові
домить заявника про потребу надіслати до
даткові відомості та документи і їх не буде 
подано протягом реченця, всташвлепого 
від органів торгової реєстрації.

2. За недодержання реченців реєстрації, 
зазначених в арт. І, Народній Комісаріат 
Торгівлі УСРР, ІІа|юдній Комісаріат Торгів
лі АМСРР і округові відділи торгівлі мають 
право накладати штрафи:

1) у разі недодержання реченців упер
ше—розміром найбільш 100 карбованців;

2) у разі повторности цих зламань— 
розміром найбільш 300 карбованців.

3. Заходи адміністративного виливу, пе
редбачені в арт. арт. 1 і 2, застосовується 
до тих осіб, що повинні подавати відомості, 
які слід заносити до торгового реєстру, за 
уставою про торгову реєстрацію.

ІІ.

Пю постанову видано па підставі поста
нови Ради Народніх Комісарів Союзу РСР 
1 27 липня 1928 р. «Про зміпу арт. арт. 
24 і 28 устави про торгову реєстрацію» 
(36. Зак. СРСР 1928 р., X? 47, арт. 417).

Харків, 20 грудня 1928 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченио.

Керівничий Справ. Ради Народніх
Комісарів УСРР Я. Касян.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 9 січня 
1929 р.. 7* 7.

1. Предоставить Народному Комиссариа
ту Торговли УССР, Народному Комиссарии 
ту Торговли АМССР и окружным отделам 
торговли, по принадлежности, право нала
гать штрафы за жуоблниеиие сроков про
ставления сведений, установленных пра
вилами о торговой регистрации. Штрафы 
налагаются:

1) когда сведения, нодлежаще внесе
нию в торговый реестр, не. будут сообще
ны органу торговой |нч'и<трацни чі течение 
двух недель со дня наступления фактов, 
подлежащих регистрации;

2) когда орган торговой регистрации 
уведомит заявителя о необходимости с<им 
щення дополнительных сведений п док\ - 
ментов н таковые не будут представлены я 
течение срока, установленного органом тор 
пню о торговой регистрации.

2. За несоблюдение, сроков регистрации, 
указанных в ст. I. Ма|юдлый Кочтторлаг 
Торговли УССР, Нпртдиый Комиссариат 
Торговли АМССР и окружные отделы тор
говли имеют право налагать штрафы:

1) в случае несоблюдения сроков в пер
вый раз—в размере не более 100 рублей;

2) в случае повторности отих наруше
ний—в размере но более 300 рублей.

3. Меры административного воздействия, 
прсдусмот|)Снныо в ст. ст. 1 н 2, приме
няются к тем лицам, которые обязаны 
представлять сведения, подлежащие зане
сению в торговый реестр, согласно положе
нию о торговой регистрации.

ІІ.

Настоящее постановление издало на ос
новании постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ОСР от 27 июля 1928 г. 
<05 изменения ст. ст. 24 к 28 положения о 
торговой регистраций (С. 3. ССОР 1928 г.

47, ст. 417).
Харьков, 29 декабря 1928 г.

ф
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченио.

Управляющий Дедами Совета Народпых 
Комиссаров УССР Я. Касьян.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 9 января 
1929 г., № 7.



ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИ
КОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ 

КОМІСАРІВ УСРР.

22. Про узаконення УСРР, що втратили силу 
взвязку з виданням постанови ЦВК і РИК 
СРСР «Про мінімальні норми броні підліт
ків у промисловості і в інших галузях 

нлроднього господарства».

Всеукраїнський Центральний Виконай- 
чий Комітет і Рада Пародніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л и :

І.

1. Вважати, що шіжченаве.чші узаконення 
УСРР втратили силу у звішу з наданням 
чинности постанові ЦВК і РИК Союзу РСР

І серпня 11)28 року «Про мінімальні нор
ми броні підлітків у промисловості і в ін
ших галузях пароднього господарства» 
<Ж  Зак. СРСР 1928 р., Уз 49, арт. 437):

1) посталого ВУЦВК з 17 липня 1922 р. 
«Про встановлення мінімального відсотку 
робітникіи-підлИш у шднрнометвах» (ЗО. 
Уз. УСРР 1922 р., Уз 31, арт. 478);

2) постанову ВУЦВК і РНК УСРР в 
5 квітня 1924 р. «<11^ю мш.малывдй одмпчме 
робітник) в-т;д.іітш у підпмвдосі'вах кам я- 
повугільної пром меловое ги» (Зо. Уз. УСРР 
1924 р., Уз 9, арт. 84).

2. Встаиовнтп, що аж до видання иовлх 
загальносоюзних норм броні підлітків для 
пижчснаведсішх галузей промисловостн га 
городнього господарства, зберігають силу 
•шнпі норми броні підлітків:

1) у іфмовговій, вогнетривало-цо-
гельїгій, шиферній і татовій про- 
мясловолч......................................5%

2) -па <&пробігм(ггох -вапни та але
бастру ..........................................Ь%

3) у сільському господарстві («мм-
ксму).............................................10%

ІІ.

3. Цю постанову видається иа підставі 
арт. 10 постанови ЦВК і РНК Союзу РСР 
з 1 серппя 1928 року «Про мінімальні пор- 
мв броні підлітків у промисловості і в ів-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

22. Об узаконениях УССР, утративших силу 8 
связи с изданием постановления ЦИК а и 
СИК СССР «О минимальных нормах брони 
подростков в промышленности и в других 

отраслях народного хозяйства».

Всеукраннокий Центральный Исполни 
тельный Комитет и Сонет Народных Ко- 
мнгсарон УССР п о с т  а н о  п и л и:

Г

І. Счтагь, чю нижеследующие узаконе
ння УССР утратили силу и связи с введе
нием и чсйстине постановлении ЦИК в 
СИК Союза СОР от 1 августа 1928 г. «О 
инпнмк.тышх нормах брони подростков я 
промышленном в и в других отраслях па
янного хозяйства» (С. 3. ССОР 1928 г., 
•V* 49, ст. 437);

1) постановление ВУЦНК*а от. 17 июля 
1922 г. «Об установлении минимального 
щищентл га^иих-пощостков в п^е.шрнн- 
тяях» (С. У. УССР 1922 г., А* 31, ст. 478);

2) постановление ВУЦНКа и СИК УССР 
от Г> апреля 1924 г. «О минимальном про- 
непте рабочпх-нодростков в предприятиях 
каменноугольной промышленное го» (С. У 
УССР 1924 г.. Ах 9. ст. 84).

2. Установить, что впредь до издания 
новых общесоюзных норм брони яоер ег- 
коо для нижеследующих отраслей промыш
ленности и народного хозяйства, сохра
няют силу действующие нормы брони под
ростков:

1) я цементной, огнеупорно-кир
пичной, шиферной и толевой 
промышленности . ... 5%

2) в производствах извести и
алебастра................................5 %

3) в сельском хозяйстве (круп
ном) ..................................... 10%

И.

3. Настоящее постановление издаетса
на основании ст. 10 постановления ЦИК'а в 

СНК Союза ССР от 1 августа 1928 г. «О 
минимальных нормах брони подростков в



шкх галу.шх иа|к>дііьоіо ічкліодаргтва» (ЗО. 
Зак. СРСР 1928 р., .V* 49, арт. 437).

Харків, 2 січня 1920 р.

Голова Віч*ук|шнс.ького Центра льног-> 
Виконавчого Комгґету Петроеський.

Заот. Голон» Ради Народні.х
Комісарів УСРР Сербиченно.

Секретар Всеукраїнського Центральної*» 
Виконавчого Комітет)’ М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦЬК" 27 счня 
1929 р.. М 22.

23. Про увільнення концертів, що їх орга
нізує Українське Акційне Філармонійне То
вариство «Укрфіл», він місцевих податків 

і оплат.

Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет і Рада Народні.х Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л и :

Увільнити в 1928-1929 бюджетовому ро
ці під місцевих податків та оплат концерти, 
що їх організовуй Українське Акційне Філар- 
мопійпе Товариство «Укрфіл».

Харків, 2 січня 1020 р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Загт. Голови Ради
Народніх Комісарів УСРР Сербиченно.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету М. Василенко.

'Оголошено в .Вістях ВУЦВК* ЗО січня 
1929 р.. № 24.

промышленности и в друїих отраслях на 
родного хозяйства» (С. 3. (ТОР 1928 
.V: 49, ст. 437).

Харков, 2 января 1929 г.

Н|>едс4матель Всеукраинского Цеігтральног.» 
Исполнительного Комитета Петровский.

Зам. Председателя Сойота На.р<аиыз 
Комвссарив УССР Сербичемко.

Секретарь Всеукраініккоіо Центрального 
ІГ'полпнтельїюго Комитета М. Василенко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 27 января 
1929 г., № 22.

23. Об освобождении организуемых Уфим
ским Акционерным Филармоническим Об
ществом «Укрфил» концертов от местных 

налогов и сборов.

Вссукраинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л и :

Освободить в 1928-1929 бюджетном го
ду от местных налогов н сборов концерты, 
организуемые Украинским Акционерным 
Филармоническим Обществом «Укрфил».

Харьков, 2 января 1929 г.

Председатель Всеукраннского
Центрального Ипіолннтельного 

Комитета Петровский.

Зам. Иреіседатсля Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербичежо.

Секретарь Нсеукравнекого 
Центрального Исполнительного 

Ком итога М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦ8К* 30 января 
1929 г.. № 24.

24. Про зміну арт. 59 постанови «Про про- 24. Об изменении ст. 59 постановления 
мислову кооперацію». «О промысловой кооперацій».

Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и :

Артикул 59 своєї постанови з 16 травня 
1928 іншу «Про промислову кооперацію*

Всеукранигкнй Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л и :

Статью 59 постановления своего от 1Г> 
мая 1928 года «О промысловой коош>р;|.

Л



(ій. Уз. УСІМ* 1928 р., А* 14, арт. 118) 
ухвалити а такій редакції:

<59. Правління обирають :шга.іьні збо
ри (збори уповноважених) на речеиоці., 
нстаиоімеїімІЕ статутом товариства (артілі), 
як із числа членів його, як і з числа сто
ронніх осіб. Число членів правління (най
менш 3) і кандидатів до них визначаться 
статутом товариства (артілі). Члени прав
ління зберігають свої повноваження до 
обрання некого правління. Членів правлін
ня но скінчсині реченця їхніх повноважень 
можна знову обирати до правління, ііа на
ступний реченець, а так само їх можна 
відмикати і до скінчення реченця їхніх 
повноважень».

Харків. 2 січня 1029 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

8аст. Голови Ради Народпіх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету М. Василенко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК" 27 січня 
1929 р.. № 22.

25. Про контрольно-обслідну роботу уряд- 
ництв УСРР.

Щоб усунути численність, рівнобіжність 
і непогодженість *у коптрольно-обслідній ро
боті урядішцтв УСРР. Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет і Рада На- 
родніх Комісарів УСРР и о с т а н о'в и л и:

І.

1. Урндннцтва УСРР повніші провадити 
свою шітродшго-обслідау роботу за плана - 
мн. що їх складається за рік наперед. Ці 
плани кожне урядшщтво повинно погоджу
вати з Народнім Комісаріятом Робітничо- 
Селянської Інспекції УСРР. Плани об’єд
наних народпіх комісаріатів так само нале
пить погоджувати з планами відповідних 
уридннцтв Союзу РСР.

2. До планів, зазначених в арт. 1, не 
включається контрольні роботи, що їх

шш» (86. Уз. УСРР 1928 г., А* 14, 
ст. 118) изложить в следующей редак
ции:

«59. Правление избирается общим соб
ранием (собранием уполномоченных) на 
срок, установленный уставом товарищества 
(артели), как из состава членов последнего, 
так и из посторонних ‘ лиц. Число меной 
пранлепня (не менее 3-х) и кандидатов к 
ним определяется уставом товарищества 
(артели). Члены правления сохраняют свои 
полномочия до набрання нового правлении, 
по окончании срока своих полномочий мо
гут быть вновь избраны п правление, на 
следующий срок, а также могут быть отоз
ваны до окончании срока своих полномо
чий».

Харьков. 2 января 1029 г.

Председатель ИсЦукраянскоги 
Центрального Игно.шптелыюго

Комитета Петровский.

Нам. Председателя Совета Народных 
-Комиссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всоукраииского 
Центрального Исполнительного 

Комитета М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 27 января 
192» г., № 22.

25. О контрольно-обследовательской работе 
ведомств УССР.

Дли устранения множествен пости, парал
лелизма и негомасованностп в конт|юльни- 
обслсдовательской работе ведомств УССР. 
Всеукраниский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
УСРР п ос та и о п ил н:

I.

1. Ведомства УССР должны вести свою 
контрольно-обследовательскую работу по 
планам, составленным за год вперед. ' Эти 
планы каждое ведомство должно согласо
вать с Народным Комиссариатом Рабоче- 
Крестьянской Инспекции УССР. Планы об V 
чиненных народпых комиссариатов подле
жат также согласованию с плапамп соответ
ствующих ведомств Союза ССР.

2. В планы, указанные в ст. 1, не вклю
чаются контрольные работы, кч/отрыо ведом-



урндппцтва провадять підчаг своєї поточної 
управлінської праці. Обсяг робот, що їх ш* 
треба вноснтп до річних планів, кожне 
урядництво погоджує з Народнім Комісарі- 
ятом Робітничо-Селянської Інспекції УСРР. 
Одпак, за невідкладних випадків, урядниц- 
тво УСРР може ировсстн контрольпо-обслід- 
пу роботу без погодження з Народнім Комі
сарі ятом Робітннчо-Селяпської Інспекції 
УСРР, навіть тоді, коли роботу цю, через 
її характер, треба включити до річного пла
ву. Урядництво повинно одночасно з пере
веденням такої роботи повідомити про це 
Народній Комісаріат Робітничо-Селянської 
Інспекції УСРР. Народпій Комісаріат Робіт
ничо-Селянської Інспекції УСРР може про
тягом трьох днів після такого повідомлення 
зупипитн роботу урядшіцтва, як-що впев
ниться, що ця робота є рівнобіжною з робо
тою іншого урядннцтва. Народній Коміса
ріат Робітничо-Сслииської Інспекції УСРР 
може так само вживати Іі інших заходів до 
того, щоб усунути пеиогодженіеть робот.

У в а г а .  Правила цього артикулу, що 
дають урядинцтвам право провадити ок
ремі обслідні роботп без погодження л  
Народнім Комісаріатом Робітнпчо-Селян- 
ської Інспекції УСРР, не прикладається 
до обслідувань промислових підприємств 
республіканського значіння. Такі роботи, 
коли їх не включено до річних планів, 
можна нроваднтп тільки наперед погод- 
дившпсь з Народнім Комісаріатом Робіт
ничо-Селянської Інспекції УСРР.

3. Урядництво УСРР, що провадить кои- 
трольно-обслідиу роботу, може вимагати від 
органу, якого вазо обслідує, .имня відомо
стей тільки за формами звичайної звітності! 
цього органу. Винятки з цього правила 
можпа допускати тільки за крайніх ви
падків.

4. Народньому Комісаріатові Робітннчо- 
Селяпської Інспекції доручається видати 
інструкцію про порядок, як прикладати цю 
постапову республіканським й місцевим 
установам й організаціями.

ІІ.
5. Постапову цю видано на підставі 

арт. 4 постанови ЦВК і РИК Союзу РСР з

ства проводят при исполнения своей теку
щей управленческой работы. Круг работ, 
не подлежащих внесению в годичные планы, 
каждое ведомство согласовывает с Народ
ным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской 
Инспекции УССР. Однако, в случаях, по 
терпящих отлагательства, ведомство УССР 
может произвести конт|юлыю-обследова- 
тольскую работу* без согласования с Народ
ным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской 
Инспекции УССР, даже в том случае, если 
работа :»та но своему характеру подлежит 
включению в годичный план. Ведомство обя
зано одновременно с проведением такой ра 
боты уведомить об этом Народный Комисса
риат Рабоче-Крестьянской Инспекции УССР 
Народный Комиссариат Рабоче-Крестьнн- 
ской Инспекции УССР может в течение 
трех дней после такого уведомлеиня Ирм- 
остановить работу ведомства, если убе
дится в том, что эта работа идет парад 
лолмго с работой иного ведомства. Паян
ный Комиссариат Рабоче-К|>естьинскоЙ Ни 
спскцни УССР можед также принять к иные 
меры к тому, чтобы устранить несогласо
ванность работ.

ІІ р и м о ч а и и с. Правила шгтошцей 
статьи, дающие ведомствам право про- 
изводить отдельные обследовательские 
работы без согласования с Народным Ко 
миссариатом Рабоче-Крестьянской Инспек
ции УССР, нс применяются к обследова
ниям промышленных предприятий рос 
вублпкаиского значения. Такие -работы, 
если они пс включены в годичные планы, 
могут проозводиться только после пред 
верительного согласования с Народиыи 
Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Ни 
спекции УССР
3. Ведомство УССР, проводящее кон 

трольно-обследоватсльскую работу, может 
требовать от того органа, который оно об
следует, дачи сведения только по формам 
обычной отчетности этого органа.

4. Народному Комиссариату Рабоче-Кре
стьянской Инспекции поручается издать 
инструкцию о порядке применения настоя
щего постановления республиканскими и 
местными учреждениями и организациями.

И.
5. Постановление это издано на основа

нии ст. 4 постановления ЦИК а н СНВ Сою-



25 квітня 1928 року «Про заходя для усу* 
яотія чиожостн, нсіюгоджоностп й пара
лелізму в коптрольно-обслідній роботі дор- 
жанних органів» (36. Зак. СРСР 1928 р., 
№ 26. арт. 224).

6. Від часу видання цієї постанови стра
чують силу такі закони:

1) постанова РНК УСРР з 31 серпня 
1925 року «Про обопільно погодження об- 
слідної й ревізійної роботи, що її провадять 

.Народній Комасаріят Робітннчо-Селнпської 
Іпспскції, урядиицтва й установи» (36. Уз. 
УСРР 1925 р„ .V? 6Г>, арт. 377):

2) постанова РИК УСРР з 13 листопада 
1925 року «Про зміну арт. 5 постанови 
«Про взаємну увязку обслідної й ревізій
ної роботи, що її провадять Народній Комі
саріат Робітипчо-Сслянської Інспекції, 
урядннцтва Й установи* (36. Уз. УСРР 
1925 р., У? 88-89. арт. 510).

Харків, 2 січня 1929 р.

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету Петровський.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського
Центрального Виконавчого

Комітету М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК' 12 січня 
1920 р.. № 9.

26. Про надання Раді Народніх Комісарів 
АМСРР і округовим виконавчим комітетам 
права денаціоналізувати будинки, що зали
шати їх у віданні органів місцевого (кому
нального) господарства е недоцільним, та 
про пільги особам, що купуватимуть будин
ки, які належало денаціоналізувати, але за

лишено в розпорядженні держави.

Щоб дати місцевим органам влади змогу 
найдоцільніше використати будинки, що їх 
належало денаціоналізувати, але залишено 
у віданні держави, на доповпепня постано
ви ВУЦВК і РНК УСРР з 11 липня 1928 р. 
«Про затвердження устави про належні дер
жаві будинки у містах і селищах міського

за ССР от 25 апреля 1928 года «О меро
приятиях по устранению множественности, 
несогласованности п параллелизма в кон
трольно-обследовательской работе государ
ственных органов» (С. 3. СССР 1928 г., 
.Уз 26, ст. 224).

6. Со времени издания этого постановле
ния утрачивают силу следующие законы:

1) постановление СИК УССР от 31 авгу
ста 1925 года «О взаимной увязке обследо
вательской н ревизионной работы, прово
димой Народиым Комиссариатом Работе- 
Крестьянской Инспекции, ведомствами я 
учреждениями» (С. У. УССР 1925 г., Уз 66, 
ст. 377);

2) постановление СИК УССР от 13 нояб
ря 1925 года «Об изменении ст. о поста
новления «О взаимной увязке обследова
тельской и ревизионной работы, проводимой 
Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьян
ской Инспекции, ведомствами п учрежде
ниями» (С. У. УССР 1925 г.. Уз 88—89, 
ст. 510).

Харьков, 2 января 1929 г.

Председатель Вссукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Секретарь Всеукраїшского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Василенко.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 12 января 

1929 г.. Н 9.

26. О предоставлении Совету Народных 
Комиссаров АМССР и окружным исполни
тельным комитетам права денационализи
ровать домостроения, оставление которых в 
ведении органов местного (коммунального) 
хозяйства является нецелесообразным, и о 
льготах лицам, покупающим домостроения, 
подлежавшие денационализации, но остав

шиеся в распоряжении государства.

С целью предоставления местным орга
нам власти возможности наиболее целесо
образно использовать домостроения, подле
жавшие денационализации, ио оставшиеся 
в ведении государства, в дополнение поста
новления ВУЩІК и СИК УССР от 11 июля 
1928 г. «Об утверждении положення о при-



тнігу і про порядок використаний житлових 
приміщень у цих будинках» (36. Уз. УСРР 
1928 рм А* 18, арт. І67), па виняток з 
правил арт. 169 Цивільного Кодексу УСРР 
(5б. Уз. УСРР 1922 р. Лі 55. арт. 780),— 
Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Пародніх Комісарів УСРР 
п о с т  а  і і  о  н  и  л  п :

І .  Надати І’.їді Народніх Комісарів АМСРР 
і округовим виконавчим комітетам право, на 
иодаиия відповідних міських або селішших 
рад, денаціоналізувати будинки, що їх на
лежало денаціоналізувати, але залишено н 
розпорядженні держави, чорез скінчення ре- 
ченця на подання заяв про денаціоналізацію 
у разі, коли буде визнано за недоцільне на
далі залишити ці будинки у віданні органів 
місцевого (комунального) господарства та 
коли до того виявиться, що це можна про
дми ці будинки порядком, устаїмвлепич в 
тваві 3 до арі'. 22 Цивільного Кощксу УСРР 
ІГИ. Уз. УСРР 1927 р.. >6 11, арт. 70).

У н а г а  І .  Зазначені в цьому артику
лі будники можна передавати трудящим 
порядком денаціоналізації, незалежно під 
змоги продажу цих будинків.

У в а г а  2. Переважне право одержу
вати ці будинки мають робітники, служ
бовці та особи, що -перебувають ігя соці- 
яльному забезпеченні. Крім того, залиша
ється право на одержання цих будинків 
як через купівлю, як і через денаціоналі
зацію за особами, що судовим порядком 
доведуть госнодарсько-трудовпЙ звязок із 
такими будипкамп.

2. Надати особам, які після ішдаїшя цієї 
постанови куплять буднпкп від органів .мі
сцевого (комунального) господарства, прало 
вимагати судовно дати в цих будинках їм і 
їхнім родинам приміщення розміром пере
січної фактичної норми забезпеченості! 
житловою площею у даному залюдненому 
пункті.

3. За зазначеними в арт. 2 позовами 
осіб, що живуть у таких будинках, виселя
ється порядком такої черговости:

надлежащих юсудаїютну домсн'Г|ик*ііянх в го
родах и поселеннях юродского тина н о по
рядке исло.іикйкшия жилых номімцеїші е. 
зтііх Д(»мщчт|мм‘нинх» 656. Уз. УСІМ* 1928 г.. 
Л» 18, ст. 167). в нз’нтне пз правил ст. 169 
Гражданского Кодекса УССІ' (С. У. У(ЧТ 
1922 і., Л? 55. ст. 780). Нсеукраннский 
Цгнтралі.нип Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров УССІ* п о с т а  
н о в и л и:

1. Предоставить Совету Шцюдных Комке- 
сиров АМССГ и окружным исполнительным 
комитетам право, но представлению соответ
ствующих городских п поселковых советов, 
денационализировать домост|юення, подле 
жавшие денаціїона.шзацші. но оставшиеся 
в распоряжении государства, за истечением 
с)нша на подачу заявлении о денационали
зации. в случае, если будет признано не
целесообразным дальнейшее оставление 
отих домостроений в веденни органов мест
ного (коммунальною) хозяйства и если при 
том окажется невозможным продать зти д« 
чш-Т|и>ешг.| в порядке, установленном мри 
чечанкеч 3 і: ст. 22 Гражданского Кодекса 
УМ* (36. Лз. М'РГ 1927 г., Л*2 11, ст. 70).

ІІ р и м с ч а и іі і* I Указанные в на- 
стоящей статье домост)нюния могут пить 
переданы трудящимся в порядке денацио
нализации. независимо от возможности 
1!|юдажн этих домостроений.

ІІ р и м с ч а и н е 2. Преимуществен
ное право получать зти домостроения 
имеют рабочие, служащие и лица, нахо
дящиеся на социальном обеспечении. 
Кроме того, остается право на получение 
:»тнх дочоот|мн‘ннії как путем покупки., 
так н путем денаціїоналіізаціш за лица
ми, которые судебным порядком докажут 
хозяйствешю-трудовую связь с такими 
домостроениями.
2. Предоставить лицам, которые после 

издания настоящего ностаноіьіешін купят 
домостроении от органов местного (комму
нального) хозяйства, право требовать в су
дебном порядке предоставления в зтих до
мостроениях им к их семьям помещений в 
размере сродней фактической нормы обеспе
ченности .килой площадью в данном насе
ленном пункте.

3. По указаиным в ст. 2 векам выселе
ние лиц, живущих в таких домостроениях,, 
производится в порядке следующей очеред
ности:



1) осіб. що мають нетрудові джерела при
б у т к у ;

2) кустарів і ремісників, що мають най
маних робітників;

3) інших кустарів і ремісників та осіб 
вільних професій:

4) робітників, службовців і осіб, що в на 
• іщіильноиу забезпеченні.

Розвязуючн справу про внесення осіб, 
що належать до одної іі тої енної із зазна
чених категорій, передусім виселяється:

а) з осіб, зазначених у п. п. І і 2,—осіб, 
що мають більші прибутки;

б) з осіб, зазначених у іі. іі. З і 4,—осіб, 
що мають на свойому утриманні меншу ро
дину.

Порядком цього артикулу виселяється 
тільки за випадків, коли особа, що набула 
будинок, з незалежних від леї обставин, но 
може звільнити в цьому будинкові для себе 
приміщення порядком обміну.

4. Доручити Народньому Комісаріатові 
Внутрішніх Справ УСРР, порозумівшись з 
Наданім Комісаріатом Юстиції УСРР, ви
дати інструкцію про прикладення цієї по
станови.

Харків. 2 січня 1929 р.

Голова Всеукраїнського Центральною 
Виконавчого Комітету Петровський.

Ласт. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїнського Центральною 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в „Вістях ВУЦ8К' 15 січня 
1929 р.. № 12.

27. Про передачу друкарні «Червоний Друк» 
Харківському Округовому Виконавчому Ко

мітетові.

Касуючи постанову ВУЦВК з 27 лютого 
1924 р «Положення про друкарню «Черво
ний Друк* (36. Уз. УСРР 1924 р.. А* 6. 
арт. 57) та ностаиову ВУЦВК і РНК УСРР 
з 3 жовтня 1924 р. «Про зміну пакту 13 
Положення про друкарню «Червоний Друк* 
-<ЗЛ. Уз. УСРР 1924 р.. у* Л), арт. 25$).

1) лиц. имеющих нетрудовые лоточники 
дохода;

2) кустарей и ремесленников, имеющих 
наемных рабочих;

3) прочих кустарей н ремесленников и 
лиц свободных профессий;

4) рабочих, служащих и лиц, находя
щихся на социальном обеспечении.

При разрешении вопроса о выселении 
лиц, принадлежащих к одной п той-жс пз 
указанных категорий, выселению в первую 
очередь подлежат:

а) из лиц. указанных и м. и. 1 и 2— 
лица, имеющие большие доходы;

б) из лиц, указанным в и. л. 3 и 4- - 
лица, имеющие на своем иждивении мень
шую семью.

Выселение в порядке настоящей статьи 
производится лишь в случаях ,когда лицо, 
ириобревшее домостроение, но независящим 
от него обстоятельствам, не может освобо
дить в этом домостроении для себя помеще
ние в порядке обмена.

4. Поручить Народному Комиссариату 
Внутренних Дел УССР, по соглашению г 

•Парадным Комиссариатом Юстиции УССР 
издать инструкцию по применению настоя
щего постановления.

Харьков, 2 января 1929 г.

Председатель Всеукраннского 
Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеукраннского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Василенко.

Распубликовано в  .Вістях ВУЦВК* 15 января 
1929 г.. № 12.

27. О передаче типографии «Красная Пе
чать» Харьковскому Окружному Исполни

тельному Комитету.

В отмену постановления ВУЦИК от 
27 февраля 1924 г. «Положение о типогра
фии «Красная Печать* (С. У. УССР 1924 г.. 
ІГ« 6, ст. 57) н постановления ВУЦИК и 
СИК УОТ от 3 октября 192*4 г. «Об изме
нении пункта 13*лч> Положения о типогра
фии «Красная Печать* (С. У. УССР 1924 г..



Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народні* Комісарів УСРР 
и о с т а н о в и .і н:

1. Друкарню «Червоний Друк* у м. Хар
кові з її активом і пасивом за балапсом па 
1 травня 1928 р. і замешкапнй друкарнею 
будинок у м. Харкові па вулиці К. .Іібкпех- 
та У? 18 передати Харківському Округом- 
му Виконавчому Комітетові.

2. Закріплені за Всеукраїнським Цент
ральним Виконавчим Комітетом будинки в
м. Харкові на вул. К. Лібкиехта .V» 11 з сад
ком при ньому і на Сумському пров. .\« 5, 
а так само майно домоуправлінь зазначених 
домоволодінь передати в |н>;шоряджсння Се
кретаріату Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

Харків, 2 січна 1020 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народпіх
Комісарів УСТІ’ Сербиченно.

Секретар Всеукраїнського Центральною 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в Вістях ВУЦВК" 1? січня 
192а р.. N5 14.

ПОСТАНОВИ
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

28. Про спеціальні кошти Дитячого Ортопе
дичного Інституту у и. Киіві.

Щоб поліпшити постановку роботи Дитя
чого Ортопедичного Інституту в м. Киіві, 
давши пому спеціальні кошти, крім коштів, 
що їх дасться за бюджетом,—Рада Народніх 
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Надати право Дитячому Ортопедич
ному Інституту в м. Киіві мати спсціильиі 
кошти, ню складаються з:

1) плати за стаціонарне та амбулаторне 
лікування, аналізи, рентгенівські світллпн 
і просвічування;

2) прибутків від лабораторій і майсте
рень. що їх організує інститут;

3) прибутків від продажу своїх видань і 
орава на вндания своїх творів;

.V* 40. ст. 258), Всеукранпскнй Централь 
ний Исполнительный Комитет и Совет На 
родиых Комиссаров УССР н о с т а н о -  
в и л и:

1. Типографию «Красная Печать» в
г. Харькове с ее активом и пассивом по ба
лансу на 1 мая 1928 г. и занятое типогра
фией домовладение в гор. Харькове по улице 
К. Либкиехта ,\г 13 передать Харьковскому 
Окружному Исполнительному Комитету.

2. Закрепленные за Всегкраннским Цен 
тральным Исполнительным Комитетом домо 
владения в г. Харькове но ул. К. Либкиехта 
Уг ІІ с садом при нем и но Сумскому пор. 
Уз 5, а также имущество домоуправлении 
указанных домовладений передать п распо
ряжение Секретариата Всеукраинекого Цен 
трального Исполнительного Комитета.

Харьков. 2 января 1929 г.

Щюдгедатель Всеукраинекого 
Центрального Исполнительною

Комитета Петровский.

Зам. Председателя Сонета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченно.

Секретарь Всеукраннского 
Центральною Исполнительного

Комитета М. Василенко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“ 1? января 
1929 г., № М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

28. О специальных средствах Детского
Ортопедического Института в г. Киеве.
В целях улучшения постановки работы 

Детского Ортопедического Института в 
г. Киеве путем предоставления ему спе
циальных средств, сверх средств, отпускае
мых по бюджету, Совет Народных Комисса
ров УССР ' п о с т а н о в и л :

1. Предоставить Детскому Ортопедиче
скому Институту в г. Киеве право иметь 
специальные средства, составляемые из:

1) платы за стациоиарное н амбулатор
ное лечение, апалнзы, рентгеновские сним
ки и просвечивания;

2) доходов от лабораторий н мастерских, 
организуемых Институтом;

3) доходов от продажи своих изданий н. 
права па издание своих произведений;



4) пожертв окремих установ, організацій 
і осіб.

2. Спеціальні кошти Дитячого Ортопе
дичного Інституту в м. Киіві витрачається 
на:

1) утримання додаткового штату, спо
лученого з утриманням платних хворих;

2) сксплоатаційно-господарські видатки, 
сполучені з поліпшенням робота Інституту 
і з утриманням платних хворих (придбання 
білизни і шпитального майна, збільшення 
норм харчування, постачапия медикаментів, 
ремонт будівель):

3) різні наукові та науково-практичні 
досліди;

4) наукові відряджений:
5) поповнення устаткуванням й прилад

дям лабораторій та кабінетів;
6) придбання тварпи для спроб;
7) придбання наукової літератури.
3. Порядок одержання, схову і витрачан

ня спеціальних коштів, зазначених у цій 
□Остапові, визначається інструкцією, що її 
видає Народній Комісаріят Охорони Здо
ров'я УСРР, порозумівшись з Народнім Ко
місаріатом Фінансів УСРР.

Харків, 5 січня 1920 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Керівночніі Справ Ради Народніх 
Комісарів УСРР Я. Касян.

Оголошено в «Вістях ВУЦ8К“ 13 січня 
1920 р.. № и.

4) пожертвований отдельных учрежде- 
шій, организаций и лнц. •

2. Специальные средства Детского Орто
педического Института в г. Киеве расходу
ются на:

1) содержанке дополнительного штата, 
связанного с содержанием платных боль- 
иых;

2) эксплоатацпонно-хозяйствепиие рас
ходы, связанные с улучшением работы 
Института и с содержанием платных боль
ных (приобретение белья и госпитального 
имущества, увеличение норм питаияя, 
снабжение медпклмептами. ремонт строе
ний);

3) разные иаучные н научно-практиче
ские исследования;

4) иаучаые командировки;
5) пополнение оборудования и принад

лежностей лабораторий н кабинетов;
6) приобретение животных для опытов;
7) приобретение научной литературы.
3. Порядок получения, хранения и расхо

дования специальных средств, указанных в 
настоящем постановлении, определяется 
инструкцией, издаваемой Народным Комис
сариатом Здравоохранения УССР по согла
шению, с Народным Комиссариатом Финан
сов УССР.

Харьков, 5 января 1929 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров

УССР Я. Касьян.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 13 января 

1929 г.. № 11.

29. Про мірчук (гарцеву оплату).

Щоб встановити правильне Й планове 
еправляипя плати за перемелювання зер
на й переробіток олійного пасіппя в нату
ральній формі,—Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

І.

1. Усі млиин та олійниці (державні, 
кооперативні й приватні) повинні справ
ляти оилату за перемелювання зерна та

29. О гарнцевом сборе (мерчуке).

В целях устаиовлсшія правильного н пла
номерного взимания платы за помол зерна 
н переработку масличных сомни в натураль
ной формо, Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :

I.

1. Все мельницы н маслобойные заводы 
(государственные, кооперативные н част
ные) обязаны взимать сбор за перемол зор-



мор<‘|нйЗіток олійною насіння виключно на
турою—мірчук (гарцеву шмату).

'І. Розмір мірчука (гарцевої оплати) 
нстаиовлює Народній Комісаріат Торгівлі 
УСРР відповідно до директив Народш.ого 
Комісаріату Зовнішньої іі Внутрішньої 
Торгівлі Союзу РСР.

3. Володільці та орендарі млинів і олій
ниць повинні здавати ввесь одержаний мір
чук (гарцеву оплату) державним органам 
та кооперативним організаціям, що на них 
Народній Комісаріат Торгівлі УСРР, згідно 
з директивами Народнього Комісаріяту Зов
нішньої й Внутрішньої Торгівлі Союзу РСР. 
покладає приймати надходження мірчука 
(торцевої оплати).

Надходження мірчука (гарцевої оплати) 
шржанпим органам і кооперативним орга
нізаціям здається за конвенційними заготі
вельними цінами, що є в місці здачі зерна 
або олійного насіння.

4. Зерно та олійне насіння, що надходять 
порядком цієї постанови, використовується 
за вказівками Народцьою Комісаріяту Зо
внішньої й Внутрішньої Торгівлі Союзу 
РСР. Частина цього зерна й олійного на
сіння в кількості, що її визначає Народній 
Комісаріат Зовнішньої іі Внутрішньої 
Торгівлі Союзу РСР, йде на місцеве поста
чання, переважно на постачання селянсь
кій бідноті.

5. На НародиШ Комісаріат Торгівлі 
УСРР, Народній Комісаріат Торгівлі 
АМСРР і округові ві.дділи торгівлі покла
дається провадити спеціальний облік при
бутку й шматкування зерна та одійнагіппя, 
що надходять як мірчук (гарцева оплата), 
відповідно до директив Пароднього Коміса
ріату Зовнішньої й Внутрішні,ої Торгівлі 
(оюзу РСР.

(>. На Народні Комісаріятн Торгівлі 
УСРР і АМСРР та округові відділи торгівлі 
покладається наглядати за справлянням і 
використанням мірчука (гарцевої оплати) 
згідно з інструкціями Народнього Коміса
ріату Торгівлі УС5*Р.

7. Відповідальність за запровадження до 
життя цієї постанови покладається на На- 
|и»дпій Комісаріят Торгівлі УСРР.

8. Народній Комісаріят Торгівлі УСРР 
має видати інструкцію про прикладання цієї

на и пс|>еработку масличних семян исклю
чительно в натуральной формо—гартлдоый 
сбор (мерчук).

2. Размер гарнцевою сбора (мерчука) 
усганавлнвастся Народным Комиссариатом 
Торговли УССР в соответствии с директи
вами Народною Комиссариата Внешней и 
Внутренней Торговли Союза ССР.

3. Владельцы и авиаторы мельниц в 
маслобойных заводов обязаны весь полу
ченный ими гарпцевый сбор (мерчук) сда
вать государственным органам и кошіерл 
тивным организациям, на которые ирном но
« туплений іарнцевого сбора (мерчука) будет 
возложен Народиым Комиссариатом Тор 
совди УССР в соответствии с директивами 
Народного Комиссариата Внешней н Вну
тренней Торговли Союза ССР.

Сдача поступлений гарнцевою сбора (мер
чука) государственным органам и коопера 
тайным организациям П|юизводнтіія но кон- 
неиционныч заготовительным ценам, суще
ствующим п месте сдачи зерна либо масло 
семян.

4. Исно.іь.шнлине зерна и маслосемнн. 
поступающих к порядке настоящего поста
новления, производится но указаниям На
родного Комиссариата Внешней и Внутрен
ней Торговли Союза ССР. Часть итого зерна 
и маслосомяп в количестве, определяемом 
Народным Комиссариатом Внешней н Вну
тренней Торговли й)юза (ЮР, обр.щаопм? ю 
местное снабжение, п/мшмущестиеяпо /ы 
снабжсшге крестьянской беяяоти.

5. ІІ а Народный Комиссариат Торгои.ш 
УССР. Народный Комиссариат Торговли 
АМССР и окружные отделы торговли возла
гается ведение особого учета прихода и 
расхода зерна к .маслосемнн. поступающих в 
порядке гарнцевого сбора (мерчука), в со. 
ответствии с директивами Народною Ко
миссариата Внешней и Внутренней Тор
говли Союза ССР.

0. На Народные Комиссариаты Торговли 
УССР и АМССР и окружные отделы торговли 
возлагается надзор .и взиманием и исполь
зованием гарнцевого сбора (мерчука) со
гласно инструкциям Народною комисса
риата Торюндн УССР.

7. Ответственность за м|ншеде>шс в жизнь 
настоящего постановлении возлагается на 
Народный Комиссариат Торговли УССР

8. Народному Комиссариату Торговли 
УССР издать инструкцию по применению

ИИ



постоїш. К ціп інструкції треба встанови- 
ти: порядок справляння й використання мір
чука ґгарцової оплати), методи шшачоїшя 
иірчука (пірцсвої оплати) но окремих кате
горіях млінні та олійниць, іюрціком розра
хунків за зерно та олійного насіння, що їх 
здасться порядком цієї постанови, та поря
док оскарження постанов місцевих органів, 
що регулюють торгівлю, про встановлений 
норм мірчука (гарцетюї оплати) для окремих
Н.1ІІІІІК І ОЛІЙНИЦЬ.

0. До приватних осіб, що злачалп пра
вила цім потішиш ґі виданих па її розви
ток інструкцій ІІародпього Комісаріату 
Торі іклі ІТИ», аастгкчтуї.тьея. аа иостано- 
нами Народш.ого Комісаріату Торгівлі 
Ш*Р. Народнього Комісарінту Торгівлі 
\МСРР чи округових відділів торгівлі, 
штраф до двох тисяч карбованців або при
мусової реюотм реченцем до трьох місяців.

Уінцоні опти за .шшмшн п/іавн.і цієї 
насміти і питних ті її розвиток ін
струкцій відповідають як за урядові ЗЛО
ЧИНИ.

І І .
Цю посглнмкт видано на підставі поста- 

ноїш Ради Ііа|нідні\ Комісарів Союзу РСР 
л 2 листопада 192Н р. «Ії|ю гарцепу опла
ту» (36. Зак. ПЧЇ» 192Н р.. ‘У* 67,
арт. (113).

Харків. ' січня Іо2о г-

Злет. Голиші Ради Народніх Комісарів 
УСРР Сербиченно.

Керінпнчнй Справ Ради Народніх 
Комісарів УСРР Я. Касян.

Оголошено в .Вістях 8УЦВК* 9 січня 
1929 р., № 7.

ЗО. Про підвищення у м. Ніжені наявними 
до державного прибуткового податку на 

1928-29 рік.
Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а 

н о в и  .і а :
І.

Дозволити Ніженоькому округовому ви
конавчому комітетові. щоб збільшити

настоящего постановления. В этой инструк
ции должны быть установлены: порядок
взимания и использования гарнцевого сбора 
(черчука). методы определения гарнцевого 
ебора( мерчука) по отдельным категоріям 
мелышц и маслобойных заводов, порядок 
расчетов за зерно и мнслогемсиа. сдавае
мые в порядке настоящего постановлении, 
н порядок обжалования постановлений мест
ных органов, регулирующих торговлю, об 
установлении норм гарнцевого сбора (мер- 
чука) для отдельных мельниц и маслобой
ных заводов.

9 Частные лица, нарушившие правила 
настоящем постановлении н изданных в его 
развитие инструкций Народного Комнсса 
риата Торговли УССР, подвергаются ло по
становлениям Народного Комиссариата Тор 
говди УССР, Народного Комиссариата Тор
говли АМСОР либо окружных отделов тор
говли штрафу до двух тысяч рублей пли 
принудительным работам на срок до трех 
месяцев.

Должностные лица за нарушение нравна 
настоящего постановления н изданных п 
его развитие инструкций подлежат ответ
ственности. как за должностные преступле
ния.

ІІ.

Настоящее постановление издано на 
основании постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 2 ноября 1928 го
да «О гарнцевом сборе» (С. 3. ГСП* 1928 г.. 
Л? 67. ст. 613).

Харьков. 7 января 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комисса]юи УССР Сербичемко.

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров

УССР Я. Касьян.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 9 января 
1929 г., № 7.

30. О повышении в г. Нежине надбавки к 
государственному подоходному налогу на 

1928-29 год.
Совет Народных Комиссаров УССР но

ет а п о в я л :

I.
Разрешить Нежинскому окружному нс* 

полннтелмюму комитету, али уведнчаянн



кошти ни очищении річки Остри, підвищи
ти у и. Ніжені 1928*1929 бюджетового ро
ку надвишку на прибуток місцевих кош
тів до державного прибуткового податку, 
понад 25% цього податку, розміром:
1) 10% окладу прибутковою податку для 
илатіїв, що їхній прибуток оподатковуєть
ся за розписами ставок прибуткового по
датку АіА* 1, 2 і 3, щоб платили вони за
значену надвишку 1 березня та 1 квітня 
1929 року рівними частинами, і 2) 5% для 
платіж, що їхній прибуток оподатковуєть
ся за розписом ставок прибуткового подат
ку А* 1-а, щоб платили вопи зазначепу 
надвишку в січні, лютому та березні 1929 
року рівними частинами.

Іі.

Цю постанову видається на підставі ува
га 3 до арт. 25 «Положення про місцеві 
фіианси» (36. Зак. СРСР 1926 р., А* 31. 
арт. 199).

Харків. 10 січня ІУ29 р.

Заст. Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Керівннчнп Справ Ради Народніх 
Комісарів УСРР Я. Касян.

Оголошено в ,Вістях ВУЦВК" 27 січня 
1920 р., № 22.

средств на очистку роки Остри, повисни 
в г. Лежімо в 1928—1929 бюджетном го
ду .надбавку в доход местных средств к го
сударственному подоходному налогу, сверх 
25% этого налога, в размере: 1) І0% ок
лада подоходного налога для плательщиков, 
доход которых облагается согласно досли- 
санпям ставок подоходного налога АУ6 1, 
2 и 3, с ушатой ими указанной подбавка 
1 марта їй 1 апреля 1§29 года довшав 
частями, и 2) Ъ%—для плательщиков, до
ход которых облагается согласно расписа
нию ставок подоходного налога А» 1-а, с уп
латой ими указанной надбавки «в январе, 
феврале и -марте 1929 года донными ча
стями.

ІІ.

Настоящее постановление издается од ос
новании примечания 3 к ст. 25 «Положения 
о местных финансах* (Г. 3. СССР 19$6 г.» 
А* 31, ст. 199).

Харьков, 10 января 1929 г.

Зам. Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР Сербичшю.

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров

УССР Я. Касьян.

Распубликовано в Вістях ВУЦВК" 27 января 
1929 г., № 22.

ПОСТАНОВА

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНЗГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КО

МІСАРІВ УСРР.

31. Про заходи допомоги всесоюзному пере
писові дрібної й ремісницької промисловосте

Щоб допомогти успішному переведению 
на території УСРР всесоюзного перепису 
дрібної й ремісницької промисловості! 1929 
року, Всеукраїнський Центральний Вико
навчий Комітет і Рада Народніх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Зобошшти Раду Народпіх Комісарів 

АМСРР, округові виконавчі комітети та під
леглі їм органи ВСОМОЖ.1НВО допомагати пе
реведенню всесоюзного перепису дрібної 
(иецензової). в тому числі й ремігппцької,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НА. 

РОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

31. О мерах содействия всесоюзной переписи 
мелкой и ремесленной промышленности.

В целях содействия успешному •проведе
нию па территории УССР всесоюзной пере
писи мелкой и ремесленной промышленно
сти 1929 года, Всеукраипснкй Централь- 
яьгй Исполнительный Комитет и Совет На- 
родных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :

I.
1. Обязать Совет Народных Комиссаров 

А31ССР, окружные неполннтельлыо коми
теты я подчиненные нм органы всемерно 
содействовать проведению всесоюзной йе- 
ірешіс.и мелкой (иецензовой), в том числе и



промисловості!, а тав само ремісників та 
кустарів, зокрема, забезпечити робітників 
перепису приміщеннями іі иіревозааими за* 
собаки.

2. Доручити Раді Народніх Комісарів 
АМСРР і округові!» виконавчим комітетам 
спільно з органами Центрального Статис
тичного Управління підготовити іі повідо
мити як належні переписові підприємства 
та осіб, як і всю радянську суспільність, 
Із завданням всесоюзного перепису та з по
рядком переведення його.

3. Зобов’язати всі належні переписові 
пецензові підприємства, ремісників та кус
тарів давати реєстраторам перепису всі 
потрібні відомості у справах перепису.

4. Запропонувати Раді Народніх Коміса
рів АМСРР і ^круговіїм виконавчим коміте
там видати обов'язкові постанови, де пе
редбачити застосування заходів адміністра
тивного впливу за ухил дати реєстраторам 
відомості у справах перепису.

Г). Використовувати відповіді на питан
ня, поставлені у формулярах перепису, на 
будь-яку іншу мету, крім складання ста
тистичних таблиць. забо|юннєтьея.

ІІ.

(і. Цю постанову видасться відповідно 
до постанови ЦВК і РИК Союзу РСР з 29 
серпня 1928 р. «Про всесоюзний перепне 
дрібної і ремісницької промисловосте (Зо. 
Зак. СРСР 1928 р.. А? :>3. арт. 473).

Харків, 12 січня 1020 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровсьний.

Голова Ради Народніх Комісарів 
УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету М. Василенке.
Оголошено в „Вістях ВУЦ8К" 18 січня

1020 р.. № 1*

ремесленной, промышленности, а также ре
месленников н кустарей, « частности, обес
печить деботіигков по переписи шмощешш- 
ми оі перевозочными средствами.

2. Поручить Совету Народных Комисса* 
}юв АЗІООР и окружным «онешнггольным ко
митетам совместно с органами Центрально- 
IV Статистического Управлении подготовить 
и ознакомить как нодлежащпо поролися 
предприятия ІІ лпд, так и всю советскую 
общественность с задачами всесоюзной по
дписи 1ІІ с порядком ее проведения.

3. Обязать ївсе подлежащие >пареписн не- 
цепзовые предприятия, ремесленников н ку 
старей давать 'регистратором перошаои все 
необходимые сведения по вопросам 'Пере
писи.

4. Л)Юдложить Совету Народных Коми* • 
с а ров АМСГР и окружным ислолшггельныи 
комитетам ведать обязательные постанов
ления, в которых предусмотреть яршаопеане 
мер административного воздействия за ук- 
лоненпе от дачп регистраторам оводеппй по 
вопросам переписи.

5. Использование ответов на вопросы, по
ставленные в формулярах переписи, для ка
ких бы то пн было целей, кроме состав
ления статистических таблиц, воспреща
ется.

ІІ.

6. Настоящео постановление издается в 
соответствии с постановленном ЦИК я СИК 
Союза СС.Р от 29 августа 1928 г. «О всссо- 
хиной переписи мелкой п ремесленной про
мышленности» <0.3. СССР 1928 г., АТ* 53г 
ст. 473).

Харьков, 12 января 192В г.

Председатель Всоукрапнского
Центрального ИсіЮЛШГГЄЛІЛЮГО

Комитета Петровский.

Председатель Совета
Народных Комиссаров УССР В. Чубарь.

Секретарь Всеукрапнского
Цеіітраіьиого Исполнительного

Комитета М. Василенко.

Распубликовано в Вістях ВУЦВК" 18 января 
1929 г., № 15.



32. Про обов'язкову ліквідацію нелисьмен- 
ности осіб віком 18—19 років, ДОГфИЗОВНИ- 
кіе та осіб змінного складу територіальних 
частин Робітничо “Селянської Червоної армії.

Щоб иайщвндче зліквідувати псини.- 
менпіеть серед осіїі сіном 18—19 років, до
призовників та осіб змінного окладу теря- 
горіяіьпих чагтни Робітничо-Селянської 
Червоної армії. Всеукраїнський Централь- 
нпй Виконавчий Комітет і Рада Народні* 
Комісарів УСРР п о с т а  н о в о  л н:

І.

1. Неннсьмеїжі, що на 1 січня 1929 р. 
дійшли 18 або 19 років, усі неписьменні 
доирвзнкішкн та особи змінного складу те
риторіальних частин Робітппчо-Селянеькс і 
Червоної Армії повніші зареєструватися к 
сільських, селищних або міських радах у 
місці своєї домівки найлззіГіш 25 січна 
1929 року і зліквідувати свою неписьмен
ність до І жовтня 1929 рої,-у.

V н а і а. Колн н тій чи іншій місце- 
місті з об'єктивних причин не можна 
протягом установленого реченця злікві
дувати неписьменність осіб, зазначених 
у цьому артикулі, то остаточний рече
нець ліквідації иеїшсьмешюгти встанов- 
.пог Народній Комісаріат Освіти УСРР.

2. Надалі усі неписьменні, що до ЗІ 
грудня кожного наступного року дійдуть 
18 років, повинні протягом берсзіія-квітші 
того самого року зареєструватися в сіль
ських, селищних або міських радах у місці 
своєї домівки 1 зліквідувати свою полись* 
чеппість протягом шістьох місяців, почи
наючи від 1 жовтня того самого року.

Точні реченці |к“Отраі(її встанов.тююті.: в 
Ш’РР—Рада Народнії Комісарів АМСРР. 
а в округах УОІТ—округові виконавчі ко- 
тоти у своїх имш’нзковнх постановах на но
тация округою;* інспектур народньої освіті;.

3. Осіб, що на підставі цієї ностапови 
повинні зліквідувати свою неписьменність, 
слід приймати до шкіл ліквідації лепись- 
ценности в першу чергу.

32. Об обязательной ликвидации неграмот
ности в возрасте 18—19 лет, допризывни
ков и лиц переменного состава территори
альных частей Рабоче-Крестьянской Красной 

армии.
В целях скорейшей ликвидации негра

мотности среди лиц ь возрасте 18—19 лет. 
попрпзьгвллков п лнц переменного СОСТОЙ-1 
чі-рі«піі;шальньіх частой Рабоче-Крестьян
ской Квасной армии, Всеукранислнй Цент 
ральпый Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комитетов УГГГ нос га но - 
в и л и;

I.

1. Пег^имные, достигшие на 1 января 
1929 г. 18 или 19 лет, все ногратогаы" 
іщцшзмтшки и .тнца переменного состав:* 
і «ррнтцрж1лы!ых частей Рабочс-Крес/гьяи 
ской Красной армии обязаны з;цнтнотрир - 
ваться в сельских, поселковых или город- 
екпх советах по месту своего аоитадыячм 
не позднее 25 ливаря'1929 шда я ликви
дировать свою неграмотность до 1 октябри 
1929 гои.

П р и м е ч а н и е .  И случае повозмож- 
ІЮСТИ ни об'єктивнім причинам » тои 
«ли шой местности в тстошвлониый 
срок ликвидировать ютрамовдостъ лип. 
указанных га настоящей статье, окончи- 
тельный срок проведения ликвидации не
грамотности устанавливается Народным 
Комиссариатом 11]ч>с«еіцоіжя УСЛ\
2. В дальнейшем икс «еграмітнью, к.* 

горим -до 31 декабря каждого следующие 
года шполиитоя 18 лет, обп.ины п течешь- 
марта—апреля того-же года зарегистриро
ваться га сельских, поселковых ши город - 
слога советах по месту своего жтольелва 
и ликвидировать свою іпопра-мотігоеть га те
рние шести месяцев, іпічниая с 1-го ок
тябри отого же года.

Точпью сроки регистрации устанавлива
ются: в АМССР — Советом Народных Ко
миссаров АМССР, а в округах УССР— обн- 
.ательпыми постановлениями окружных яг- 
шшнгсльпых комитетов, издаваемыми ли 
тцюдгтавлонпю окружных инспектур народ
ного просвещения.

3. Лица, обязанные на осповаїши кастон- 
щего постановлении ЛИКВЦІЯрОВ&ТЬ СВОЮ 
лоградогаюгть, подлежат приему га школы 
ликвидации неграмотности в перво ю оче-
1НМЬ. #



4. Рада Народах Комісаріїї АЖУР і ок
ругові виконавчі комітети повніші:

1) притягти громадські організації до 
справи ліквідації нсннсьмсішостн серед 
груп людности, зазначених у цій постанові, 
як через асигнування для цієї мети додат
кових до внцатаннх за місцевії чи бюджета
ми коштів, як і через організацію ліквіда
ції нопнсьмсішоетк в першу чергу серед 
осіб зазначених груп;

2) притягти поодиноких громадян до 
безпосередньої роботи щодо ліквідації не- 
ннсі.меппостн через безплатне нооднноко- 
гуртове навчання осіб, що иошшні злікві
дувати свою неписьменність.

!>. Для підсилення темну |кнй>ти щодо 
ліквідації ііепнсьмеппости, для погодження 
й регулювання роботи в цій царині всіх 
громадських організацій—утворити при 
«кругових виконавчих комітетах комісії під 
головуванням члепа президії окружного 
виконавчого комітету у складі: округошию 
інспектора пародпьої освіти, представника 
військового урядництва, засідателя культ- 
відділу округової ради професійних спілок 
і по одному представнику від товариства 

Геть неписьменність», комітету незамож
них селян, «кругових кооперативних ор
ганізацій, Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоди, відділу ПО роботі СЄ|ЮД робітшщь 
та солянок і від округом!' шефської рада.

Порядок роботи комісії визначається в 
інструкції Народнього Комісаріату Освіти 
УСП».

6. Загально керувати ліквідацією не-писі.- 
чепностн покладається на Народній Комі- 
гаріят Освіти УСРР в частині що-до лікві
дації іюіжсьмсішости допризнвників Тії 
осіб змінного складу територіальних част-ш 
Раіітннчо-Оеляноької Червоної армії—я»- 
іюзумівшись з Управлінням Української 
Військової Округи.

7. Реєстрацію пеииоьменпих і нагляд за 
виконанням ннми встановлених у цій по
станові обов’язків покладається на сільсь
кі, селищні і міські ради, на кого слід. 8

8. До іАГІб, зо.нт'нзаш.х зліквідувати свем 
неписьменність. за ухилення від реєстрації 
або адд відвідування шкіл ліквідації непию.- 
меиіюсти або поишіюі.’о-і’увті-ового навчання.

4. Сокт Народиш Комиссаров АМОСР и 
окружные исполнительные комитеты обн- 
шнім:

І ) лрішлечі. обіцсстнеініьіе организации к 
Педу ликвидации неграмотности о[илли групи 
каоелбмт, указанных в настоящем поста- 
новлошіи, как нутом ассигновании для этой 
цели пополнительных к отпускаемым Но 
местным бюджетам средств, ток >н путем 
организации лшмшдацш рюпра»от!і»*сти в 
нервую очередь среди лиц указанных 
групп;

2) привлечь отдельных граждан к кеко- 
«••редсгвешіой доопте но ликвидации дммдм- 
мотностн путем ведения бесплатного <ШШо‘1 
но-группового обучения лиц, обюаппых 
ликвидировать свою .неграмотность.

5. Для усиления темпа |>абогы ті ликви
дации жмрамотиостн, для согласования и 
іктулправавия (работы в этой области всех 
общественных организаций — о6|йзовать 
при окружных исполнительных комитетах 
комиссии под председательством члена 
президиума окружного исполивительшич) ко
митета в составе: окружного шгопектор 
народного образования, представителя «во
енного ведомства, заведывающего культа: - 
делом окружного совета профессионалы? ых 
союзов и по одному гцюаставнтелю от об
щества «Датой неграмотность», комитета 
|№ШОХЯ1ЫХ САТИН, ОКРУЖНЫХ кооператив- 
иых организаций, Ленинского ГСоммуииотн- 
ческого Союза Молодежи, отдела ио работе 
среди работниц и сатянок и от окружта*» 
шефского совета.

Порядок раСюты комиссий ощіеделяеі* :і 
инструкцией Народного Комиссариата Про 
свещення УССІ*.

6. Общее руководство ликвидацией .негра- 
меткости возлагается на Народный Іотчи’- 
сариат П|)Осве.щеиия УМ* їв части, калічі- 
шейся ликвидации неграмотности допризыв- 
инков и лиц .поименного состава террито
риальных частей І̂ бочс-Крестьянекой Кра
сной армии - но соглашению с Управле
нием Украинского Вое-ииого Округа.

7. Регистрации -неграмотных н «атзор за 
шттнмшом тоти установленных настояти и 
постановлением обязанностей воолатетгя 
на сельские, поселковые и городские отве
ты. по принацлеждюсти.

8. За уклонение лиц, обязанных дяквн- 
тировать свою пеп>амотность, от регистра
ции или от лооещеипя школ яшющацни не
гра ЧОТШКТП либо одшючію-груяпового обу-



застосовується заходи адміністративного 
впливу за постановами Наподнього Коміса
ріату Внутрішніх Справ АМСРР, округовпх 
або міських адміністративних відділів, 
райопових адміністративно-міліційних від
ділків чи президій селищних рад позарайо- 
нових центрів, як за маловажні праволом- 
ства, згідно з іцшьлами Адміністративного 
Кодексу УСРР.

Суми штрафів, що їх стягається на під
ставі цього артикулу, повертається на лік
відацію неписьменності! вищезазначених 
груп людности.

9. Рада Народніх Комісарів АМСРР мас 
вжити заходів до запровадження до життя 
цієї постанови на території АМСРР і утво
рити комісію для погоджений і регулюван
ня роботи громадських організацій відпо
відно до арт. 5 цієї постанови.

ІІ.
10. З виднішим цієї постанови касуєть

ся:
1) -оостаиону РИК УСІМ’ з 14 вереспя

1923 р. «Про ліквідацію неписьменності! 
серед допрпзиішнків і осіб змінного складу 
тбр-частші» (36. Уз. УСРР 1923 р., 36 34. 
арт. 491);
* 2) постанову РИК УОРР' з 23 жовтня 

11923 р. «Поширення постанови «Про лікві
дацію непнсьменпостн серед допризивннкіп 
і осіб змінного склаїу торчастпп» на осіб, 
иародженпх V 1903-1904 р.» (36. Уз. 
УСРР 1923 [>., А- 38, арт. 520);

3) постанову РИК УСРР з Гі грудня
1924 р. «Про ліквідацію пепнгьмеппости 
серед допрнзпвпиків і червоноармійців змін* 
кого складу терчастин» (Зо. Уз. УСРР 
1924 р., 36 52, арт. 321).

Згарків, 12 січня 1029 р.
,/ Голова Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого
Комітету Пзтровський.

Голова Ради Народпіх Комісарів 
УСРР В. Чубар.

Сокретар Всеукраїнського 
(Центрального Виконавчого

Комітету М. Василенко.
Оголошено в „Вістях 8УЦВК" 18 січня 

1929 р., № 15.

Видання Кароднього Комісаріату Юстиції

чепик, к шш прігмовяются хоры админи
стративного ̂ воздействия ио поста новаовяяч 
ііародиого Комиссариат Внутренних Дел 
АЧГСР, «окружных или гороіских агави- 
стратлгпшх отделов, районных адшнястри- 
ГИВІГО-МНЛПЦЄЙСКНХ ОТіеДОНИЙ или Президи
умов ПОСО.ТКОВЫХ советов ИНО раЙОШІЬІХ 
центров, как за маловажные правонаруше
нии, согласно правилам .іімітіктратишої'» 
Кодекса УССР.

Суммы штрафов, взысканных іга основі- 
шш настоящей статьи, обращаются из лик- 
шшпню неграмотности указанных выше 
групп «оселення.

9. Совету Народных Комиссаров АХССР 
ЛрНШіТЬ моры к проведению в жизнь насто
ящею постановления па территория АМСГР 
п образовать комиссию для согласовали в 
регулирования работы общественных орга
низаций « соответствии со ст. 5 настоящего 
ігчгаиовлешш.

ІІ.
10. С пздапием натягцого иоотаповл1- 

ния ‘тмоляютс-я:
1) жттаковлешго СИК У СОР от 14 сен

тября 1923 г. «0 ликвидации неграмотно 
г.ти среди яапрязыниикст и лиц поремедао- 
го состава терчастой» (С. У. УССР 1923 г., 
Уч 34. ст. 491);

2) постановление СИК УССР от 23 октяб
ря 1923 г. «О регнрогтраиении постансм -̂ 
иня <0 ликвидации неграмотности среди до
призывников и лиц поименного состава 
терчастей» на лиц. ги.пшнп.хея в 1903- 
1904 г.» ({-. У. УГОР 1923 г.. Уз 38, ст 
520);

3) постановление СИК >ССР от 12 аевао- 
рн 1924 г. «О .тюдащпг нопрамогности 
срохн допризьмигиков и »|іапя«н«ввщя пе
редои юто состава топчастей» &.У. УССР 
1924 і.. У? 52, ст. 321).

Харьков, 12 января 1У29 г. *3 4*’--------------- ^

Пре.'кеаатель Ьсеукраинокого
Центрального Иятолинтсльного

Комитета Иетровший.
Председатель Совета

Народных Комиссаров УССР В. Чубарь.
Секретарь Всеукраинского ,

Центрального Иополниташюпо
Комитета М. Василем». 

Распубликовано я -Вістях ВУЦ8К" 18 января 
1929 г., № 15.

Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголо8л1г № 7. Трест .ХаркЫ-Друк". Друга друкарня ім. В. Блакитного Зам М 2491—10.000



Пролетарі всіх країн, єднайтеся'.
Г34]

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ Т А  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ І 4 Б Е Р Е З Н Я 1929 р.

ЗМІСТ

Постанови ВУЦВК й РИК УСНІ» 

{12-16 січня 1929 р.)
33. Про мову й про силу Систематичного Збір

ника чинних законів УСРР.
34. Про увільнення Київського Державного 

Цирку від місцевих податків і оплат.
ЯГ». Про зміну арт. 4 постанови „Про затвер

дження тимчасових правил про учеництво 
у кустарів і ремісників, а також у проми
словій кооперації та в трудових артілях*.

36. Про зміну арт. арт. 46 і 47 Устави про 
державні промислові трести.

37. Про витрати на розсилання від судових 
органів повісток у цивільних справах.

38. Про оплати за судово-виконавчі чинності.

ЗУ. Про спеціальні кошти народньої хірургічної 
лікарні [імени пооф. Тринклера в м. Хар
кові.

40. і Іро оголошення замку колишніх князів 
Острозьких в у . Старо-Костянтинові за 
державний історично-культурний заповід
ник.

41. Про Київську постійну промислово-пока
зову виставку.-

42. Про обов'язкове страхування робітників 
муштрового іі активно-розшукного складу 
робітничо-селянської міліції УСРР від не
щасних випадків в органах державного 
страхування.

43. Про підвищення крайнього розміру ставок 
місцевого податку з будівель.

44. Про зміну .Положення про Постійну Сиро
винну Нараду при Народньому Комісаріаті 
Торгівлі УСРР".

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦНК я СИК УССР 

(12-16 января 1929 г.)
33. О языке и о силе Систематического Собра

ния действующих законов УССР.
34. Об освобождении Киевского Государствен

ного Цирка от местных налогов и сборов.
з.*і. Об изменении ст. 4 постановления „Об 

V утверждении временных правил об учени
честве у кустарей и ремесленников, а также 
в промысловой кооперации и в трудовых 
артелях*.

изменении ст. ст. 46 и 47 Положения 
^ о государственных промышленных трестах.

:Т;7 О расходах по рассылке судебными орга
нами повесток по гражданским делам.

36. О сборах за судебно-исполнительные дей
ствия.

39. О специальных средствах народной хирур
гической больницы имени проф. Тринклера 
в г. Харькове.

4и. Об об'явлений замка бывших князейОстрож- 
ских 8 г. Старо Константинове государ
ственным историко-культурным заповедни
ком.

41. О Киевской постоянной промышленно-пока
зательной выставке.

42. Об обязательном страховании роботников 
строевого и активно-розыскного состава 
рабоче-крестьянской милиции УССР от не
счастных случаев в органах государствен
ного страхования.

43. О повышении предельного размера ставок 
местного налога со строений.

44. Об изменении .Поюжения о Постоянном 
Сырьевом Совещании при Народном Комис- 
сариате^ц*лди УССР*'.

г
; | *•** *, • -



ПОСТАНОВИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО

НАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНІХ 
КОМІСАРІВ УСРР.

33. Про мову й про силу Систематичного 
Збірника чинних законів УСРР.

ІЦоб здешевити й прискорити видання Си- 
отематнчиого Збірника чінпшх законів УСІМ’. 
Всо\ісраїнськнп Центральний Виконавчий 
Комітет і Рала Народпіх Комісарін УСРР 
п о ста «о вП .1 Іі:

і.

1. (' і і с том л ти уші Й • Сіріші; чинних законів 
УСРР видати одною українською мовою.

2. Зобов’нзатп Народній Комісаріат Юсти
ції УСРР залежно від потреб видавати окре
мі видання Систематичного Збірника чііігіпіч 
зак“нів УСРР російською мовою та мовами 
інших національних меншостей УСРР.

!>. Надати Снсге)іатл‘шиму Збірникові 
чімиїих законів УСРР склу офіційного впзан- 
ші нарівні аз Збірником Узаконені, та Роз
поряджень Робітничо-Селянського Уряду Ук
раїни.

Закони, не вміщені у Систематичному 
Мірникові чинних .іаксиїіі; УСРР. вважаються 
за іакі. ив» іггратилн сн.гу.

У ралі розбіиаюстіг тексту законів. умі
щених у Систематичному Збірникові тїїнннх 
законів УСРР. з текстом цих законів, ого
лошених у Збірникові Узаконень та Розпо
ряджень. переважну силу маю текст Ширинка 
Узаконень і Розпоряджень за винятком зміни 
назв установ, що були за витання закону, 
на відповідні шші назви, а так само -внклю- 
чеипя окремих частіш або артикулів законів 
па підставі арі. арт. 2 і 4 постанови ВУЦИК 
і РДО». УСРР з квітня 1923 р. -Про ви
днішії Систематичного Збірника чіичшх за
конів УСРР 136. Уз. УСРР 197* року. 
Л? 10, арт. 99).

ІІ.

4. З виданням цієї шттановн .шнкх.ться 
аре. с ингтаиови ВУЦВК і РИК УСРР » 23

•:оі

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ

НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НА
РОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

33. О языке и о силе Систематического Со
брания действующих законов УССР.

В целях удешевлении п ускорении изда- 
<ши Систематического Собрании действую 
ших законов УССР, ВсеукраннскнЙ Цен
тральный Пополнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров УССР п о с т а н  
в н л  и:

I.

1. Систематическое Собрание действующих 
законов УССР издать на одном украинском 
языке

2. Обязать Народный Комиссариат Юстк 
цім УНТ но морс надобности издавать ш- 
дельиыс издания Снстематичсчмгого О юра 
шш действующих законон УСС-Р на русско" 
лзыко п на языках иных лаціптальїіьіл 
жшышшсгв УССР.

3. Придать Систематическому Собранию 
дейс-лвующнх законов УСОР силу официаль
ною издания наравне с Собранием Узаконе
нні н Распоряжений Рабоче-Крсстьішског.ї 
І Іравителигва Украины.

Законы, не помещенные в Систематиче
ском Собрании действующих законов УССР, 
считаются утдютившими силу.

В случае расхождения текста законов, по
мещенных в Систематическом Собрании дей
ствующих закоіюв УССР, с текстом этих за
конов, онуб.інковашіьім в Собрании Узаконе
ний и Распоряжений, преимущественную си
лу пмест текст Соб|)аиия Узаконений и Рас
поряжений, за исключением изменении на
званий учреждений, существовавших при нз- 
дашні закона, на соответствующие иовыг 
названии. а также неключешш отдельных 
частей или статей законов на осіювашін ст. 
ст. 2 и 4 постановления ВУЦИК и СИК 
УССР от 2о апреля 1928 г. «Об нздаиА.- 
Систематического (‘обрання действующих за
конов УССР* (36. У.:. УСРР І97М.. .V? 19. 
ст. 99).

ІІ.

4. С. изданием настоящего постановления 
изменяется ст. С постановления ВУЦИК и



квітня 1928 р- «Про вязания Систематично
го Збірника чинних заковів УСРР» '36. Уз. 
УСРР 1928 р.. .'б 10, арт. 99).

Харків, 12 січня 1029 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народшх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК*
З лютого 1029 р., № 28.

СНК УССР от 25 апреля 1928 г. «Об «зда
нии Систематическою Собрания действую, 
щих законов УССР* (36. Уз. УСРР 1928 г.. 
Ха 10, ст. 99).

Харьков, 12 января 1929 г.

Председатель Всеукрашского Нейтраль
ного Исполнительного Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеукраннекого Центрального 
Исполнительного Комитета М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК*
3 февраля 1929 г., № 28.

34. Про уві/ьнення Київського Державного
Цирку від місцевих податків і оплат-

Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народшх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и :

Увільнити Київський Державний Цирк від 
усіх місцевих податків і оплат.

Харків, 12 січня 1929 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету Петровський.

Заст. Голови Гади Передніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїнського Центрального 
Ишшмого Комітету М. василенко.

Оголошено в «В'стях ВУЦВК"
З лютого 1929 р.. № 28.

35. Про зміну арт. 4 постанови «Про за
твердження тимчасових правил про учениц
тво у кустарів і ремісників, а також у про
мисловій кооперації та в трудових артілях».

Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР п о- 
о т а я о в п л л :

І.

Артикул 4 стоеї постанпвк з 15 квітня 
1927 р. «Пік» затвердження тимчасових

34. Об освобождении Киевского Государ
ственного Цирка от местных налогов и сбо

ров.

Всеукрашский Центральный Исполнитель- 
ный Комитет я Совет Народных Комиссаре 
УССР п о с т а н о в и л и :

Освободить Киевский Государственный 
Цирк от всех местиых налогов я сборов.

Харьков, 12 января 1929 г.

Председатель Всеукравпского Централь
ного Исдоашггслыгого Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеукрашгского Центральною 
Пополнительного Комитета М. Василенко.

Распубликовано'в .Вістях ВУЦВК*
3 февраля 1929 г., № 28.

35- Об изменении ст. 4 постановления «Об 
утверждении временных правил об учениче
стве у кустарей и ремесленников, а также 
в промысловой кооперации и в трудовых 

артелях».

Всеукраински іі Центральный Псиолпггель- 
пый Комитет и Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л и :

I.

Статью 4-ю постановления своего от 15 
апреля 1927 г. «Об утверждения временных



іірашіл при учеництво у кустарів і реміоїш- 
сів, а також у промисловій кооперації та в 
трудових артілях» (36. Уз. УСРР 1927 р., 
К* 12, арт. 74) ухвалити в такій редакції:

<4. Число учнів у кустарів і ремісників, 
що працюють вдома, но може бути більшим 
як два иа одного павчальшіка-

Чксло учнів у спільних артільїгих май- 
стерпях по може перевищувати ПОДВІЙПОЮ 
числа члоців артілей, що працюють у даній 
майстерні».

ІІ.
Цю постанову видасться па иідставі но- 

стаиови ЦІїК і РПК Союзу РСР з 24 жовт
ня 1928 р. «Про зміну постанови Централь
ного Виконавчого Комітету і Ради Пародаіх 
Комісарів Союзу РСР з 15 жовтий 1926 р. 
«Про засади про учеництво у кустарів, ре
місників, у промисловій кооперації та в тру
дових артілях* (Зо. Зак. ОРСР 1928 р., 
У* 64, арт. 589).

Харків, 12 січня 192о г-

Гатова Всеукраїиського Цептральпого Ви
конавчого Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Дудник.

Секретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦ8К- 
З лютого 1029 р.. 28.

и|ювіи об ученичество у кустарей и ремес
ленников. а также в промысловой коопера
ции и в трудовых артелях» (36. Уз. УСРР 
1927 г., X* 12, ст. 74) изложить в следую
щей редакции:

<4. Число учеников у кустарей и ремее- 
девиоков, работающих на дому, но может 
превышать двух иа одною обучающего.

Число учеников в общих артельных ма
стерских пе может превышать двойного чис
ла членов артелей, работающих в даииой ма
стерской»

Іі.

Настоящие иостаиошенио ведается яа от
певании постановления Ц11К іі СИК Союза 
ССР от 24 октября 1928 г. «Об изменении по
становления Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 15 октября 1920 г. «Об основ
ных положеннях об ученичестве у кустарей, 
ремесленников, В ЩЮМЫСЛОВОЙ КООІІО|*аЦіШ и 
трудовых артелях» (0. 3. СССР 1928 г., 
У? 64, ст. 5891.

Харьков, 12 января 1929 г.

Председатель Всеукраинтио Централь
ного Исполнительного Комитета Петровский-

Зам. Председателя Совета ІІаіюдиьіх
Комиссаров УССР Дудник.

Секретарь Ксоукраилского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Василенно.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК"
3 февраля 1929 г., № 28

36. Про зміну арт. арт. 46 і 47 Устави гфо 
державні промислові трести.

Всеукраїпський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л  и:

І.

Арт. арт. 46 і 47 Устави про державп! 
промислові трести УСРР (36. Уз. УСРР 
1928 р , X* 18, арт. 165) ухвалити в та
кій редакції:

<46. Фонд поліїшіеііпя побуту робітників 
і службовців витрачає правління тресту,

36. Об изменении ст. ст. 46 и 47 Положе
ния о государственных промышленных тре

стах.

Вссукрашюкий Центральный исполни
тельный Комитет и Совет Народиих Комис
саров УССР п о с т а н о в и л и :

I.

Изложить ст. ст- 46 н 47 Положения о го
сударственных промышленных трестах УССР 
(С. У. УССР 1928 г., Хз 18, ст. 165) в сле
дующей редакции:

<46. Фоид улучшения быта рабочих п слу
жащих расходуется правлением треста ао со-



порозумівшись з відповідною професійною 
слізкою порядком, устаповлюваиим у спе
ціальному законі».

<47. РсзервовнЙ капітал призиачаегься 
па покриття втрат підприємства за річвам 
балансом. Резервовяй капітал переховується 
порядком, установленим у спеціальному за
коні. Козв резервовий капітал досягне по- 
ловили статутового капіталу, то відрахуван
ня до нього припинається, а розмір відраху
вань до капіталу розширення підприємств 
збільшується до 30% >

П.

грашешпо с соответст 
нальиым союзом в пор; 
особым законом».

<47. Резервный г 
крытня убытков пр 
лансу. Резервный 
ке, установление 
г.твжепии резеу 
уставного каш 
кращакггся, с 
расширения 
3 0 % » .

(... £

луюищ лрофо 
4ДК6, устанавливЬ

латал служит для 
-'дрряятня по годовому 

капитал хранится в под 
/V особым законом. По 

шыж капиталом полови 
і гала отчисления в пего хт 

4 размер отчислений в капах 
■предп/щятия повышается

Цю постанову видано иа підставі поста
нов ЦКК і РНК Союзу РСР: 1) з 19 ве
ресня 1923 р. «Про зміну устави про дер
жанні промислові трести* (Зо. Зак. СРСР 
1928 в., Ув 60, арт. 539) і 2) з 31 жовт
ня 1928 р. «Про зміну арт. 48 устави про 
державні промислові трести» (36. Зак. СРСР 
1928 р., X» 65, арт. 598).

Харків, 12  січня 1929 р.

и.
шцео постановление издано на <х 
ін постановлений ДИК п ШК Союз.

1) от 19 сентября 1928 г. «Об.измо 
ін положення о государственных про 

лиешшх Фростах» (С. 3. СССР 1928 г., 
і 60, ст. 539) іі 2) от 31 октября 1928 г. 

•Об изменении ст. 48 положения о госу
дарственных промышленных трестах» (С. 3. 
СССР 1928 г., № 65, ст. 598).

Наст
иовад'
ССР:
ПОІР
мы

Голова Вссукрашського 
Центрального Виконавчого Комітету

Петровськи

Заст. Голови Ради Народнії
Комісарів УСІМ* Серб)

лейко.
Секретар Всеукраїнського 

Цеихтальпеге Виконавчого Комітс
М. В ч

усиленно.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК"

З лютого 1929 р., № 23.

Харьков, 12 января І!>29 г.

Председатель Всеукралясколо Централь
ного ІІслодшітсішопо Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Наролпых
Кбмяссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеукраіюского Деи трального 
Исполнительного Комитета М. Василенко.
Распубликовано *• .Вістях ВУЦВК’

В февраля 1029 г., .4» 28.

37. Ц» витрати на розеї від судових
ррганів повісті» у Ш вільних справа*.

Щоб упорядкувати 'ліраву розсилання від 
судових оргаиів повіс ш у иивільонх спра
вах, Вгрук|<шиъкий Центральний Вико
навчий Комітет і Р.чта Народнії Комісарів 
УСІМ* п о с т а н о в и л и :

Додати де арт. 45 Цивільного Процесу
ального Кодексу .УСРР (36. Уз. УСРР1924 р., 
№ 16—17, арт. 156) увагу такої родая- 
ції:

< У в а г а .  Суми, потрібні на розенлан- 
вя повісток, береться з сторін розміром, 
установления загальпнм поштовим та-

37. О расходах по рассылке судебными ор
ганами повесток по гражданским делам.

В делях упорядочения дела рассылки су
дебными органами повесток по гражданским 
делам Всеукранпскпй Центральный Шпод- 
онтельоый Комитет и Совет Народных Ко
миссаров УССР п о с т а п о в л л н :

Дополнить ст- 45 Гражданскою Процессу
ального Кодекса УССР (С. У. УССР 1924 г., 
Уз 16-17, ст. 156) примечанием в следую
щей редакция:

< П р и м е ч а п я о .  Суммы, пеобс*ЇН“ 
мые для рассылка повесток, взыс^нают-

' са со сторон в размере. устая<ж«шпом об-



рифом для оплата рекомендованих ли
стів із, зворотною розписко». Суми ці 
зараховується: на прибуток державного 
бюджету, коли судовий орган, що поси
лає повістку, € па державному бюджеті, 
і «а -прибуток місцевого бюджету, коли 
судовий орган б на місцевому бюджеті>.

Харків, 12 січня 192» р.

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

Петровський.

Заст. Голови Ради Народпіх
Комісарів УСРР Сербиченио.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

М. Василенко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК"
З лютого 1929 р-, № 28.

ЗО. Про оплати за судово-виконавчі чинно
сті*

Всеукраїпський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народпіх Комісарів УСРР 
п о с т  а  п о в я л и :

І.

1. Надати Народньому Комісаріятові Юс
тиції УСРР право затверджувати, порозу
мівшись з Народнім Комісаріатом Фінансів 
УСРР, таксу оплат за судово-виконавчі 
чпиності.

2. Встановити, що з суми оплато за 
судово-виконавчі чнпності 25% оплати над
ходить на виплату особам, що щювадплп 
викопаппя. При цьому, якщо впкоїшпя про
вадили судові виконавці, то ця частина оп
лати падходить до відповідного округового 
суду чи Головного Суду А51СРР, кому слід. 
Головний Суд АМСРР чи округоввй суд роз
поділяє падійшлі суми в реченці і порядком, 
що його встановив Народній Комісаріат Юс
тиції УСРР. порозумівшись з Народнім Ко
місаріятом Праці УСРР. Якщо внкопапня 
провадили -сільські ради, то 25% оплати за
лишається на користь осіб, що фактично 
провадили виконання.

(цим почтовым тарифом для оплаты заказ
ных писем с обратною распискою- Суммы 
эти зачисляются: в доход государственно
го бюджета, если судебный орган, посы
лающий повестку, состоит на государ
ственном бюджете, и в доход местного 
бюджета, если судебный орган состоят на 
нос гном бюджете».
Харьков. 12 января 1920 г.

Председатель Всеу краинского Централ і-- 
ното Исполнительного Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных
Комнсса|юв УССР Сербиченко.

Секретарь Бссукраїшского Центральною 
Исполнительного Комитета М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК;
3 февраля 1929 г.. № 28.

38. О сборах за судебно-исполнительные дей
ствия.

Всеукіюннсвий Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л и :

•
I.

1. Предоставить Народному Комнссариагу 
Юстиции УССР право утверждать, по согла
шению с Народным Комиссариатом Финан
сов УССР, таксу сборов за судебао-исполии- 
тельпыо действия.

2. Установить, что из суммы сбора за су- 
дебно-ииюлпительпые действия 25% сбора 
поступает іва оплату лиц, производивших 
целолпашс. При этом, если исполнение про
изводилось судебными исполнителями, эта 
часть сбора поступает в соответствующий 
окружной суд или в ГлавпыЙ Суд АМССР. 
но принадлежности. Главпый Суд АМОС-Р 
пли окружпой суд распределяет поступившие 
суммы в сроки и в порядке, установленном 
Народным Комиссариатом Юстиции УССР но 
соглашению с Народным Комиссариатом 
Трра УССР. Если исполнение производилось 
сельскими советами, то 25% сбора остав
ляется в пользу лиц. фактически произво
дивших исполнение.



Решта 75% оплати надходить:
1) коли оішту справлено на милості су

дових виконавців, угримунаинх коштом 
державного бюджету,—на прибуток держа
ви, за кошторисом Нарошього Комісаріату 
Юстиції УСИ* або Народиього Комісаріату 
Юстиції АМОРР, за чиїм, слід:

2) коли оплату справлено за чиниості 
судових внііоиавців, утримуваних за раху
нок місцевого бюджету і—на прибуток від
повідних місцевих бюджетів;

коли оплату справлено за виконавчі 
чинності, що їх ироваднла сільська рада, 
виділепа в самостійну бюджетову олени
цю,—на прибуток бюджету відповівшої сіль
ської ради;

4) коли оплат) справлеио за виконавчі 
чинності, що їх провадила сільська рада, 
іі» виділена в самостійну бюджетову оди
ницю,—«на п}шбуток бюджету відповідного 
районового виконавчого комітету за кошто
рисом сільської ради.

ІІ.
3. Шдиоиідно до цієї іюсіаішші аре. 

260 і увагу до нього Цивільного Ир-цесу- 
ального Кодексу У01*1' (116. Уз. УСРР 
1924 рм К* НИ 7. арт. 156 і 1926 р.,
У* 57, арт. 3821 ухвалити в такій редак
ції:

<269. Всі витрати на виконаний судових 
присудів вносить нравіжннк підчас вико
нання кожної чинности (наміром, ін‘|юдба- 
чсиим таксою оплат за судово-виконавчі 
чинності. Таксу ню встановлює Народній 
Комісаріат Юстиції УПЧ\ иорозуміїшшсь з 
Народиш Комісаріатом Фінансів Угрр. Ви
трати, що їх виіс оравіжннк, вивертається 
із справлених сум і повертається правіж- 
низові.

У в а г а .  Правіжників, увільиеинх від 
ламати судових оилат і інших оплат та 
витрат на справу (арт. 43), увільшшть- 
«•л і і«д внесення витрат на ішкоішііі:» 
судових присудів. Виняток становлять 
державні орг&пи, увільнені від судових 
оплат; ці органи вносять витрати на ви- 
копанна присудів розміром і порядком, 
ішиачужпшч таксою оилат за судово- 
виконавчі чинності.

.1а випадків, кили правіжннла увільне
но вносити витрати на виконання, вит-

Осталыше 75% сбора дюстушют:
1) если сбор взыскан за действия судеб

ных исполнителей, содержимых за счет госу- 
дарствешіого бюджета,—в доход государство, 
по-смете Народного Комиссариата Юстиции 
УССР или Народного Комиссариата Юотшиш 
АМССР, по принадлежности;

2) если сбор взыскан за действии судеб
ных исполнителей, содержимых за счет мест
ного бюджетами доход соответстеующих 
местных бюджетов;

3) если сбор взыскан за исполнительные 
действия, ироузвсдешіио сельским советом, 
выделенным в самостоятельную бюджетную 
единицу,—в доход бюджета соответствующе- 
го сельского совета;

4) если сбор взыскан за испаиштельвые 
действия, произведенные сельским советом, 
по выделенным в самостоятельную бюджет
ную еджгоцу,—в доход бюджега соответ
ствующего районного исполнительного коми
тета по смето сельского совета.

ІІ.
3. И соответствии с настоящим ностаиов- 

деинеи изложить ст- 269 и примечание к пей 
Гражданского Процессуального Кодекса 
УГ4Л* (С. У. У ил» 1924 г., .\» 16-17, ст. 156 
и 1926 г., М? 57, ст. 382) в следующей ре
дакции:

<269. Нее расходы по исполнению судеб
ных решений вносятся взыскателем при со
вершении каждого действия в размере, пред
усмотренном таксою сборов за судебно-иснол- 
нитсльные действия. Такса зга устанавли
вается Народным Комиссариатом Юстиции 
УССР но соглашеппю с Народним Комисса
риатом Финансов УССР. Расходы, внесенные 
взыскателем. удерживаются нз взысканных 
сумм и возвращаются взыскателю.

П р и м е ч а н и е .  Взыскатели, освобож 
денные от уплаты судебных пошлин и про
чих сборов и (исходов по делу (ст. 43ц 
освобождаются и «>т виес-отя расходов 
ПО ИСИОЛНОННЮ судебных решений. Исклю
чение составляют государственные орга
ны, освобожденные от судебных сборов м 
пошлин; эти органы вносят расходы по 
исполнению рошений в размере п в по
рядке, определяемом таксою «'боров за су
дебно-исполнительные действия.

Н случаях, когда взыскатель освобож
ден <гг внесения расходов по исполнению,



рати ці справляється з довжника підчас
внкоиашш присуду».
4. З 'виданням цієї постанови касується:

1) постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 19 
березия 1924 р. «Про збі-р за судово-вико
навчі чинності» (36. Уз. УСРР 1924 р., 
У* 7, арт. 69);

2) постанову ВУЦВК і РИК УСРР з 14 
березня 1928 р. «Про зміну постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР» Про збір за судово- 
виконавчі чинності» (36. Уз. УСРР 1928 р., 
№ 5, арт. 61).

Хірків, 12 січня 192Н р,

Голова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

Петровський.

Заст. Голови Ради Народнії
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

М. Василенко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК"
8 лютого Ю29 р., № 32.. і

расходы эти взыскиваются с должника
при исполнении решения».
4. С изданном настоящего постановления 

отменяются;
1) постановление ВУЦІІК н СИК УССР от 

19 марта 1924 г. <0 сборах за судебпо-ис- 
аолшггелыше действия» (С. У- УССР 1924 
г., Ха 7, ст. 69);

2) постановление ВУЦИК и СИК УССР от 
14 марта 1928 г. «Об измспсшш посталов 
леппя ВУЦИК и СИК УССР <0 сборах за су- 
дебно-псполпптельпые действия» (С. У. 
УССР 1928 г., & 5, ст. 61).

Харьков, 12 января 1929 г.

Председатель Всеукратіского Централі. 
него Исполнительною Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеукраинского Центрального 
исполнительного Комитета М. Василенко.

Распубликовано в „Встях ВУЦВК*
8 февраля 1929 г., М 32.

ПОСТАНОВИ
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

39. Про слеціяльні пошти народньої хірур
гічної лікарні імени проф. Тринклера в 

м. Харкові.

Щоб поліпшити постановку роботи иарод- 
вьої хірургічної лікарні іаеен проф. Трин
клера в м. Харкові, давшп їй спеціальні 
кошти, ісрін коштів, що їх дається за бюд
жетом, Рада Народнії Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

1. Надати право народній хірургічній лі
карні імени проф. Трииклера в м. Харкові 
мати сясніяльїм кошти, що складаються з:

1) плати 8а стаціоварне та амбулаторне 
лікування, аналізи, репгенюські світлини й 
просвічування;

2) пожертв окремих устапов, організацій 
1 осіб.

2. Спеціальні кошти народньої хірургіч
ної лікарні імеви проф. Тринклера витра
чається на:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР

39. О специальных средствах народной хи
рургической больницы имени проф. Тринкле

ра в гор. Харькове-

П целях улучшения постановки работы на 
родной хирургической больницы имени Проф 
Тринклера в г. Харькове, путем предостав
ления специальных средств, сверх средств, 
отпускаемых по бюджету. Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :

1. Проставить народной хирургической 
больнице имени проф. Трпиклера в г. Харь
кове право иметь специальные средства, со
ставляемые из:

1) платы за стациопарпоо и амбулаторное 
лечение, анализы, рентгеновские снимки и 
просвечивания;

2) пожертвований отдельных учреждений, 
организаций н лиц.

2. Специальные средства народной хирур
гической больницы имени проф. Тринклера 
расходуются па:



1) утримання додаїковіяо штату, сиолу- • 
чепого з утриманням платних хворих;

2) оксплоатаційио-госоодаїрські вндатхн, 
сполучені з иоліпшешіям роботи лікарні і з 
утрнмапвям платпих хворих (придбання 
білизни і шпитального майна, збільшення 
норм харчування, иостачаевя хедвкахеотів. 
рехопт будівель);

3) різні наукові та науково-практичні 
леліли;

4) наукові відрядження;
5) поповнення устаткуванням й прилад

дях лабораторій та кабінетів;
6) придбання тварин для дослідів;
7) лридбанпл наукової літератури.
3. Порядок одержання, схову і витрачан

ня глоціил.них коштів, зазначених у пійі 
постанові, ішзпачасться інструкцією, що іі 
виш Народній Комісаріат Охоропи Здоров'я 
УСРР, порозумівшись л Народнім Комісаріа
том Фінансів УСНІ*.

Харків, іь січня і»2У р.

Заст. 1'оловя Ради
Народпіх Комісарів УСІМ* Сербиченко. 

Клрівннчий Справ
Ради Народнії Комісарів УСРР Я. Касяя.

)голошеі»о в .Вістях ВУЦВК"
З лютого Ю2о р„ № 28.

40. Про оголошення замку колишніх князів 
Острозьких у м. Старо-Костянтинові за 
державний історично-культурний заповідник.

Зважаючи на гсіоричио-лультурне лначін- 
11:1 замку колишніх кішін Острозьких у 
нісгі Старо-Костянтинові, Рада Народні* 
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

І.

1. Замок колишніх князів Оегрозі-ких у 
м Сгаро-Коотяитинові Шепетівської округи 
в .межах його стій, а там, де стін пемае,— 
в межах його црвродніх драниць (річка 
Случ) з усіма старувинпимп будівлями та 
спорудами, як-ось: башта, церква, стіни, 
брама, дзвіниця й руїни—оголосити за дер
жавшій ігтрпчпо-кульгурппй заповідник та 
передати його з усім його майном, то має

1) содержание дополнительного штага, 
связанного с содержанием нлатпых больных;

2) эксплоатациояпо-хозяйствешше расхо-' 
ды, связанные с улучшением работы больни
цы и с содержанием платных больных 
(приобретение белья и госпитального имуще
ства, увеличение ворм питания, снабжение 
медикаментами, ремонт строений);

3) разные научные и паучпо-практнчесвае 
исследования;

4) парные командировки;
[>) пополпенпс оборудования и принадлеж

ностей лабораторий н кабинетов;
Г>) приобретение животных для опытов;
7) приобретение научной литературы.
3. Порядок получения, хранепвя н расхо

дования специальных средств, указанных в 
пастоящем постаповлопнп, определяется ин
струкцией, издаваемой Народным Комисса
риатом Здравоохранения УССР по соглаше
нию с На|юдныи Комиссариатом Финансов 
УССР.

Харьков, 15 января 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Я* Касьян.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК*
_ 3 февраля 1929 г., >6 29.

40. Об об'явлений замка бывших князей 
Острожских в г. Старо-Констаягинове госу- 
дарственньм историко-культурньм заповед

ником-

Имея в виду исшрико-кулыурное значе
ние замка бывишх князей Отрожскнх в гор 
Старо-Коистаптшюве, Совет Народных Ко
миссаров УССР п о с т а н о в и л :

І.

1. Замок бывших кпязей Острожских в 
гор. Старо-Копстаптпнове, Шепетовског* 
округа в пределах его стен, а там, где нет 
стоп,—в пределах его естественных границ 
(река Слтч) со всемп старинными построй
ками и сооружениями, как-то: Оаншя, цер
ковь, степы, воіюта, колокольия п разваля
ны—об’ятагп. государственным историко- 
культурным заповедником и передать его со



історично-культурне значіния, у віданая На* 
їхнього Комігаріяту Освіти УСРР.

У в а г а .  Молитовні й речі культу, що 
а п складі заповідника, можна встанов
леним порядком передавати для користу
вання релігійним громадам.

2. Для передачі зазначеного в арт. 1 за
повідника у відання Народпього Комісаріату 
Освіти УСРР утворити комісію за головуван
ням представника Шепетівського Округово- 
го Виконавчого Комітету в складі представ
ників від Народнього Комісаріату Освіти 
УСРР і Народнього Комісаріату Внутрішніх 
Справ УСРР тю одному від кожного.

3. Заповідника утримується, починаючи 
з 1928-1929 бюджетового року, коштам 
державного бюджету за кошторисом Народ
нього Комісаріату Освіти УСРР.

П.

4. Цю постанову видасться на виставі 
арт. 17 постанови ВУЦВК і РНК УСРР . з 
16 червня 1926 р. «Про пам'ятки культури 
Й примни* <36. Уз. УСРР 1926 р., №32-33, 
арт. 259).

Харків, 10 січня 1020 р.

Заст. Голови Ради
Народвіх Комісарів УСРР Сербиченко.

Керівнимий Справ
Ради Народпіх Комісарів УССР Я. Касян.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК**
9 лютого Ю29 р., № 33

41. Про Київську Постійну Промислово- 
Показову Виставку.

Рада Народпіх Комісарів УСРР постано
вила затвердити нпжченаведепу Уставу про 
Київську Постійну Промислово-Показову Ви
ставку:

УСТАВА

про Київську Постійну Промислово- Показову 
Виставку.

1. Київську Постійну Промислово-Показо
ву Виставку при ВРНГ УСРР організується 
для обслуговування промисловосте місцево-

всем его имуществом, имеющим историке 
культурной значение, в ведение Народного 
Комиссариата Просвещения УССР.

П р и м е ч а н и е .  Паходшднеся в со
ставе заповедника молитвенные дома н 
предметы культа могут быть в установ
ленном порядке передаваемы в пользова
ние религиозных обществ
2. Для передачи указаадюго в ст. 1 запо

ведника в ведение Народного Комиссариата 
Просвещения УССР образовать комиссию под 
председательством представителя Шел стол
икого Окружного Исполнительного Комитета 
© составе представителей от Народного Ко- 
мпссарпата Просвещения УССР и Народного 
Комиссариата Внутренних Дел УССР по од
ному от каждого. 1

3. Содержание заповедника производится, 
начиная с 1928-1929 бюджегиого года, за' 
счет государственного бюджета по смете На
родного Комиссариата Просвещения У СО'

ІІ.
4. Настоящее, постановление издастся иа 

основании ст. 17 постановления ВУЦНК в 
СИК УССР от 16 июня 1926 г. *0 памятни
ках культуры л природы» <0. У. УССР 
1926 г., № 32-33, ст- 259).

Харьков, 15 января Ю2о г.

Зам. Председателя Совета Народных
Коміктаїюв УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Я. Касьян.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК- 
9 февраля Ю29 г., № Зз

41. О Киевской Постоянной Промышленно- 
Показательной Выставке.

Совет Народных Комиссаров УССР по
становил утвердить нижеследующее Поло- 
женпс о Киевской Постоянной Промышленно- 
Показательной Выставке:

ПОЛОЖЕНИЕ

о Киевском Постоянной Промышленно Показа 
тельной Выставке.

1. Киевская Постоянная Иромышленио- 
Ноказательпая Выставка при ВСИХ УССР 
<»1>гаішзуетсл для обслуживания промышден-



Арт. 41

го. реелубіікаїкиаш й загально-союзного 
з вміти Полісся та Лісостепу України.

2. Київська Постійна Промнслово-Ловазо- 
на Виставка аа свою мету нас:

1) вауково-скствватнчно і наочно-пока
зово ііявляті кторгшкі розвиток, теоеріш- 
■ІІ стан, технічні досягнення і оврсоектяви 
розвитку дромшеловоетн Полісся та Лісосте
пу Vкраїв*, а надто місцеві природні ба
шта Й елособи раціонального епюри- 
паяяя їх промисловігпо; •

2)  рошоесзццжуиа:м проммслов»-те\нічні 
ліашія сараї ширших маг трудящих;

2) анайиниги широкі маси трудящих а 
якістю й асортммигтом місцевої си|*окини. 
иетоіами використання її, виробничими 
процесами в скрики* галузях проммсловости 
Иіііссі та «Ьс<*шп України, а так само 
з асортиментом цмауі.ції аазлаченої про-
ИЙС.НпЖТК

Іі. Для лосмітМ'ііііи зазначеної мені Кшь- 
«ииі Ііогтіїній Ирнимслпво-НомэииК Ви 
сіамці тпшгьи ораво:

1) вргшгати *а і^сіиімітіи т;«е. гм, го-
««парові «б », і кляв* І окремі оідітрмсч- 
ітвл УМТ ти С<жи) ИГ;

2) прігригатг науииіі установи, що нро-
от роботу в справі в «пенни внреОнк-

чих Процесів в (Сронит ПЬіуЗЯІ ЩЮМИСЛО- 
пости, ю нюяного дсююсгуо ванни на Ві- 
«тавіи масажі* їхніх иасючю-іюагпічіікл 
робот;

3) оритягаїя лааордош фірми для лака
емого демонстрування на Ввсгавці всіх 
зауховіх і технічках н>«явоп у пречисто- 
>ИКТІ|

4) органЬонуьап «ішбрично-иаодсьгі І 
!*ухош «така;

5) орпшізпатвлти ш робітдож ю|игг. 
чфочяпиіі иаув«е<»-те\нічш курси з окре
мі* итавь аромкл<ів**-ти й техніки за эго- 
юю з Київською «круговою інспектурою на- 
уюдшюої освіті, лекції, доповіді В віво-томв- 
<■ грації. а так само орояаїкп екскурсіїау 
рл^тт:

Ь» шцааатя мрмцкш журналі, бюлете
ні, олакаті. каталога метамови об'єктів 
то-во.

иустн местного, республиканского н общесо
юзного значення Полесья м Лесостепи У і; ра
вны.

2. Киевская Постоянная Промышдежю- 
Ноказэтельнзя Вьктаїжа имеет своей целью:

1) і» у^о-систематическое и наглидио- по
казательное выявление исторического разви
тия, современного состояния, технических 
достижений и пермкчгтв развития промыш
ленности Полесья н Лесостепи Украины, 
особенно—местных естествоншлх богатств 
и соособов рационального ноподі.тоиашія кх
промышленностью;

2) распространенно щчшышлеино-техан- 
чесетх знаний с^дн широких масс труда- 
шихся;

3) ознакомление широких месс трудящих
ся с качеством н ассортиментом местною 
сырья, методами ею иашльзешатш, произ
вол стоит лін щюцессамн и отдельных от
раслях промышленности Полола н Лесосте
пи Украины, а ташке с ассортиментом н|ю 
іундин указанной іі;<омьшиоішости.

3. Для достижения указанной цели Киж
ской Постоянной 1І(к>мііШіленш>-Показа‘П>ль- 
иой Высгаико п^иостаилястся и|»аво:

1; привлекать в качестве ашюнеігіов 
тресты, хозяйственные об’единения я ет- 
дельные предприятия УССР к Союза ССР;

2) цривлекать научные учр:жичінн, на
душив раит но изучению производствен 
аых процессов в отдельных ОГрагЛЯХ про- 
мыш.Н'тюпя. к наглядному дечонстрирова- 
нию на Выставят рюультатов их научно- 
практических работ;

Зд привлекать заграничные фирмы для оо- 
падагтольниго і<<чоііпуіі[н>ваиия «а Выставке 
исех новинок научного и техігнчеткого ха- 
і>актт'і>а в оромьішл&ііи<*сгі;

4) организовывать фабрично-заводские и 
передаижкьь- вьптаоки;

Од «’рганнтовыъать ия [абочях кратко- 
г|нс«ы»' набіло-технические курсы по от
дельным вопрхам гфомипиецюстя и тс\- 
шкн по соглаикміню с КвевскоЙ окружной 
инспектурой на^юдното лросвещевая, лекцвп, 
доклады и кяш’Деноястрашги, а также про
водить эюку^донную работу;

6) издавать пе{«одическае мсурвалы, 
баолетеяи. плакати, каталога вьктавочяьіі 
об’пгтов ■ т. о.



4. Управління Київської Іі остійної Про- 
мкслово-Показової Виставки мас осідок у

Клїві.
\ Виставка мав початку встановленого 

зразку з своею назвою.
0. Київська Поггйіяа Иромнелово-Покаоо- 

ва Виставка в при Президії Вищої Ради На- 
роднього Господарства УСРР, має право 
юридичної особи й відповідає за свої зобо
в'язання в межах коштів, які вона має. 
но перекладаючи такої вішовідальности на 
Вищу Раду Народнього Господарства УСРР 
або будь-які інші державні органи або дер
жавну скарбницю н цілому чи на місцеві 
кошти.

?. Виставка має існувати на кошти, за
значені в арт. $ цієї Уста вп іі діє на за
садах господарського розрахунку. Своїми 
коштами вона розпоряджає виключно для 
здійснення своїх науково-технічних, вироб
ничо-показових і культурних завдань.

8. Кошти Київської Постійної Промнсдо* 
во-Показової Виставки складаються:

1) з орендної плати, то її одержує Ви
ставка з експопептів за надаїгу їм під їхні 
експонати площу;

2) від експлоатації приміщень Виставки 
для різних науково-показових завдань;

8) 8 прибутків, що їх одержує Виставка 
від організації лекцій, доповідей, кіно-демон- 
страігій то-що:

4) з бюд'жегових асигнувань Київської 
округи Й інших округ, що їх обслуговує 
Виставка і що дали згоду давати кошти 
на утримання Виставки.

9. Уївесь чистий прибуток Виставки, після 
виконання кошторису за минулий рік, ли
шається в розпорядженні Впставкн на даль
ше розширення робот Виставки.

10. Для управління Київською Постій
ною Промислово-Показовою Виставкою Ви
ща Гада Нароиього Господарства УСРР на- 
становлює директора та його помічника в 
частині виробничої пропаганди, реченцем на 
одни рік.

Помічник директора є воднораз заступ
ником директора Виставки.

Директор працює під загальним керівни
цтвом Вищої Ради Переднього Господарства

4. Управление Киевской Постоянной Про 
иишлеііііо-Поішательной Выставки нахо
дится в г. Києве-

5. Выставке присваивается печать уста
новленного образца со своим иаимеаюпаиием.

6. Киевская Постоянная Н|юмышлешш-Цо- 
казатслыш Выставка состоит ори Прези
диуме Высшего Совета Иародиого Хозяйства 
УССР, пользуется нравами юридического ли
ца и иесет ответственность по своим обя
зательствам в пределах средств, коими она 
располагает, без переложения такой ответ
ственности па> Высший Совот Народного Хо
зяйства УССР* плп какие-либо другие госу
дарственные органы, государствепиую казну 
а делом пли па местные средства.

7. Выставка лоджпа существовать за счет 
средств, указанных в ст. 8 настоящего по
ложения и действует па началах хозяйствен
ного расчета. Своими средствами опа распо
ряжается исключительно для осуществления 
своих паучио-тохппчсских, производствен НО- 
аоказптсльпых и культурных задач.

8. Средства Киевской Постоянной Нром.- 
Показательпой Выставки составляются:

1) нз арендной платы, получаемой Вы
ставкой от экспонентов за предостаївлениую 
нм под пх экспонаты площадь;

2) от эксплоатапии помещений Выставки 
для разного рода шучио-покааательиых це
лей;

3) из доходов, получаемых Выставкой от 
организации лекций, докладов, кшюдемоп- 
етраций и проч.;

4) из бюджетных ассш’поваагий Киевского 
округа и других округов, обслуживаемых Вы
ставкой м из'явпвших согласие отоускать 
средства па содержание Выставки.

9. Весь чистый доход Выставки, поело 
выполнения сметы за мипувшпй год, остает
ся п распоряжении Выставки для дальней
шего расширения работ Выставки.

10. Для управления Киевской Постоян
ной Промышленно-Показательной Выставкой 
Высшим Советом Народного Хозяйства УССР 
пазпачаотся директор и его помощник по 
части производственной пропаганды, сроком 
на одни гол.

Помощлнк директора является одновре
менно и заместителем директора Выставки

Директор действует под общим руковод
ством Высшего Совета Народпого Хозяй-



УСРР, відповшо по інструкції, затверджува- 
иої від Вищої Ради Народпього Господар
ства.

У в а г а .  Помічника директора Вистав
ка в частіші внробпнчої пропаганди на 
стаиовлюетвея за згодою з Народнім Ко
місаріатом Освіти УСРР.

11. Найшзніш за місяць пород початком 
чортового операційного року, ЩО ЙОГО ЛІ
ЧИТЬСЯ від 1 жовтня до ЗО вереспя, дирек
тор Виставки повинен подати до Вищої Ра
ди Народпього Господарства УСРР па за
твердження й до Народпього Комісаріату 
Фінансів УСРР до відома оперативний і фі
нансовий плани Виставки на черговий опе
раційний рік.

Якщо Вища Рада Иаро.шього Господар
ства УСРР протягом місяця не розгляие по
дані оперативний і фінансовий плани, то 
директор, аж доки їх не буде розглянено, 
провадить роботу відповідно до цих планів.

У в а г а. Форму й порядок складання 
планів встановлює Вища Рада Народпьо
го Господарства УСРР.
12. Протягом трьох місяців по закіїгіен- 

ні операційного року, директор Виставко по
дав Вищій Раді Народпього Господарства 
УСРР, за формою від неї встановленою, звіт 
про переведену за рік роботу, а так само 
іі баланс.

13. Директор Виставки повинен подавати 
до Вищої Ради Народпього Господарства 
УСРР періодичні звіти і всі погрібні відо
мості в -реченці й порядком за вказівками 
Вищої Ради Пародпього Господарства УСРР. 
а так само давати її представникам для ог
ляду всі книги іі документи Виставки.

У в а г а .  Звіти Виставки в частині 
виробничої тї|м>пагапдп надсилається також 
до відома до Київської округової інспек
тури народпьої освіти.

14. Директор*Виставки керує всією діяль
ністю Виставки, орудує всіма справами і 
майпом, що є в розпорядженні Виставки, 
укладає всі правочппп, що ввіходять до 
обсягу операцій Вистагкп, питаючи попе
реду дозволи Вищої Ради Народпього Госпо
дарства УСРР тільки за тих випадків, що

ства УССР, согласно утверждаемой послед
ним инструкция.

П р и м е ч а н и е -  Помощник директора 
Выставки по части производственной про
паганды назначается по соглашению с 
Народным Комиссариатом Піюсяощсии я 
УССР.
11. Не іюзднсс одного месяца до начал.» 

очередного операционного года, исчисляемо
го от 1 октября по 30 сентября, директор 
Выставки обязан представить в Высший Со
вет Народного Хозяйства УССР на утвержде
ние и в Народный Комиссариат Финансов 
УССР для сведения оперативный и финан
совый планы Выставки на очередной опе
рационный год.

Если Высший Совет Народного Хозяйства 
УССР в течение месяца пе рассмотрит пред
ставленные оперативный и финансовый 
планы, то директор, впредь до их рассмотре
ния, производит работу согласно этим пла
нам

П р и м е ч а н и е .  Форма и порядок со
ставления планов устанавливаются Выс
шим Советом Народного Хозяйства УССР.
12. - В трехмесячпый срок по истечении 

операционного года, директор Выставки 
представляет Высшему Совету Народного 
Хозяйства УССР по установленной послед
ним форме отчет о проделанной на протя
жении года работе, а также баланс.

13. Дпреіггор Выставки обязап представ
лять в Высший Совет Народного Хозяйства 
УССР периодические отчеты, равно все не
обходимые сведения в сроки и в порядке по 
уцрзашпо Высшего Совета Народного Хозяй
ства УССР, а также представлять для обоз 
!>еиня представителей последнего все книги 
и документы Выставки.

П р и м е ч а й  и о. Отчеты Выставки 
по частя производственной пропаганды 
представляются также для сведения Ки 
епской окружной инспектуре ігародпого 
просвещения.
14. Директор Выставки руководит всей 

деятельностью Выставки, управляет всеми 
делами и находящимся в распоряжении Вы
ставки имуществом, заключает все сделки, 
входящие в круг операций Выставки, испра
шивая предварительное разрешите Высше
го Совета Паротиого Хозяйства УССР только

:п



зазначені в дій Уставі та в інструкціях Ви- 
ііці'ї Гада іідродиьою Господарства УГРР.

Зокрема, до відапвя директора Ви»* гавкн 
належить:

1) керувати Виставкою в науковому, ад
міністративному й господарському відло- 
шоїшях;

2) організувати касу Й діловодство, цро- 
падитн звітність за системою подвійної бух
галтерії. а так само складати звіти, ба
ланси, оперативний і фінансовий плаци;

3; ііршіматн й звільняти службовців та 
робітників, а так само укладати з ними ко
лективні й трудові договори;

4) купувати й продавати майно за го
тівку й на кредит у межах затвердженого 
кошторису;

5) паймати приміщення й скленії:
6) страхувати лайно Виставки;
7) видавати іі приймати до оплати різні 

термінові зобов'язання;
"і) дисконтувати векселі, що надходять 

на ім'я Виставки:
9) розподіляти роботу й обов’язки між 

директором та його помічником;
10) відкривати потомні рахунки Й креди

туватись у байках;
11) укладати всілякі потрібні для Ви

ставки договори, представляти Виставку без 
спеціяльної на те довіреності! в усіх ор- 
іанах, в тому числі й на суді, а так само 
видавати від імени Виставки довіреності.

У в а г а .  Усілякі грошові зобов'язан
ня та документи на одержання грошей 9

кредитових установ підписує директор Й
стверджує головний бухгалтер.

15. Дн|и-дгор і иомічинк директора Ви- 
< гавки відповідають за всі свої вчинки не 
тільки перед судом, але й дисциплінарним 
порядком і за цілість доручопого їм майна, 
і за госнодарнс ведіння справи.

ИР еректорові Виставки надасться пра
во оезпосерсдпьо зноситись з усіма чісиеви- 
ин Й центральними установами, урядовими 
добами й громадськими організаціями, крім 
1 Антрального Виконавчого Комітету Союзу 
РСІ\ Ряди Ііародніх Комісарів Союоу РСР,

в случаях, указанных в настоящем Положе
нии и в инструкциях Выспкмх) Совета Народ
ного Хозяйства УССР.

В частности, к ведению директора Вы
ставки относится:

1) руководство Выставкою в научном, 
административном и хозяйстікпііюч отноше
ниях;

2) организация кассы и делощюнзводег- 
ва, ведение отчетиостн по системе двойной 
бухгалтерии, а также составление отчетов, 
балансов, оперативною и финансового пла
нов;

3) ирном и увольнение служащих н рабо
чих, а равно заключенно с ними коллектив 
пых п трудовых договоров;

4) покупка н продажа имущества за на
личные деньги и в кредит в пределах утвер 
ж ієн пой сметы;

5) паем помещений и складов; <
6) страхование имущества Выставки;
7) выдача и принятие к платежу нтявого 

рода срочных обязательств;
8) учет векселей, поступающих на имя 

Выставки;
9) распределение работ н обязаннистей 

между директором и его помощником;
10) открытие текущих счетов и кредито

вание в бапках;
11) включение всякого рода необходи

мых для Выставки договоров, представи
тельство от имени Выставки, без специаль
ной иа то доверенности, во всех органах, в 
том числе и на суде, а также выдача /г 
имени Выставки дове|>ешюстей.

Пр нм ея а к по. Депежныо обяза
тельства всякого |юда, а также докумен
ты на получение денег из кредитных уч
реждений подписываются директором к 
скрепляются главным бухгалтером.
15. Директор и помощник директора Вы

ставки несут ответственность за все своя 
действия йе только но суду, но и в дисци
плинарном пороке как за целость вверен
ного пм имущества, так и яа.хояяйствоен* 
ведение дела.

16. Директору Виг гавки предоставляется 
драй*» сноситься непосредственно со воемн 
местными и центральными учрежюнеямм, 
должностными лицами и общественными ор
ганизациями, кроме Центрального Неполон- 
тельпого Комитета Союза ГОР, Сошли Иа-



Ради ііраці й Оборони та Вищої Ради На
род пього Господарства Соххіу 1*01', а гак 
само Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету, Ради Народпіх Комісарів 
УСРР та Української Економічної Наради, 
що з ними зносини провадиться через Ви
щу Раду Народяього Господарства УСРР.

17. Вищій Раді Породинно Гооиода^илва 
аадавті>гя право повсякчасно оглядати Іі ре
візувати майно та справи Виставки, а так 
само перевірити проваджувані роботи че
рез окремо уповноважених.

18. При Київській Постійній Промислово- 
Показовій Виставці € Наукова Рала

До відліпім Наукової Ради Внсіавкн нале
жить загально ваііравлятн роботи Виставки, 
розглядати плани робот Виставки і заслу
хувати звіти про ЇЇ роботу, а так само роз
глядати інші питании, що їх вносять ди
ректор Виставки, промислові підприємства 
або сама Рада.

19. До складу Наукової Ради Виставки 
ввіюдить представники: Витої Ради Народ- 
нього Господарства УСРР (по Науково-Тех
нічному Упрлпііїшю). Народнього Комісаріа
ту Освіти УСРР (по Уиравліиию Наукови
ми Установим»), Українського Геологічного 
Інституту, Всеукраїнської Академії Наук. 
Київських Інституту Народнього Господар
ства і Політехнічного Інституту, Київської 
Крпорої Інспектури охорони природи, окру- 
гової інспе.тгурр народпьої освіти, всіх ек
спонуючих устапов та підприємств, округової 
ради професійних спілок, округової плалової 
комісії, директор і помічник директора Ви
ставки та інші особи ;м спеціальним з;і- 
прошошіям.

?0. Д»я поточної роботи Рада Виставки 
виділяє Президію Радп.

Директор Виставки с постійний член Ра
зи і І1резидії Гадді Виставки.

У в а г а .  Раду Виставки скликає голо
ва Президії Ради найменш 4 рази па рік.

21. Київська Постійна Промислово-Пока
зова Виставка може бути ліквідовапа за 
постановою Президії Вищої Ради Народного 
Госжцарства УСРР.

родиых Комиссаров Союза СОР, Совета Тру
та п Оборопы и Высшего Совета Народної " 
Хозяйства Союза ССР, а также Всеукранн 
ского Центрального Исполнительного Коми
тета, Совета Народных Комиссаров УССР и 
Украинского Экономического Совещания, 
сношения с которыми ведутся через Выс
ший Совет Народного Хозяйства УССР.

17. Высшему Совету Народного Хозяйства 
предоставляется право производить во вся
кое время осмотр 1г ревизию имущества и 
дел Выставки, а также проверку производи
мых работ через особых уполномоченных.

18. При Киевской Постоянной Промыш
ленно-Показательной Выставке существует 
Научный Совет.

К ведению Научного Совета Выставки от
носится общее направленно работ Выставкл, 
рассмотрение планов работ Выставки и за 
слушание отчетов о ее работе, а также 
рассмотрение других вопросов, вносимых 
директори Выставки, промышленными пред
приятиями ллп самих Советом.

19. В состав Нлучного Совета Выставки 
входят представители от Высшего Совета 
Народного Хозяйства УССГ (по Паучно-Тох- 
нпчеекочу Управлению). Народного Комисса
риата Просвещения УССР (по Управлснаю 
Научными Учреждениями), Украинского Гео
логического Института, Вссукраипской Ака
демии Наук, Киевских Института Народного 
Хозяйства н Политехнического И-встнгута. 
Киевской ОбластпоЙ Инспектуры по охраио 
природы, окружной инспектуры народного 
просвещеопя, всех экспонирующих учрежде
ний я предприятий, окружного совета про
фессиональных союзов, окружной плаповой 
комиссии, директор и помощник директора 
Выставки и иные лица по специальному 
приглашению.

2-0. Для текущей работы Совет Выставки 
.выделяет Президиум Совета.

Директор Выставки является аостояппыч 
членом Сонета и Президиума Совета Выстав 
ки.

П р и м е ч а я  и е. Совет Выставки со
зывается председателем Президиума Со
вета пе менее 4-х раз в год.
21. Киевская Постоянная Промышленно 

Повазателмая Выставка может быть лик 
вилнровапа по постановлению Президиума 
Вьющего Совета Народного Хозяйства УССГ.



22. Ліквідацію Виставки провадять лікві
даційна комісії, то її призначає Вища Ва
да Народнього Господарства УСРВ ІІ яка дів 
на поставі спеціальних -правил, що регулю
ють порядок ліквідації державних торгових 
підприємств (торгів).

23. Майно Виставки, що .ініііакії.сн по 
ліквідації, надходить у {ншориджошін Ви
щої Вади Народнього Господарства УСРР, 
а Народній Комісаріат Фінансів УСВВ бере 
Доіч> на облік.

Харкін. 15 Січня 1020 р.

Заст. Голови Гади
ІІароцніх Комісаріп У(‘1*1* Сербиченко.

Ксрішгнчнй Справ Вади 
ІЦ.і7»л«іх Комісарів УСВВ Я. Касян.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК1 
16 лютого Ю29 р., № ЗО

ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНІХ КО

МІСАРІВ УСРР.

42. Про обов'язкове страхування робітників 
муштроеого й активно-розшукного складу ро
бітничо-селянської міліції УСРР від нещас
них випадків в органах державного стра

хування.
На доповнення своєї постанови з 10 ли

стопада 1920 р. «Положення про робітни
чо-селянську міліцію УСІМ** (36. Уз. УСВВ 
1920 р., У* 71, арт. 452), Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і Рада На
роди і х Комісарів УСІМ’ п о с т а н о в и л и :

Долати до зазначеного Положения поділ 
Х-а такої редакції:

«Х-а. Про страхування робітників, муш- 
трового Я активно-розшукного складу в ор
ганах державного сгріхунаинн.

68'. Робітників муштрового й актшшо-роз- 
шукпого складу робітпнчо-сслинської міліції 
УСВВ, крім соцінльиого страхуваиня, застра
ховується в органах державного страхуван- 
пи УСВВ від нещасних випадків, що стають- 
си підчас або в наслідок виконання зазна
ченими особами службових обов'язків, коли 
ці ііощапіі вннадли спричинили смерть або 
інвалідність застрахованого.

22. Ликвидация Выставки производится 
ликвидационной комиссией, назначаемой 
Высшим Советом Народного Хозяйства УССР, 
действующей на основании специальных 
правил, регулирующих порядок ликвидации 
государственных торговых предприятий (тор
гов).

23. Оставшееся после ликвидации иму
щество Выставки поступает в ртспорижение 
Высшего Совета Народиою Хозяйства УССР 
с учетом ого Наемным Комиссариатом Фи- 
жмеов УСОВ.

Харьков 15 января 1У20 г.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Я. Касьян.

Распубликовано в .Містах ВУЦВК" ( 
____  ю февраля 1029 г.. № зо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕУКРАИКСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ

НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НА
РОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

42. Об обязательном страховании работников 
строевого и активно-розыеккого состава ра
боче-крестьянской милиции УССР от несчаст
ных случаев в органах государственного 

страхования.
Іі дополнение постановления своего от 

10 ноября 1926 р. «Положение о работе* 
крестьянской милиции УСОВ» (С. У. УССР 
1926 г., № 71, ст. 452), Всеукраипсквй 
Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет На]И)дных Комиссаров УССР п о с т а  
и о в и.і и:

Дополнить указанное Положение разделом 
Х-а в следующей редакции:

«Х-а. О страховамвн работников строево
го и актитию-розыскиого состава в органах 
государственного страхования-

08‘. Ваботвикв строевого и актпвпо-ро- 
зьчкною состава рабочс-крсстьянскоЙ мили
ции УСОВ, помимо социального страхования, 
застраховываются в органах государствен- 
■1Х»го страхования УССР ог несчастных слу
чаев, имеющих место во время или вслед
ствие исполнения указанными лицами слу
жебных обязанностей, если эти несчастные 
случаи повлекли за собой смерть пли инва
лидность застрахованного.



68*. Страхові премії за зазначене в арг. 
68* страхування уплачується за рахучюк 
того бюджету, що з нього виплачується ут
римання страхованим робітникам робітни
чо-селянської міліції. ііуштроний склад про
мислової міліції страхується за рахунок над
ходжень від тех підприємств, організацій 
та осіб, що з вими укладено договори про 
охорону їхнього майпа промисловою мілі
цією.

У договорах з' відповідними підприємства
ми, організаціями іі особами належить пе
редбачати збільшення па відповідні сумп 
надходжень від зазначених підприємств, ор
ганізацій та осіб.

68а. Страхову винагороду за зазначене в 
арт. 68і страхування внплачується з розра
хунку страхової суми, розмір якої встанов
люється що-року підчас затверджеяпя бюд
жету, але пе повніший бути меншим як:

1) для міліціонерів—1.500 крб.
2) для осіб, що належать до активно- 

розшукного сцладу—2.000 крб.
3) для осіб, шо займають комапхні поса

ди муінтоовпго 8 акгивпо-розшукпого скла
ду—2.500 крб.

08*. Робітників робітничо-селянської мі
лілії УСРР страхується на підставі правил 
страхування в органах державного страху
вання. Докладні правила і порядок страху
вання робітників робітничо-селянської мі
ліції УСРР встановлює Народній Комісаріат 
Внутрішніх Справ УСРР, порозумівшись із 
Всеукраїнських Правліннях Держа впого 
Страхування».

Харків, 10 січня 1029 р.

Т. в. об. Голово Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету

М. Василенко.

Голова Ради Народнії
Комісарів УСРР В. Чубар.

Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітт, Член 

Президії ВУЦВК’у Бовтун.
Оголошено в „В>стях ВУЦВК* 20 січня 

1920 р., № 23.

08*. Уплат страхових промий но указан
ному в ст. 68і страхованию производится за 
счет того бюджета, из которого выплачи
вается содержание страхуемых работниках 
рабоче-крестьянской милиции. Строевой со
став промышленной милиции страхуется за 
счет поступлений от тех предприятий, орга
низаций и лиц, с которыми заключены дого
воры об охране их имущества промышленной 
милицией-

В договорах с соответствующими предпри
ятиями, организациями н лкцамп должно 
быть предусмотрено увеличение на соответ
ствующие суммы поступлений от указанных 
предприятий, организаций и лиц.

68*. Страховое ^награждение по указан
ному в ст. 681 страхованию уплачігваетея из 
расчета страховой суммы, размер которой 
устанавливается ежегодно при утверждении 
бюджета, № йе должен быть менее:

1) для милиционеров—1.500 руб.
2) для лиц, принадлежащих к активно- 

розыскному состаїву—2.000 руб.
3) для лиц, занимающих командные долж

ности строевого п активно-розыскного соста
ва—2.500 руб

68*. Страхование работников рабоче- 
крестьянской милиции УССР производится на 
оспованип правил страхования в органах го
сударственного страхования. Подробные пра
вила и порядок страхования работников ра
боче-крестьянской милиции УССР устанавли
вается Народним Комиссариатом Внутрен
них Дел УССР по согласованию со Всеукра- 
инским Правлением Государетвешюго Страхо
вания».

Харьков, 16 января 1920 г.

Вр. исп. об. Председателя Вссукраипского 
Дентральпоро Пополнительного Комитета

М. Василенко.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Вр. йен. об- Секретаря Всеукраипского 
Центрального Исполнительного Комитета, 

Член Президиума ВУЦИК Бовтун.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК' 29 января 

1929 г., № 23.



ПОСТАНОВИ
РАДИ НАРЗДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

43. Про підвищення крайнього розміру ста
вок місцевого податку з будівель.

Радії Нарояшх Комісарів УСРР п о о т а -  
а ошт л а :

1.

1. Дозволити Урядові АЗІОРР і округошт 
виконавчим комітетам підвищити крайній 
розмір ставки місцевого податку з будівель 
до половини відсотку маторіялкної «вартості! 
будівель.

ІІ.

2- Дю постанову видасться на підставі 
увалі до арт. 31 «Устави про місцеві фі
нанси» в редакції арт. 1 постанови ЦВК 
і РШі Союзу РСР з 24 жовтня 1928 р. «Про 
зміну устави про місцеві фінанси» (36. Зак. 
СРСР 1928 р., № 63, арг. 579).

Харків, 20 січня 1029 р.

Заст. Татови Ради Народні х
Комісарів УСРР Сербиченко.

КерівпнчиН Справ Ради Народаїіх
Комісарів УСРР Я. Касян.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК*
ІЗ лютого 1920 р., ДЄ зо.

44. Про зміну «Положення про Постійну Си
ровинну Нараду при Народньому Комісаріяті 

Торгівлі УСРР».

Для спрощення організації Постійної Си
ровинної Наради при Народньому Комісарія
ті Торгівлі УСРР Рада Народвіх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :  І .

І. *
1. Арг арт. З, 4 іі 5 постанови РНК УОРР 

м 4 жовтня 1926 р. «Положення про По
стійну Сировинну Нараду при Нарошьому 
Комісаріяті Зовнішньої і Внутрішньої Тор
гівлі УСРР» (36. Уз. УСРР 1926 р-, X* 62, 
арт. 404) ухвалитя в такій редакції:

«3. До складу Постійної Сировинної На
ради ввіходять: Гатова, шо його пастапов- 
люе Народній Комісаріат Торгівлі УСРР і

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

43. О повышении предельного размера ставок 
местного налога со строений.

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

I.

1. Разреши а Правительству Д.МССР а ок
ружных исполнительным комитетам повысить 
предельный размер ставки местного налога 
со строений до половит!и протггл мтгорп- 
альиой стоимости строений- _

II.

2. Настоящее иосташлиешю издастся да 
основании примечания к ст. 31 «Положения 
о местных финансах» я редакция ст 1 по
становления ЦИК и СИК Союза ССР от 24 ок
тября 1928 г. <06 изменении положении о 
местных фниапсах» (С. 3. СССР 1928 г. 
36 63. ст. 579).

Харьков, 29 января 1929 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченш.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Я. Касьян.

Распубликовано 8 .Вістях ВУЦВК'
13 февраля 1929 г., № 36.

44. Об изменении «Положения о Постоянном 
Сырьевом Совещании при Народном Комис

сариате Торговли УССР».

ІІ целях упрощения организации Постоян
ного Сырьевого Совещания при Народном 
Комиссариате Торговли УССР, Совет Народ
ных Комиссаров У С Г Р п о с т а о т о в и л :

I.
1. Изложить ст.ст. 3, 4 и о постановления 

СИК УССР от 4 октября 1926 т. «Положение 
о Постоянном Сырьевом Совещании при На
родном Комиссариате Внешней и Внутренней 
Торговли УССР» (С. У. УССР 1926 г., М 62. 
ст. 404) в нижеследующей редакции: •

«3. В состав Постоянного Сырьевого Сове
щания входят: Председатель, назначаемый 
Народным Комиссариатам Торговли УССР и



ІІІІіТІ. ЧЛОНІВ—П1**Д<ШШІІКІі: ІІМ «.Иіо.му від:
ІІаропіьоге Комігл|ііигу Торгівлі УСРР, Ви
щої Ради 11сі|<о.сііі»ою Гигнодаі»ст УСрр, 
Гиро.шього Комкяцмнту Земельних Справ 
УСИ*, Центрального С'птістичігего Управ
ління УСРР, Всохчфііїиськіи Спілілі сільсько* 
іосііода[»ської кооперації «Сільський Госпо
дар» і Всеукраїнської Спілки споживчих 
і.оопсратіішшх пргапшиій - Н\коиснілка».

<4. ПоПерОДІЇМі |ЮЗ|ЮО.|НЮГІ, пптіііши, що 
належать до пішли Сировинної Наради. 
«’ОКЦІІ відділу регулювання ринку сільсько
господарської сировини та п|к»дуктіс Народ- 
нього Комісзріиту Торгівлі N44*1' з участю 
•'аішоїііііі'. і з.гнітеросоваїшх організацій. 
ІІ|юи,тн заходів, що їх роз|юбн.ш ці секції, 
ноьитьги на з.тгворшчпгя і'и|ювшіт/і На* 
ради».

<Г). Котивші С'ііронншш Нарада мас право 
запрошувані па свої засідання і вредстав* 
ликів Інших. к]нч Передбачених в арт. 3. 
уріМніщтн та організацій, а гак само фа
хівців, з лра-!ч»м дорадчого голосу».

ІІ.
2. В виданням цім лоотаповп кас усть ея 

лосгаїтлу РНК УСРР а 8 грудня 192С р. 
«Про зміну • Положення про Постійну С-лро- 
пншіу Параду при Народііьому Комісаріаті 
34жііімгнь«»Т і Кистрішньої Торгівлі УСРР» 
№ Уз. УСРР 1924» р„ .V» 80. арт. 485V

Харків, 29 січня 1920 р.

Паст. Голови Гади Народшх
Комісарів УСРР Сербиченко.

шесть членов нредсіавите.іей по одному от: 
Наролмопі Кочиссариа га Торговля УООР. 
Км< иіего Совета Народного Хозяйства УССР, 
Наемного Кочівтарната Земледелия УСОР, 
Центрального Статноїнческого Управлення 
МОГ, Лсеукраїшского («поза сельоко-хозий- 
етвешюй кооперации «Сільський Господар» 
и Вгеукраииского Союза потребительских 
кооперативных организаций < Вуконсиілка *.

<4. Предварительная разработка лоіцнмчлі, 
«входящих в круг веденій Сырьевого Сове
щании. ироіізводикн секциями отдела регу
лировании рынка сельско-хозийспичмюго 
сырья и иродуктов Народны » Комиссариата 
Торговли УССР, при участии заготовителей и 
зашперечтднных организаций. Проекты мо- 

.{юнрнятий, рнзрабошшые отими секциями, 
проставляются па утверждение Сырьевого 
Совещания».

<5. Постоянное Сырьевое Совещание имеет 
лраво приглашать на свои заседаиня также 
представителей иных, кроме предусмотрен
ных в ст. 3. ведомств н организаций, а так
же специалистов, с правом совещательного 
голоса>•

ІІ.
2. С изданном -настоящего постановления 

отменяет! лостаповлоїшс СИК УССР от 
8 декабря 1926 г. «Обизменении 'Положения 
о ІІестояіпюм Сырьевом Совозиашш при На
родном Комиссариате Внешней и Внутрен
ней Торговли УССР» (С. У. УПТ 192(1 г.
.Vі 80, ст. 485).

Харьков, 29 января 1929 г.

Зам. П)>едседателя Совета Парадных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Керівничий Справ Ради Цародніх
Комісарів УСРР Я. Касян.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Я. Касьян.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* Распубликовано в .Вістях ВУЦВК*
13 лютого 1029 р., № 36. _ , 13 февраля 1920 г., № 30.

Поправка до 36. Уз. за 1928 р.
(Російський текст)

36. Уз.
№ 1

Сто
рінка Рядок Надруковано Мас бути

1
29 |

іі

917 19 зг. ...уполномоченным 
на то органам вла
сти. „

...уполномоченным 
на то о р г а н о м  
власти.

Видання Народнього Комісаріату Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголовліт № 7. Трест „Харків Друк*. Друга друкарня їм. В. Блакитного. Зам. >й 2509—Ю.ооо



Ю Р И Д И Ч Н Е  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  У С Р Р
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТЛ ЕКСПЕДИШЯ-ХАРКІВ. пул. АРТЕМА, № ЗІ

К Р А М Н И Ц І :
ХАРКІВ. »ул. 1-го Травня, в.
КИЇВ, вуд. Воровського. 17. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ. Пр К. .Маркса.

ОДЕСА, вул. Ласаді, 12.

ріг Ленінської. 18. ' ПОЛТАВА, вуд. Котляревського. И

ПРЕДСТАВНИЦТВА В УСІХ ОКРУЖНИХ МІСТАХ УКРАІНИ (при окрсудах).

і

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1929 РІК

„ВІСНИК РАДЯНСЬКОЇ 
ЮСТИЦІЇ"

Двохтижнешій журнал Наркомюсту 
і Юридичного Товариства УСРР
ВИДАЄТЬСЯ ЗА РЕДАКЦІЄЮ

Ю. П. МАЗУРЕНКА, С О. ПР1ГОВА та 
Ф. С. ЧУМАЛА

Виходить укр. мовою
Журнал, обслуговуючи переважно судових робітників, 

своїм широким змістом е також дуже потрібним посібником 
для радянських, адміністративних, господарських, кооператив
них, фінансових, професійних, громадських робітників, робіт
ників міліції та юрисконсультів госпорганів.

Журнал видається за такою програмою:
I. Провідні передові та науково-теоретичні етапі в усіх 

питаннях радянської політики, права та пронесу.
II. Відділи: 1) на чергові темн,2)°глядрадяиськогозаконо- 

давства, 3) хроніка, 4) на місцях, 5) в українському юридич
ному товаристві, б) в радянському союзі, 7) за радянським кор
доном, 8) з практики Найвищого Суду по Пленуму. Президії. 
Цивільно - касаційній та Кримінально • касаційній колегіях, 
9) з практики Вищої арбітражної комісії, 10) з практики ОКВК в 
земспорах. 11) бібліографія, 12) запитання й відповіді. Зміни N 
доповнення артикулів кодексів УСРР (у вирізках), списки 
справ, шо призначені для розгляду в ЦКК найвсуду УСРР.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік—12 крб. На 6 міс.—6 крб. 50 коп.

І

ДЛЯ РІЧНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ПРИПУ
СКАЄТЬСЯ РОЗСТРОЧКУ П Л А Т Е Ж У :

Перший внесок при передплаті 4 крб.
Другий
Третій

1 квітня 1920 р. 4 крб. 
1 червня , 4 крб.



ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В І Н  Д А Н И Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ [ зо Б Е Р Е З Н Я 1929 р .

ЗМІСТ
Постанови ВУЦВК і РНК УСРР
і)2-23 січня, 1-6 лютою 7929 р.)

45. Про міські районові ради робітничих, селян* 
ських 1 чегвоноармійськнх депутатів.

46. Устава про Народній Комісаріат Робітничо* 
Селянської Інспекції УСРР.

47. Про секції робітничо-селянської інспекції
~ при міських і селищних радах.

Ч&) Устава про кустарно-промислові школи 1 
учбові майстерні.

4$ Про стипендії для студентів вищих шкіл 
і робітничих факультетів.

50. Про зміну й доповнення постанови .Про 
утворення окремого фонду пля агрикуль
турного обслугуеання сировинних та експср* 
тових сільсько-господарських культур і 
продуктивних галузей тваринництва*.

51. Про відповідальність за перешкедження 
особам наЯмгнсї праці на селі здійснювати 
свої виборчі права.

52. Гро передачу кооперативним організаціям 
нефункціонуючих державних лідпсиемств.

53. Про податкові пільги пролетарським спор
тивним товариствам .Динамо", ‘

М. Про зміну арт. ЗО Поправно-Трудове го Ко
дексу УСРР та про доповнення його арт. 
арт. 28і, 28>, ЗО1, ЗО»-.

ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ

КОМІСАРІВ УСРР.

45. Про міські районові ради робітничих, се
лянських і червоноармійських депутатів.

Шоб найповніше обс.туговуватп інтересі 
широких трудящих мас міської людності 
в дарииі со'ціяльно-культурного будівшгц-

ССДЕРЖАНИЕ
Постановления БУЦИК и СИК УССР 

(12-23 января, 1-6 февраля 1929 г.)
45. О городских районных советах рабочих 

крестьянских и краскоармейских депутатов
46. Положение о Народном Комиссариате Ра

боче-Крестьянской Инспекции УССР.
47. О секциях рабоче-крестьянской инспекции 

при городских и поселковых советах.
. 48. Положение о кустарно-промышленных шко

лах и учебных мастерских.
. 49. О стипендиях для студентов высших учеб

ных заведений и рабочих фак\льтетов.
50. Об изменении и дополнении постановления 

.Об образовании особого фонда по агри
культурному обслуживанию сырьевых и 
экспортных сельско-хогяйстмнных культур 
и продуктивных отраслей животноводства*.

51. Об ответственности за препятствсванне 
лицам наемного труда в деревне осущест
влять их избирательные права.

52. О передаче кооперативным организациям 
бездействующих государственных предпри
ятий.

53. О налоговых льготах пролетарским спор
тивным обществам .Динамо".

54. Об изменении ст. 30 Исправительно-Трудо
вого Кодекса УССР и о дополнении его ст. 
ст. 28», 28» ?0\ 8СМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕУКРДИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОД- 

НЫХ КОМИССАРОВ УССР.

45. О городских районных советах рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.

В целях наиболее полпого обслуживания 
интересов ипгрокнх трудящихся масс город
ского населения в области социально-куль-



тва іі адміністративно-господарського упра
вління, особливо на краях великих фабрич
но-заводських і промислових центрів, а 
так само щоб допомогти міським радам в 
їхній роботі щодо ірозвязаягпя грунтовних 
завдань соціалістичної перебудови країни, 
Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народиіх Комісарів УСРР 
п о с т а  л о в и  л в:

І.

Затвердити ішжчспавсдепу Уставу про 
міські районові ради робітничих, селянських 
і червопоармійськнх депутатів:

УСТАВА

про міські районові ради робітничих, се
лянських і червоноармійських депутатів.

Р о з д і л  І.

Засади.

1. Міські районові ради утворюється в 
містах, до людности є не менш як 100.000 
житців, за постановою відповідної міської 
ради, що її затвердив округовпй виконав
чий комітет.

У великих містах з розвиненою проми
словістю й значпнм числом робітничої люд
ности та в територіяльно віддалених від 
міста місцевостях, що ввіходять до міської 
смуги, з компактними масами людности, 
якщо ці міста або місцевості мають менш, 
ніж 100.000 жнтців, міські районові ради 
можна утворювати з дозволу Президії Все
українського Центрального Виконавчого 
Комітету.

2. Кількість міських райопових рад, що 
їх утворюється в містах, зазначених в арт. 
1 цієї Устави, а також район їх діяльностн 
встановлює міська рада і затверджує окру
гові виконавчий комітет.

3. Міські районові ради обирається во- 
рядкои і за нормами, визначуваними в за
конодавстві про виборчі права громадян і 
про порядок провадження виборів, одно
часно з виборами до міських рад, з тим, що 
вибори до міських районових рад прова
диться окремо від виборів до міських рад.

тури ого строительства и адмяпистратпвво- 
хозайствонпого убавления, особенно аа 
окраинах крупных фабрнтнзаиодокпх я про
мышленных центров, а также в целях сс- 
дейспшя городским советам в их работе пе 
разрешешпо коренных задач социалистиче
ского переустройства страны, Всеукраин- 
г.кий Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров УССР по
с т а н о в и л и :

I.

Утвердить нижеследующее Положоиие о 
городских районных советах рабочих, кресть
янских и красиоармейских депутатов:

ПОЛОЖЕНИЕ

о городских районных советах рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.

Г л а в а  I.

Общие положения.

1. Городские районные советы образуют
ся в городах с населением йе менее 100.000 
жителей, по постановлению соответствую
щего городского совета, утвержденному ок
ружным исполнительным комитетом.

В больших городах с развитою промыш
ленностью и значительным количеством рабо
чего населения и в территориально отдалев- 
пых от города ‘Местностях, входящих в со
став городской черты, с компактными мас
сами населения, если эти города или мест
ности имеют меиее 100.000 жителей, го
родские районные советы могут быть обра
зованы с разрешения Президиума Всеукранн- 
ского Центрального Пополнительного Коми
тета.

2. Количество городских районных сове
тов, образуемых в городах, указанных в 
ст. 1 настоящего Положения, а также рай
он их деятельности устанавливаются город
ским советом н утверждаются окружными 
исполнительными комитетами.

3. Городские районные советы избира
ются в порядке и по нормам, определяемых 
законодательством об избирательных правах 
граждав я о порядке производства выборов, 
одновременно с выборами в городские сове
ты, яри этом выборы (В городские райсшые 
советы производятся самостоягельво от вы
боров а городские советы.



4. Міські районові ради підлягають місь
кій раді, працюють під її керівництвом і 
систематично дають їй звіти про свою 
діяльність.

5. Іісюдішокі депутати міської райопової 
ради вибувають із складу ради:

1) за постановою зборів виборців про 
відкликання депутата, ухваленою звичай
ною більшістю голосів виборчих зборів 
того району, де депутата було обрало, якщо 
лри цьому на зборах брало участь паймепш 
50% «виборців, об'єднуваних цш районом.

У в а г а .  Виборці можуть відкли
кати депутата міської райопової ради, 
коли депутат систематично пе відві
дує засідань огїедой райопової ради, 
по виконує її завдань, по виконує на
казу виборців та коли він поводиться 
неприпустимо для депутата.

2) з власного бажання депутата, про що 
депутат мусить податп заяву своїм вибор
цям або президії міської райопової ради;

3) за постановою міської районової ра
ди у звязку з втратою депутатом виборчих 
прав, згідно з Конституцією УСРР і зако* 
подапствои про вибори.'

0. Замість вибулих члепів міської райо
пової ради, до складу міської райопової ра
ди ввіходять по черзі за кандидатським 
списком, кандидати, обрапі на виборчих 
зборах того самого виборчого району. Коли 
еаилідатів нома, то призначається часткові 
вибори по даному виборчому районові.

7. Міські районові ради мають печатку 
з державним гербом встановленого зразку.

Р о з д і л  ІІ.

Обсяг відання міських районових рад.

А. В галузі організаційній

8. В галузі організаційній міські райо
нові ради:

1) організують міська районові виборчі 
комісії;

2) складають і ведуть виборчі списки;

4. Городские районные советы подчиняют
ся городскому совету, работают под его ру
ководством н систематически отчитываются 
перед ним <в своей деятельности.

5. Отдельные депутаты городского район
ного совета выбывают нз состава совета:

1) по постановлению собрания избирате
лей об отзыве депутата, принятому простым 
большинством голосов избирательного со
брания того участка, в котором депутат был 
избрал, если дри том «в собрании пришагали 
участие не менее 50% избирателей, соеди
няемых этим участком.

П р и м е ч а н и е .  Отзыв депутата го
родского районного совета избирателями 
может иметь место в случае системати
ческого лопосещотшя депутатам заседаний 
городского районного совета, певьшолпе- 
тая заданий последнего, невыполнения 
наказа избирателей п «допустимого для 
депутата поведеппя.
2) по собственному желанию депутата, о 

чем последним должно быть сделало заявле
ние своим избирателям или президиуму го
родского районного совета;

3) по постановлению городского районно
го совета в связи с утратой депутатом из
бирательных прав, согласно Конституция 
УООР н законодательству о выборах.

6. Вместо выбывших члепов городского 
•райопвого совета в состав городского рай
онного совета входят, в порядке очередно
сти по кандидатскому списку, кандидаты, 
избрапиые па избирательных собраниях того 
же избирательного участка. В случае отсут
ствия кандидатов, назначаются частичные 
выборы по данному избирательному участку.

7. Городские районные советы имеют пе
чать с государственным гербом установлен
ного образца.

Г л а в а  Л.

Предметы ведения городских районных 
советов.

А. В отрасли организационной

8. В отрасли организационной городские 
районные советы:

1) организуют городские районные изби
рательные комиссии;

2) составляют к (ведут избирательные 
бпис&х;



обирають іі|ОДіцио місьісої районової
ради;

4) встановлююсь число секцій міської 
районової ради, розподіляють |юГ«ггу між 
ними, розподіляють членів ради по рівних 
секціях і затверджують склад кожиої сек
ції та обраних від секцій голів секцій;

У в а г а. Встановлене від міської 
районової ради число сокцій та роз
поділ {юбгггн ікіж шгми ііодомтпля па за- 
'шиїрджічпіи іцшіції пгісмиЛ цкіди.

5) керують діяльністю секцій;
іі) керують діяльністю уповноважених 

відповідних округошіх відділі» та інспектур, 
що є при місьісій райоїювій раді;

7) затверджують, порозумівшись із від
повідними округовнми відділами й інспекіу- 
рами, завідателін установ та підприємств, 
що є па кошторисі міської районові)! ради;

H) застосовують, поридком і в межах, 
у становлених законом, виходи дксцннлі • 
лирного вплину ,і/> ч.кшн «кіжої ірайонової 
ради і урядонціп, що їх обирає або затвер
джує мігі.кц райопова рада;

I) ) керують діяльністю установ, підпри
ємств і урядовців, утримуваних за кошто
рисом міської районової ради;

10) наглядають діяльність пеііідурядпнх 
міській райононій раді установ і підпри
ємств місцевого значіння, що є на тери
торії міської районової ради, по втручаю
чись н їхню оііератинну діяльність, вислу
хують їхні доповіді И заявляють, у разі 
потреби, перед відповідними органами вла
ди відводи проти урядових (нчн), що нідста- 
новлоніш їх залежить під вищих органів 
тілади;

11) приймають і розглядають скарги 
па діяльність нідурядннх міській райононій 
раді установ та урядовців;

12) порушують «пирій .МІСЬКОЮ $ї1Дс)Ю 
питання про скасування цротнзакоішнх і 
ледоцілміих розноряджонь вищих органів 
влади або про видання нових постанов;

3) избирают президиум городского райоп- 
ПОІЧ) совета;

4) устанавливают число секций тродско- 
іо районного совета, распределяют работу 
между ними, распределяют ч.іеноу совета по 
разным секциям и утвержииот состав «аж- 
цс*Й секции и избранных секциями предсе
дателей секции.

П р и м е ч а н и е .  Установленное город
ским районным сонетах число секций и 
.распределение работы между ними пред
ставляется на утверждение президиума 
іхлродокого совета.
5) ])укотюдігг дея'гелыюаъю секций;
С) руководят деятельностью состоящих 

при городском районном совете улолномо- 
чеяных соответствующих окружных отделов 
и імісяеіггур;

7) утверждают, по соглашению с соответ
ствующими окружными отделами и инспек
турами, заводьтющігх учреждениями я 
ярсицрпятиими, находящимися на счсто го- 
^кхижого районного совета;

8) применяют в нередко и и пределах, 
установленных законом, меры дисциплинар
ного воздействия в отношении членов город- 
осото |йЙонцшх» 'совета и должностных лгц, 
избираемых или утверждаемых городским 
рнйонпым советом;

9) руководят деятельностью У’ЧреЖДОНИЙ. 
предприятий м должностных лиц, содержи
мых по омете Городского районного совета;

10) наблюдают за деятельностью пепод-
Ж'ДґДНСТІИїШПЛХ «уродскому цюйашклгу СОВОТу
уч|южхотій н предприятий моотюпо зшче- 
1гия, ікшшшдохся до торришрил городского 
районного слот, по вмешиваясь св ах оие- 
І«іті»цую деятельность, зас-тупплвлогг их до
клады и заявляют, в случао неоГяодимости, 
пород «ютвстстпующичн органами власти 
ОТНОДЫ щютив должностных лиц, гмощонно 
которых зависит пт нышостонших оргапоп 
власти;

11) -принимают и рассматривают жалобы 
на деятельность яседщдомшпоппых ічіродско- 
му |«Й01М1(ПГу совягу учреждоіпгії Я долж
ностных лщ;

12) позбуждаксг перед городским советом 
вопросы об отмене противозаконных и не
целесообразных распоряжений вышестоящих 
органов пласти или об иадашт новых по- 
шшовлоний;



13) періодично дають звіт виборцях яро 
діяльність міської районової ради;

14) подають до міської ради звіти иро 
твою діяльність;

15) вживають заходів до виконання за
конів, а так само розпоряджень і поста
нов міської ради та вищих органів влади;

16) розглядають плани робот та за
слухують доповіді округовнх відділів і ін
спектур та міського відділу кохупальпого 
господарства про їхню діяльність що-до 
даного району порядком, встановлених від 
округовнх виконавчих комітетів та міських 
рад;

17) втягують трудящі маси до практич
ної роботи в справі радянського будівниц
тва;

18) допомагають утворенню й розвиткові 
громадських організацій, що діють па те
риторії даного міського району.

Б. В галузі адміністративній.
9. В галузі адашсліротквіай міські ра

йонові ради:
1) застосовують за зламання обов'язко

вих постанов, видаиих від міської ради або 
округового виконавчого комітету, такі за
ходи адміністративного впливу: громадську 
догану (на словах або па письмі), штраф 
розміром найбільш 50 карбовапців, приму
сову роботу реченцем до двох тнжиів або 
арешт реченцем до сімох діб, коли цс право 
буде надано міським районовим радам у 
самій обов'язковій лооташві;

2) порушують перед міською радою пи
тания про те, щоб вопа видала ті чп інші 
обов'язкові постаиовп;

3) керують діяльністю міської міліції 
району:

4) наглядають виконавші законодавст
ва про відокремлення церкви від держави, 
зокрема, паглядають виконання групами 
віруючих укладених ними з міською радою 
договорів про передачу в користування цих 
груп молитовень та культового майна;

5) провадять реєстрацію актів грома
дянського стану: пародження, смерти, по
дружжя, (розводу, запнновлепня і про по
ходження зароджених дітей;

13) периодически отчитываются перед из
бирателями о деятельности городских) рай
онного совета;

14) представляют в городской совет от
четы о своей деятельности;

15) (Принимают меры к исполнению за
конов, а также распоряжений и постанов
лений городского совета и вышестоящих ор- 
гавов власти;

16) (рассматривают планы работ и заслу
шивают доклады окружных отделов и яп- 
слектус и городского отдела коммунального 
хозяйства об их деятельности в отношении 
данного района в яорялке, установленном ок
ружными иелолнптельаымн комитетами и 
городскими советами;

17) вовлекают трудящиеся массы в прак
тическую работу -советского строительства;

4

18) «действуют аргаиизацш п разви
тию общественных организаций, действую
щих на территории данного городского рай
она.

Б. В отрасли административной.
9. В отрасли адшгтгсикшвмюй гоїмодскае 

(іайошше советы:
1) .применяют за яаірушеягие обязатель

ных аостаиовленнй, изданных городским со
ветом н.тп окружным испо.пштгелшым коми
тетом. следующие меры административного 
воздействия: общественное порицание (уст
ное иля письменное), штраф ® размере йе 
свыше 50 рублей, принудительные ГабОТЫ 
срОКОМ до двух недель нлп арест ороком до 
семи суток, если это право будет предо
ставлено городским районным советам в са
мом обязательном постановлении:

2) возбуждают перед городокли советом 
вопросы об издании последним тех или иных 
обязательных постановлений;

3) руководят деятельностью городской осн- 
лпцпп района;

4) наблюдают за исполнением законода
тельства об отдел еп и и церкви от государ
ства, в частности, наблюдают за пополнени
ем группами верующих заключенных пмп 
с городским советом договоров о передаче мм 
в пользование молитвенных зданий п куль
тового имущества;

5) ведут регистрацию актов граждан
ского состояния: рождения, смерти, брака, 
развода, усыновления п ттрооюхощдения за
чатых детей;



6) вживають заходів до запобігпенпя 
стнхШипх злигоднів і провадять боротьбу 
з ними;

7) вживають заходів до боротьби з зло
чинами іі, зокрема, з порушенням громад
ського ладу & спокою;

8) наглядають торгівлю, встановлюють 
місця для торгівлі на території району, да
ють висновки міській раді, коли вона видає 
відповідні обов'язкові постанови про час 
торгівлі для даного району міста.

В. У галузі фінансово-податковій.
10. У галузі фінансово-податковій міські 

районові ради:
1) розглядають проект міського бюдже

ту з погляду урахування цлм проектом 
господарських та фінансових потреб дано
го району і подають міській раді свої ви
сновки на проект бюджету;

2) розробляють і подают на затверд
ження міської радп свої пробутково-видат- 
кові кошториси, виконують ці кошториси 
та подають відомості про виконання їх до 
міської ради;

У в а г а .  Перелік прибутків а ви
датків прибутково-видаткового кош
торису міської райопової ради встано
влює міська рада.

3) наглядають діяльність фіпапсовпх ор
ганів у межах міського райоиу й допома
гають збіїрапню державних і місцевих 
податків та оплат;

4) порушують питання про встановлення 
нових податків і оплат та подають свої 
міркування про розмір надвишок і від
рахувань на місцеві потреби до державних 
податків і оплат;

5) порушують перед міською радою пп- 
тапня про організацію, згідно з чнпним за
конодавством, кредитових установ і до
помагають організації таких установ на 
території району.

Г. В галузі господарській.

11. В галузі господарській міські райо
нові ради:

1) завідують комупалшюга тдпрнемства- 
хн міського районового значіння (електро
станціями, лазнями, цегельнями .то-що);

2) відають щщриємсятвааш, землями і 
націоналізованими будинками, що е у ві-

6) лрвшиают меры к предупреждению 
стихийных бедотіий И іфовоодгг борьбу 6 
ними;

7) принимают меры по борьбе с преступ
лениями о. в частности, с нарушенном об
щественного парадка я спокойствия;

8) наблюдают за торговлей, устаиэдл- 
вают места для торговли па территории рай
она, дают заключения городскому оовегу при 
издании последним соответствующих обяза
тельных постановлений о времени торговли 
в да ином районе города

В В отрасли финансово-налоговой.
10. В отрасли финансово-налоговой город

ские районные советы:
1) рассматривают проект городского бюд

жета с точки зрения учета этпм проектом 
хозяйственных н финансовых нужд даппога 
района н представляют городскому совету 
своя заключения по проекту бюджета;

2) разрабатывают я представляют да ут- 
ворждоние городского совета слои приходо- 
расходные сметы, исполняют эти ометы і 
представляют сведения об псполисшш их в 
городской совет;

Ир и м еч а и о е. Перечень приходов и
расходов прнходо-расходпой сметы город
ского райоппого совета устанавливается
городским советом.
3) наблюдают за деятельностью финансо

вых органов в пределах городского района и 
содействуют взиманию государственных и 
местных налогов н сборов.

4) возбуждают вопросы об установления 
новых налогов и сборов н представляют 
свои соображения о размере надбавок и от
числений па местные нужды к государ
ственным налогам и сборам;

5) возбуждают перец городским советом 
вопросы об организации, согласно действую
щему законодательству, кредитных учреж
дений и содействуют организации таких уч
реждений на территории района.

Г В отраела хозяйственной.
11. В отрасли хозяйственной городские 

районные советы:
1) заведывают коммунальными предприя

тиями городского райоиного значення (элек
тростанциями, банями, кирпичными завода
ми п т. л.);

2) ведают предприятиями, землями и на
ционализированными домостроениями, еахо-



канні міської ради, на підставі окремого 
уповноваження цієї ради в кожному опре- 
лому випадкові;

3) вживають заходів до розвитку будів
ництва па терпторії райоиової ради, за
гально наглядають стан житлового фонду 
іі відповідне запровадження до життя за
конів у житлових справах;

4) наглядають державні підприємства й 
устапопн місцевого зиачіпня, що е на те
риторії ‘міської райоїювоії ради а які но е 
у відалні ЇЇ, без пцша втручатися в їхню 
діяльність, і допомагають в їхній роботі;

5) запроваджують до жнггя заходи що
до підиесешія впорядкування райопу;

б і наглядають етап міського транспорту 
на території райопу, як ваптажевого, як і 
пасажирською;

7) порушують перед міською радою пи
тання про зміни норм комірного та тарифів 
за комунальні послугп -і наглядають за
провадження їх до життя;

8) завідують пожежною справою в ме
жах міського району та організацією про- 
тнпожежпих заходів;

9) сприяють всім формам кооперації;
10) порушують перед эвшаою радою ли

тания про провадження робіт, вішаних з 
установлениям міської смуги, плануванням 
і відводом земельних дільниць під забудову 
й під сиьсько-тоспеда|іеьке використання;

11) вживають, з доручеппя міської ради, 
заходів до інвентаризації й оцінки майна, 
що е па території району і що лин відає 
міська рада;

12) допомагають запроваджувати до 
життя на території району всі ветеринарно- 
профілактичні заходи, що їх провадять 
вищі органи влади;

13) «дають встерткцшо - лікувальними 
та ветеринарно - санітарними установами, 
що е на території району і що їх утриму
ється за кошторисом міської районові)! 
ради.

12. У міських районах, де у межах 
міської смуги є земельні громади, районові 
міські рада мають все орава а виконують 
всі обов'язки, що належать сільській раді

дящимнея в ведеини городского совета, на 
основании особою уполномочия последнего в 
каждом отдельном случае;

3) принимают меры к развитию строи
тельства на территрии райоепого совета, 
осуществляют общее иаблюаееее за состоя
нием жилищного фонда и за соответствую
щим проведением в жпзпь законов по жи
лищному вооросу;

4) наблюдают за государственными пред
приятиями я учреждениями местного значе
ння, находящимися иа территории городско
го районного совета л не состоящими в /ве
дении последнего, без права вмешательства 
в их деятельность, и оказывают помощь в 
ях работе;

5) проводят в жизнь •мероприятия по под
нятию благоустройства района;

6) паблюдают за состоянием городского 
транспорта на территории района как гру- 
80 во го, так и пассажирского;

7) возбуждают перед городским совото* 
воопросы об изменении норм квартирной пла
ты и тарифов за коммтпальпые услуги м 
наблюдают за проведением их в жизнь;

$) заведывают пожарным целом в преде
лах городского района и организацией про
тивопожарных мероприятий;

9) содействуют всем видам кооперации;
10) возбуждают перед тсродекки советом 

вопросы о производстве работ, связанных с 
установлением городской черты, планиров
кой я отводом земельных участков под за
стройку п для сельско-хозяйственпого ис
пользования;

И) принимают, по поручению городского 
совета, меры к ппвеятарлзацин и оценке 
имущества, находящегося па территории 
района и состоящего в ведонпи городского 
совета;

12) способствуют проведению в жизнь на 
территории района всех петерппарео-профн- 
лактичеекпх мероприятий, проводимых вы
шестоящими органами власти;

13) ведают ветерпнарно-лечебньган и 
ветеринарпо-сатггаряыип учреждениями, на
ходящимися па территория района и состоя
щими на смете городского районного совета.

12. В городских районах, где в переделах 
городской черты существуют земельные об
щества, районные.городские советы поль
зуются всеми правами и выполняют все



у галузі сільського господарства та найму 
«робітної сили в сільському господарстві, 
згідно з Положениям про сільські ради.

Д. В галузі культурно-освітній.

ІЗ. В галузі культурно-освітній міські 
|мЙошші ради:

1) відають культурно • оевшшга устано
вами, що *: ш "території району а що їх 
утримується за кошторисом міської райо- 
нової ради;

2) дають висновки міській раді у спра
вах установлении мережі культурно - освіт
ніх установ на території району;

3) утворюють, у межах свого прибутко
во-видаткового кошторису й згідно з зат
вердженою мережок», нові культурно-освіт
ні установи на території району;

4) наглядають діяльність культурно-ос
вітніх установ, ненідурядиих міській райо- 
повіії раді, йе втручаючись в їхню опера
тивну діяльність;

5) вживають заходів до поліпшення ма- 
терінльного становища й ічтслода.|>сьісого 
устаткування культурно - освітніх установ 
па території райоиу, зокрема, вживають 
заходів до організації матеріяльиої й інших 
форм допомоги дітям бідпішпх батьків, щоб 
дати їм фактичну змогу відвідувати школи;

6) провадить боротьбу з дитячою безпри
тульністю;

7) повадить заходи до ох^юші пам’яток 
культури та природи;

8) вживають заходів до ліквідації ле- 
нюсьмошгосгш та тдощеіотя культурного 
{извитку .тюдиостп на території району;

9) вживають заходів до розвитку фізнчпої 
культури і стрілецького спорту;

10) сприяють розвиткові української 
культури Й провадять українізацію апарату 
радянських установ, розташованих па тери
торії району, а так само сприяють розвитко
ві культури національних меншостей.

Е. В галуїі охороні народного здоров'я

14. В галузі охорони иародаїього здоров'я 
міські районові ради:

обязанное .̂ принадлежащее сельскому со
вету в отрасли сельского хозяйства и найма 
рабочей силы в сельском хозяйстве, соглас
но Лолконяю о сельских советах.

Д. В отрасли культуриіяросаїтитілмой.

13. В отрасли культурно-просветительной 
городские районные советы:

1) водают культурно-просветительными 
учреждениями, находящимися на территории 
района п состоящими на смете горсцск«яо 
районного совета;

2) дают заключения городскому совету по 
вопросам установления сети культуряо- 
оросветительвых -учреждений на территории 
района;

3) учреждают, в пределах своей приходо- 
расходной сметы и согласпо утвер:едсішой 
сети, новые культурноеросветитолыще уч- 
реящеипя на террнтефни района;

4) наблюдают за деятельностью культур* 
Н0-П|Н>СВСТИТеЛЫ1ЫХ учреждений, 110 ПОДІЮ- 
умственных городском)' районному совету, 
нс •вмешиваясь <в их агндрати.вігую деятель
ность:

5) принимают 'моры к улучшению мате
риального положения и хозяйственного обо- 
рудования культурно-просветительных уч- 
іюждешій на территории района, в частно
сти, принимают моры к организации мате
риальной и иных видов помощи детям бед
нейших цкхштелей, в целях предоставлении 
нм фактической воачожности посещать 
шалы:

0) проводят борьбу с детской беспризор
ностью:

7> проводят мероприятия по охране па
мятников культуры и природы;

8) принимают меры к ликвидации негра- 
мотпостп и -повышению культурного разви
тия населення на территории района;

9) принимают меры к развитию физиче
ской культуры и стрелкового спорта;

10) содействуют развитию украинской 
культуры я проводят украинизацию аппара
та советских учреяоений, расположенных на 
теодпггортш (района, а также сакйеггауют 
развитию культуры национальных мень
шинств.

Е. В отдаели охраны народного адраааа.

14. В отрасли охраны народного здравия 
городские районные советы:



1) вдають лікувальними та шітарио- 
лрофьиитиаимя установами, то € на те
риторії району і що їх утримується за кош
торисом міської районової ради;

2) дають висновки міській раді на спра
ви про встановлений мережі лікувальних та 
санітарно-профілактичних установ на тери
торії району;

3) утворюють, у межах свого прибутко
во-видаткового кошторису і згідно з зат
вердженою мережею, нові лшеуэдлып та са- 
ттарко-ірофшктачш усташви на терито
рії району;

4) наглядають діяльність лікувальних та 
гаїйтарноирофілактнтаих установ району, 
іншдурядііих міській районовій раді, не 
втручаючись в їхню оперативну діяльність;

5) вживають заходів до боротьби з поше- 
огкип*й професійним захворуванням та до 
запобігнешш їх розповсюдження;

0) вживають заходів до оздоровлення рай
ону;

7) провадять заходів до охорони материн
ства та дитинства;

8) організують дитячі охоронкп, майдан
чики то-що. ♦

Ж. В галузі регулювання й охорони праці.

15. В галузі регулювання Й охороин пра
ці мкіжі районові ради:

1) наглядають, шоб державці, громадські 
та приватні підприємства, які є па території 
району, виконували закони і правила іцо-до 
охорони пращі, заробітної плати, а так саг 
мо колектнвпі й трудові договори то-що;

2) вживають заходів до боротьби з безро
біттям;

3) інформують людність району про міс
цевості, де потрібна робітна сила;

4) наглядають запровадження до життя 
законів і правил про соціальне страхуван
ня;

5) допомагають роботі щюфесгйшіх орга
нізацій.

3. В галузі «Ійсьхоаій.

ів. 6 галузі військовій міські районові 
ради:

і) допомагають усіма заходами посилен
ню обороноопромойшости Республіки, допо
магаючи розвиткові Робітничо-Сеяявської 
Чержмиї Армії та Червоної Флоти, жепро-

1) ведают лечебными и санитаїрно-ирофи- 
лзктичоскнмн учреждениями, находящимися 
на территории района и состоящими на сме
те городского раїйоїшого совета;

2) дают заключения городскому совету по 
вопросам установления сети лечебных и са
нитарно-профилактических учреждений на 
территории района;

3) учреждают, в проделав своей приходо- 
расходной сметы в согласпо утвержденной 
сети, новые лечебные и сапнтароо-профнлак- 
тичеекяе учреждения па территории райоиа;

4) наблюдают за деятельностью лечебных 
я саиитарно-профилактнчоских учреждений 
района, йе доїведомопвезшьіх городскому' 
районному совету, иве вмешиваясь в их опе
ративную деятельность;

5) проводят мероприятия по борьбе с эпи
демиями и профессиональными заболевания
ми си по предупреждеттю их распростране
ния;

6) принимают моры к оздоровлению 
района;

7) проводят мероприятия по охране мате
ринства и детства;

8) организуют детские ясли, площадки 
я т. п.

Ж. 6 «трясли регулирования и охраны труда.

15. В отрасли регулирования н охраны 
труда городские районные советы:

1) наблюдают за исполнением государ
ственными. общественными п частными 
предприятиями, находящимися на территории 
•района, законов и правил по ояраие труда, 
заработной плате, а также коллективных и 
трудовых договоров и т. п.;

2) принимают меры по борьбе с безрабо
тицей;

3) информируют население райопа о мест
ностях, где есть нужда в рабочей силе;

4) наблюдают за проведением в жизнь 
законов и правил о социальном страхова
нии;

5) содействуют деятельности профессио
нальных организаций.

3. В отрасли «оеяиой.

16. В отрасли военной городские райониыо 
советы:

1) содействуют івеемп мерами усилению 
обороноспособности Республики, помогая раз
витию Рабоче-Юрвсгьянской Красной Армии 
в Красного Флота, воздушных сил, химн-



вох сил, хсмічоої оборони то-що, зокрсна, 
притягаючи до ціої роботи радянську суг- 
шллгсть, сприяючи розвиткові ВШЮВІигаП 
громадських організацій (ТДО-Аиіохем то
що);

2) допомагають міській раді вживати на
родів до розвватируваппя, згідпо з вказів
кою міської ради, військових частин і за
безпечення їх комунальними послугами, а 
так само до забезпечення приміщеннями уч
бових пунктів і командного складу Робітни
чо-Селянської Червоної Армії й Червоної 
Флоти;

3) провадять боротьбу з дезертирством та 
з ухилоиням від обов'язкової військової 
служби;

4) вживають заходів до запровадження 
до життя всіх пільг для військових службов
ців і їхніх «родин.

И. В галузі соціального забезпечення.

17. В галузі соціального забеапеяенпя 
міські районові ради:

1) «відають уставовами соціального за
безпечення, що є па території району і що 
їх утримується за кошторисом міської райо
нові ради;

2) утворюють па території району, в ме
жах свого кошторису і за затвердженою ме
режею, будинки гпвалщів та милі установи 
соціального забезпечення;

3) наглядають діяльність установ соці
ального забезпечення району, пе під уряди их 
міській райоповій раді;

4) провадять заходи що-до соціального 
забезпеченая інвалідів праці та війни, ста
рих і непрацездатних;

5) допомагають організації й розвиткові 
інвалідної кооперації, товариств допомоги і 
взасмодопоги;

6) допомагають рдаяам червоноармійців 
і інших осіб, забитих па війпі або при «вико
нанні службових обов'язків;

7) настал овлюють і злинають опіку й 
піклування та поглядають діяльність опіку
нів і піклувальників.

К. В паузі судавіі.

18. У галузі судовій міські районові ра
ди:

1) сприяють запровадженню до життя 
реватюційігої законности;

«

ческой обороны н т. д., в частности, путе» 
вовлечения в эту работу советской общест
венности, содействуя развитию соответст
вующих общественных организаций (000- 
АІвігохяк и т. л.);

2) содействуют городскому совету в при
нятии мер по расквартированию, согласно 
указанию городского совета, воипскнх ча
стей я обеспечению их коммунальными услу
гами, а также по обеспечению помещениям* 
учебпых пунктов и командного состава Ра- 
бочс-Крестшиской Красной Армии и Крас
ного Флота;

3) проводят борьбу с дезертирством я с 
уклопенвем от обязательной военной служб
ові;

4) принимают меры к проведению в жпзпь 
всех льгот для воеппо-служащпх и их се
мей.

И. В отрасли соицального обеспечения.

17. В отрасли социального обеспечеопя 
городские райоппые советы:

1) ведают учреждениями социального 
обеспечения, находящимися па территории 
района и состоящими на смете городского 
районного совета;

2) учреждают па территории района, в 
пределах своей сметы и согласно утвержден- 
вой сети, дома инвалидов и другие учрежде
ния соппальвого обеспечения;

3) наблюдают за деятельностью учрежде
ний социального обеспечения района, пепод- 
водам ответил городскому районному со- 
•вегу;

4) проводят мероприятия по сопнальпому 
обеспечению инвалидов труда и войны, ста
риков и нетрудоспособных;

5) содействуют организации и развитию 
яивалидной кооперации, обществ помощи и 
взаимопомощи;

6) помогают семьям красноармейцев и 
пяых лип, убитых на войне идп при нспол- 
пепин служебных обязанностей;

7) назначают я снимают опеку и попечи
тельство и осуществляют надзор за деятель
ностью опекунов и попечителей.

К. 8 отрасли судебной.

18. В отрасли судебной городские район
ные советы:

1) содействуют проведению в жизнь ре
волюционной законности;



2) ДишжагаютіГ організації юридичної 
япоомоги трудящій людності на території 
району;

3) заслухують доповіді прокуратура та 
судових органів про їхню діяльність.

Р о з д і л  III.

Пленум міської районової ради.

19. Пленум міської районової ради вового 
скликання скликав президія міської районо
ві ради попереднього окладу в реченець, 
встановлений у плазі перевиборів.

У в а г а .  Перший пленум міської райо
нової ради, обрапої па підставі цієї Уста
ви, скликав президія міської радь ?

20. Пленум міської районової ради на 
першому своєму засіданні обирав президію 
ради і заслухув звіт виборчої комісії. Надалі 
засідання пленуму міської районової ради 
скликав президія міської районової ради.

21. Засідання пленуму міської райопової 
ради вибуваються не менш, як один раз &а 
місяць.

Надзвичайні засідання пленуму міської 
райопової ради скликається з іиішятивн 
президії або на вимогу найменш третино 
членів міської районової ради.

22. Засідання пленуму міської районової 
ради відбуваються по змозі ближче до тру
дящої людности: на фабриках, заводах, у 
приміщеннях професійних об’єднань то-що.

Про місце і час засідання оголошується до 
загального відома не пізвіш, як за два дні 
перед засіданням.

23. На засіданнях пленуму міської райо
нової ради право ухвального голосу мають 
тільки члени міської районової ради.

24. Всі засідання пленуму міської райо
пової ради в прилюдні й па них можуть бу
ти присутні широкі верстви трудящої люд
ности, крім випадків, каш за постановою 
міської районової ради або її президії за
сідання буде оголошено за пеирнлюдие.

25. До виключного відання пленуму місь
кої районової радо належать:

2) содействуют организация юрпдичеокой 
помощи трудящемуся паселеняю па террито
рии райопа;

3) заслушивают доклады прокуратуры і 
судебных органов об лх деятельности.

Г л а в а  III.

Пленум городского районного совета.

19. Пленум городского «районного совета 
нового созыва созывается президиумом го
родского райоипого совета прежнего состава 
в еров, установленный планом перевыборов.

П р и м е ч а н и е .  Первый пленум го
родского районного совета, избранного на

основании настоящего Положения, созы
вается президиумом городского совета.
20. Пленум городского районного совета 

на первом своем заседании избирает прей: 
диум совета и заслушивает отчет избира
тельной комиссии. В дальнейшем заседать 
пленума городского районного совета созы
ваются президиумом городского районного 
совета.

21. Зассдапия пленума городского район
ного совета происходят не менее одного ра
за в месяц.

Чрезвычайные заседания пленума город
ского районного совета созываются по ини
циативе президиума нлп по требованию не 
менее одной третьей части членов городского 
районного совета.

22. Заседания пленума городского район
ного совета происходят, по мере возмож
ности, ближе к трудящемуся населению: иа 
фабриках, заводах, в помещенпях профессио
нальных об’едпвенпй и т. п.

О месте н времени заседапня об'является 
во всеобщее сведеисе не позднее чем за два 
дня до заседания.

23. На заседаниях пленума городского 
районного совета правом решающегося голо
са пользуются только члены городского рай
онного совета.

24. Все заседания пленума городского рай
онного совета являются публичными я на 
них могут присутствовать широкие слон 
трудящегося населения, за исключением 
случаев, когда по постановлению городского 
районного совета пли его президиума засе
дание будет об’явлено закрытым.

25. К исключительному ведению -пленума 
городского районного совета относится:



1) обіграти та дорочонцсво переобирати 
'молів президії міської райопової ради, а 
тав само завідателя районового відділку ко
мунального господарства за випадків, пе- 
)>едбачслнх в арт. 36 цієї Устави;

2) подавати па затвердження міської ра
ди уповноважених округовпх відділів та ін
спектур і міського відділу комунального гос
подарства;

3) порушувати перед виборцями литания 
про відкликання членів міської райопової 
<радп;

4) визначати число секцій міської райо- 
лової ради, затверджувати розподіл робіт 
між секціями і розподіляти членів ради між 
окремими секціями;

5) затверджувати завідателів установ і 
підприємств, що їх утримується за кошто
рисом міської райопової ради;

6) затверджувати плани робіт пленуму й 
секцій;

7) затверджувати міські районові при
бутково-видаткові кошториси і давати вис
новки па проект міського бюджету;

8) порушувати питаним про запровад
жений повіте міських податків і оплат, а 
так само даіватс свої міркування про розмір 
надвишок та відрахувать на місцеві потре
би до державших податків і оплат.

9) давати висновки міській раді у спра
вах встановлення па території району ме
режі культуряо-освіттх, лікувальних, л- 
кувальїїо-прюфілактичшіх установ та уста
нов соціального забезпечення;

10) вживати заходів дисциплінарного 
вплив) проти членів міської райопової ради 
та урядовців, що їх обирає або затвер
джує на посаді міська рабонова рада;

11) порушувати перед міською радою пн- 
тапля про зміну норм комірного та тарифів 
за комунальні -послуги.

26. Крім справ, віднесених до викличного 
відання пленуму міської райопової ради і 
передбачених арт. 25 цієї Устави, пленум 
міської райопової ради розглядає:

1) доповіді в усіх литаниях міського рай
онового господарства й управління;

2) звіти президії міської райопової ради;

3) доповіді секцій міської райопової ради;

1) избрание н досрочное переизбрание чле
нов президиума городского районного совета, 
а также заведываклцего райоппым отделенн
ом коммунального хозяйства в случаях, пре
дусмотренных ст. 36 настоящего Поло
жения;

2) представление на утворждеиио город
ского совета уполпомочепоых окружных от
делов и инспектур и городского отдела ком- 
купальпого хозяйства;

3) возбуждение перед избирателями во
просов об отзыве членов городового район
ного совета;

4) определение числа секций городского 
райопиого совета, утверждение рас^еделе- 
пня работ между секциями и распределение 
членов совета между .отдельными секциями:

5) утверждение заведьгвающпх учрежде
ниями и предприятиями, состоящими «а сме
те городского районного совета;

6) утверждение планов работ пленума, н 
секций;

7) утверждение городских районных при
ходо-расходных омет и дача заключений «о 
проекту городского бюджета;

8) возбуждение вопросов О ПВОДОІШИ новых 
городских налогов и сборов, а также дача 
двоих соображений о-размере надбавок и от
числений па местные жжды к государст
венным налогам и сборам;

9) дача заключений городскому сожгу по 
вопросам установления на территории райо
на ссгп культдопо-просвститсльпых, лечеб
ных, лечебно-профилактических учреждений 
и учреждений социального обеспечения;

10) применение мер дисциплинарного воз- 
действия против членов городского районного 
совета и должностных лиц, избираемых и.ти 
утверждаемых в .должности городским рай
онным советом;

11) возбуждение перед городским советом 
вопросов об пзмепепин норм квартирной пла
ты п тарифов за коммупа.цшые услуги.

26. Помимо вопросов, отпесеплых к ис
ключительному ведению пленума городского 
районного совета п предусмотренных ст. 25 
настоящего Положения, пленум городского 
районного совета рассматривает:

1) доклады по всем вопросам городского 
районного хозяйства и управления;

2) отчеты президиума городского районно
го совета;

3) доклады секций городского районного 
совета;



4) доповіді іі звіти уповноважених овру- 
говнх вгдіілів і інспектур та міських відді
лів комунального господарства, доповіді та 
звіти завідателів установ і підприємств, що 
с у віданні міських районовнх рад, а так са* 
зсо доповіді засідателів округовнх відділів і 
інспектур та міських виділів комуяальпого 
господарства про їхню роботу що-до даною 
району;

5) доповіді представників вищих органів 
влади.

27. Крім справ, передбачених ® арт. арт. 
25 і 26 цієї Устави, міські районові ради 
па пленарних засіданнях можуть обговорю
вати, як з власної ішцілтпвн, як і на про
позицію міської ради та вшцпх виконавчих 
комітетів, всі справи загально-політичного 
характеру, а так само розглядати всі опра
ви, що їх президія міської районової ради 
впзпас за потрібне порей ести на розгляд 
плоиуму.

23. Засідання пленуму вважаються за 
дійсні, якщо на них е срнсутпі не мети як 
половина числа членів міської районової 
ради.

Р о з д і л  IV.

Президія міської районової ради й уповнова
жені округових відділів та інспектур.

29. Для переведеная роботи міських райо
нові рад і керівництва дальністю їх сек
цій, міські районові ради обирають споміж 
себе президію в складі—голови, його заступ
ника і секретаря.

Склад президії міської районової ради 
може бути збільшений за постановою плену
му міської райопової ради з затвердження 
преоедії міської ради, проте, числом най
більш 11 осіб.

30. Президія міської районової ради ви
конує постанови пленуму міської районової 
рада та відповідних вищих органів вла
ди і в перебігові часу між засіданнями пле
нуму міської райопової ради має всі права, 
що наложать міській райошвій раді, за ви
нятком тих, що їх віднесепо ДО ВИКЛЮЧНОГО 
відання плепуму міської районової ради.

4) доклады н отчеты уполномоченных ок
ружных отделов и инспектур и городских от
делов коммунального хозяйства, доклады и 
отчеты заведывающих учреждениями и 
предприятиями, находящимися в ведении го
родских районных советов, а также доклады 
заведьгвающнх окружными отделами и ин
спектурами и городских отделов коммуналь
ного .хозяйства об их работе во зайвому 
району;

5) доклады представителей вышестоящих 
органов власти.

27. Кроме вопросов, предусмотренных 
ст. ст. 25 и 26 настоящего Положения, 
городские районные советы па пленарных за
седаниях могут обсуждать, как по собствен
ной инициативе, так и по предложению го
родского совета и вышестоящих исполни
тельных комитетов, все вопросы общеполи
тического характера, а также рассматривать 
все вопросы, какие президиум городского 
районного совета найдет необходимым пере
нести па рассмотрение пленума.

28. Заседания пленума считаются дейст
вительными, если па них присутствует не 
менее половпиы числа членов городского 
районного совета.

Г л а в а  IV.

Президиум городского районного совета и 
уполномоченные окружных отделов и инспек

тур.

29. Для проведения работы городских 
районных советов и руководства деятель
ностью их секций, городские райоппые со
веты избирают из своего состава президиум 
в составе—-председателя, его заместителя н 
секретаря.

Состав президиума городского районного 
совета может быть увеличен но постановле
нию пленума городского районного совета с 
утверждением президиума городского совета, 
но в количестве не более И лиц.

30. Президиум городского районного сове
та пополняет постановления пленума город
ского районного совета и соответствующих 
вышестоящих органов власти и ъ проме
жутках между заседаниями пленума город
ского районного совета пользуется всеми 
правами, принадлежащими городскому рай
онному совету, за исключением отнесенных к 
исключительному ведению пленума городско
го районного совета.



31. Президія міської радонової ради зби- 
ростка па засланая в міру погреби, проте 
найменш раз па тиждень.

32. Президія міської районової ради дав 
звіт пленуму міської районової рада лай* 
менш 4 рази па рік.

33. Міські районові роди запроваджують 
до життя всі свої заходи, що за цією уста
лою належать до їхнього безпосереднього 
сідання, через уповноважених відповідних 
відділів та інспектур округового виконав
чого комітету.

В тих галузях роботи міських райоиовох 
рад, по яких уповноваженні не призначе
но, міські районові ради провадять свою ро
боту через апарат відповідних віділів та 
інспектур округового виконавчого комітету.

34. Пре міських районовпх радах є упов
новажені від міського відділу комунального 
господарства або округового відділу місцево
го (комупальпого) господарства, та від та
ких округових відділів і інспектур:

1) адміністративного відділу;
2) фінансового відділу;
3) інспектури лародпьої освіти; <
4) інспектури охорони здоров'я;
5) іпснсктурн соціяльного забезпечення.
Крім того, при міських іраймювих радах 

утворюється столв запису актів громадян
ського етапу.

35. Уповноважених відповідних відділів 
і інспектур округового виконавчого коміте
ту дри міській районовій раді настановляє, 
яа подалпя міської районової ради, пленум 
міської ради, порозумівшись з округовнм 
виконавчим комітетом, по змозі, із складу 
'членів, міської районової ради.

36. В разі потреби, за постановою міської 
ради і з затвердження округового виконав
чого комітету, дри наських райоповнх радах 
можна утворювати районові відділки кому
нального господарства і райоиову міліцію, 
В цьому разі уповноважених адміністра
тивного відділу і відділу місцевого (кому
нального) господарства не призначається й 
міські районові ради провадять свою роботу 
в зазвачоиих галузях діяльносте через місь
кі районові відділка комунального господар
ства, начальників міських районів міліції іі

31. Прозвдпум городского районного сове
та собирается на заседания по мере надоб
ности, по не менее одного раза в оеделю.

32. Президиум городского районного со
вета отчитывается перед пленумом городского 
районвого совета йе меиее четырех раз в 
год.

33. Городские райоппые советы проводят 
в жизнь все свои мероприятия, относящиеся, 
согласно настоящего Положения, к их пепо- 
следственному ведению, через уполномочен
ных соответствующих отделов и япелектур 
окружного пополнительного комитета.

В тех отраслях работы городских район
ных советов, по которым уполномоченные йе 
назначены, городские райоппые советы ве
дут свою работу через аппарат соответству
ющих отделов я инспектур окружного ис
полнительного комитета.

34. При городских районных советах со
стоят уполномоченные от городского отдела 
комм упал нього хозяйства пли окружного от
дела местиого (коммунального) хозяйства и 
от следующих окружных отделов и инспек
тур:

1) административного отдела;
2) финансового отела;
3) инспектуры пародпого просвещения;
4) инспектуры здравоохранения;
5) ивспектуры социального обеспечения.
Кроме того, лри городских райоппыт со

ветах учреждаются столы записи актов 
гражданского состояния.

35. Уполномоченные соответствующих от
делов н инспектур окружного исполнительно
го комитета при городском районном совете 
назначаются, <по представлению городского 
районного совета, пленумом городского совета 
по соглашеашо с окружным исполнительным 
комитетом, по возможности, пз состава членов 
городского районного совета.

36. В случае необходимости, по поставов- 
леиию городского совета п с утверждения 
окружного исполнительного комитета, при 
городских районных советах могут быть об
разованы районные отделения коммунально
го хозяйства и районная милиция. В этом 
случае улолномочелпые административного 
отдела и отдела местного (коммунального) 
хозяйства йе назначаются и городские рай- 
опипые советы ведут свою работу в указав
ші отраслях деятельности чорез городские 
районные отделения комчунальлого хоояй-



завідателів столів запису актів громадянсь
кого стану.

37. Завідателя міських» районового відді
лку комунального господарства обігцае міська 
райоїюва рада й затверджує президія місь
кої ради.

38. Начальників міських районів мілілії 
васталоелюють міські ради і їх затверджує 
начальник міської міліції, а в містах, де 
лома самостійних міських управлінь мілі
ції,—начальник округової міліції. Такни са
мим порядком і відстаиовдюеться начальни
ків міських районів міліції.

39. Райоповкй відділок комунального гос
подарства, міська районова міліція, стіл за
пасу актів громадянського етапу, а так са
мо уповноважені відповідних округовпх від
ділів та інспектур прп міських райоповнх 
радах, провадять свою роботу під безпосе;>еа- 
иім керівництвом міської районової раде та 
відповідних округовпх відділів та інспектур 
і міського вщілу комунального господар
ства.

40. Уповноважені при міських районових 
радах свого технічного апарату пе мають і 
користуються технічним апаратом відповід
них округовпх відділів і інспектур.

41 6 разі резбіжяости між постановами 
міської районової радо і розпорядженнями 
гаерупжгсх відділів та інспектур строгі спра
ви переноситься па розвязанвя президії 
міської ради.

42. В своїй поточній роботі ® межах сво
єї компетенції міські районові ради листу
ються як з відділами Й інспектурами окру- 
гового виконавчого комітету, як і з секція
ми міської ради, а таксами з інтими уста- 
вгївамп. що е на території міста.

43. Президія міської районової ради Для 
безпосереднього обслуговування пленуму, 
президії і секцій ради має окремий техніч
ний апарат.

Р о з д і л  V.

Секції міських районових рад.

44. Для втягненая всіх членів міської 
районової рада до практичної роботи зазна
ченої ради, міські районові ради утворюють 
секції, ва підставі добровільного запису чле-

ства, начальников городских районов мили
ция я заведывающнх столами записи актов 
гражданского состояния.

37. Заведывающвй городским районным 
отделением коммунального хозяйства взби
рается городским районным советом п ут
верждается президиумом городского совета.

38. Начальники городских райопов мили
ции назначаются городскими советами и ут
верждаются начальником городской милиции, 
а в городах, где ист самостоятельных город
ских управлений милиции,—начальником 
окружной ашлпцпп. В таком же порядке про
изводится п смещение начальников город
ских районов милиции.

39. Районное отделение коммунального хо
зяйства, городская районная милиция, стол 
записи актов гражданского состояния, а 
также уполномоченные соответствующих 
окружных отделов и инспектур при город
ских районных советах проводят свою рабо
ту под непосредственным руководством го
родского районного совета и соответствую
щих окружных отделов и инспектур п го- 
рщского отдела коммунального хозяйства.

40. Уполномоченные прп городских район
ных советах своего технического аппарата 
не имеют и пользуются техническим аппара
том соответствующих окружпьгх отделов и 
инспектур.

41. В случае разногласий между -поста
новлениями городского районного совета г 
распоряжениями окружных отделов и ин
спектур спорные вопросы переносятся па 
разрешение президиума городского совета.

42. В своей текущей работе в предел їх 
своей компетенции городские районные Со
веты ведут переписку как с отделами п ин
спектурами окружного исполнительного ко
митета, так и с секциями городского сов-»та, 
а также с другими учреждениями, находя
щимися па территории города.

43. Президиум городского районного со
вета для непосредственного обслуживания 
пленума, президиума и секций совета имеет 
отдельный технический аппарат.

Г л а в а  V.

Секции городских районных советов.

44. Для вовлечения всех членов городского 
районного совета в практическую работу 
указанного совета городские районные со
веты учреждают секции иа основе 'добро-



нів» ало а обов*лаковою участю карного чле
на ради лаймоши в одній сокції.

Кількісний склад кожної секції возпачас 
иіська районова рада.

Секції допомагають роботі міської радоно
вої ради, а так само наглядають роботу 
уповноважених міської районової ради, од
нак, постанови секцій набирають сили тіль
ки по тому, як їх затвердить президія місь
кої районової ради, а за иалежннх випад
ків—п]ншдіи міської ради.

45. Число секцій і іххшодм між ними ро
боти встановлює міська районова рада від
повідно до обсягу й хадоктору робіт міської 
районової ради і до затвор.цкуо президія 
міської ради.

46. До складу кожної секції, крім члонів 
міської районової ради, ввіходять у числі, 
шзиачоному від міської районової ради, де
легати фа6рнчіго-зав<цськи'Х комітетів, де
легатських зборів робітниць, організацій мо
лоди й представники ІЧюітничо-Сллшіської 
Червоної Армії та Червоної Флоти.

У в а г а  1. Міська районова рада мо
же коленого виборця включити за його 
згодою в члени секції.

У в а г а  2. До окладу сонцій міських 
ройоиошік рад ооав’яиконо шахсцять упов
новажені відповідних відділів та інспек- 
тур окрутового виконавчого комітету і 
міського відділу комунального господар
ства, що обслуговують міську районов у 
раду.
47. Кожна секція (провадить роботу під 

коріпішцтвом бюра, що еклвдаегі,ся з голо
ті і членів числим найбільшо дри особи, що 
їх обирає сокція саоміж себе.

У в а г  а. До складу бюра, «рій його 
членів, увіходять ушшоваїжеш відповід
них відіілів або інсноктур окрутового ви
конавчою комітету* обо міського відділу 
комунального господарства, проте, вони 
по можуть бути за голів секцій.

4*4. До підашгя сеявдШ належить:
1) іюороб.піти заходи, що стосуютЫ/Я 

відповідної галузі діяльпости міської райо- 
нойпї ради і проваляти їх через міські 
районові ради;

2) заслухувати доповіді округових від
ціля та іігеиекгур, а також міських ггідда-

вольиой записи членов, но с обязательном 
участием каждого члена совета не менее чем 
в одной секции.

Количоегвеипый состав каждой с<жцив 
определяется городским районным советом.

Секции содействуют работе городского 
районного совета, а также наблюдают за 
работой уполномоченных городского район
ного совета, однако, постановления секций 
вступают .в силу только после их утвержде
ния президиумом -городского районного сове
та, а в подлежащих случаях—президиумом 
іхродского совета.

45. Число секций к распределение между 
Ішим работы устанавливаются городским 
районным советом в соответствии с об'ємом 
и характером работ городского районного со
вета и утверждаются президиумом город
ского совета.

46. В состав каждой секции, кроме членов 
городского районного совета, таодят в числе, 
определяемом юродским районным советом, 
делегаты фабрично-заводских комитетов, де
легатских собраний работниц, организаций 
молодежи и представители Рабоче-Кресть
янской йраоиой Ацшин и красною Флота.

П р и м е ч а н и е  1. ГоїюдсісоЙ район
ный совет может любою избирателя вклю
чить, с сю согласия в члены секции.

П р и м е ч а н и е  2. В состав секций 
юродских районных советов обязательно 
входят уполномоченные соответствующих 
отделов и инспектур окружного исполни- 
тельпою комитета в го)юдского отдела 
коммун.итьного хозяйства, обслуживаю
щие городской районный совет.
47. Каждая секция проводит работу под 

руководством бюро, состоящего из председа
теля и члеиов в числе йе более трех лиц, 
избираемых секцной из своею состава.

П р и м е ч а н и е .  В состав бюро, кроме 
єго члепов, входят уполномоченные со
ответствующих отделов или шгооеетур 
окружного исполнительного комитета или 
городского отдела ьюммуиальпого хозяй
ства, однако, они пе могут быть нредседа- 
толями секций.
48. К ведет по секций относятся:
1) разработка мероприятий, относящихся 

к соответствующей отрасли деятельности 
городского районного совета п проведения их 
через гарсдсяие районные советы;

2) заслушание докладов окружных отде
лов (И инспектур, а также городских отделов



дів комунального господарства про їхню 
роботу в даному районі;

3) провадити, з дозволу кожного окремо
го разу президії міської радонової рада, 
цбоцщ й ревізії установ та тдарлемств, 
що є у віданні міської райовової ради, та 
брати участь в обслідах і ревізіях діяльно
сте виділів і іоіоповтур онруїу.-вого вико- 
павчого комітету та міських віддалів кому- 
иального господарства, що їх провадять 
відповідні секції міської ради;

4) ознайомлюватися з роботою в устано
вах і підприємствах, що б па території 
району;

5) розглядати проекти постанов і за
ходів, що їх подають поодинокі члени сек
цій з масної ініціативи, а також проекти, 
що їх подають установи, організації й по
одинокі громадяни;

6) повідомляти через президію міської 
районооої ради завідателів відділів і ін
спектур округового виконавчого комітету 
та міського відділу комунального господар
ства про зауважені секцією господарські, 
організаційні або інші хпби, бюрократизм 
то-що;

7) подавати до міської райопової ради 
про потребу скасувати ті чп іпші незаконпі 
або недоцільні розпоряджеппя місцевих ор- 
гапів влади:

5) провадити попередній розробіток пла- 
лу робіт міської райоиової ради відповідно 
до плану робіт міської радп;

9) заслухувати доповіді бюра про вико
павші планів і постанов секцій.

49. Загальпе керівництво роботою сек
цій провадить міська райопова рада та її 
президія.

50. Плай робіт секцій розроблюють секції 
па підставі загального плану робіт міської 
райопової рада і затверджує пленум 
міської райопової радп.

51. Всі заходи міської ради або округо- 
вого виконавчого комітету, дотичні території 
міської райопової ради, но змозі, наперед 
розглядають відповідні секції міських ра- 
Йоновпх рад.

52. Для розгляду заходів за випадків, 
передбачених арт. 51 цієї Устави, можна

коммунального хозяйства об их работе в 
данном районе;

3) проведение, с разрешения в каждом 
отдельном случае президиума городского рай
онного совета, обследований и ревизий уч
реждений и предприятий, находящихся в 
ведении городского районного совета, и уча
стие в обследованиях и ревизиях деятель
ности отделов и инспектур окружного испол
нительного комитета и городских отделов 
коммунального хозяйства, производимых со
ответствующими секциями «городского со
кета;

4) ознакомление с работой в учреждениях 
с предприятиях, находящихся па территории 
района;

5) рассмотрение проектов постановлений 
п мероприятий, вносимых отдельными чле
нами секций в «порядке собствеппой инициа
тивы, а также проектов, вносимых учреж
дениями, организациями п отдельными 
гражданами;

6) сообщение через президиум городского 
районного совета ззведывакяцпм отделами » 
инспектурами окружного исполнительного 
комитета п городского отдела коммунально
го хозяйства о замеченных секцией хозяй
ственных, организационных или иных не
достатках, бюрократизме п т. л.;

7) представление городскому райоппому 
совету о необходимости отмены тех пли 
ппых незаконных ила нецелесообразных рас
поряжений местных органов масти;

$) предварительная разработка плана ра
бот городского районного совета в соответ
ствии с планом .работ городского совета;

9) заслушание докладов бюро об исполне
нии планов н постановлений секций.

49. Общее руководство «работой секций 
производится городским районным советом и 
его президиумом.

50. План работ секций разрабатывается 
последними па основании общего плана ра
бот городского районних) совета н утвер
ждается илей умом городского районного со
вета.

51. Все мероприятия городского совета 
пли окружного псполннтельаого комитета, 
относящиеся к территории городского рай
онного совета, по возможности, предвари
тельно рассматриваются соответствующими 
секциями городских районных советов.

52. Для рассмотрения мероприятий в слу
чаях, предусмотренных ст. 51 настоящего



скликати, з розпорядження президії міської 
ради, обєдпаиі засідапня пленумів або бюр 
відповідних секцій міської радо і міських 
райопових рад, з том що члени секцій місь
кої і міських райоповнх рад па цих об'єд
наних засіданнях мають право ухвального 
голосу.

53. Секції можна розформовувати за по- 
стаповою міської райопової ради з затвер
дження президії міської ради.

Р о з д і л  VI.

Права й обов’язки членів та кандидатів у чле
ни міських районових рад.

54. Кожеп член міської райопової ради 
повинен брати участь па всіх засіданнях 
міської райопової ради й її секцій та вико
пувати всі їхні доручсппя.

55. Колп член міської райопової радп йе 
може бути присутнім па засіданні або ви
конувати покладені па пього доручення, 
він повідомляє про це заздалегідь раду або 
секцію, кого слід.

56. Крім участи на засіданнях ради і 
секцій та впкопанпя їхніх доручень, члени 
міської райопової радп працюють як про- 
фішеві радою по пцстрвезгетва-х, в уста
новах та організаціях або серед неоргані
зованих груп виборців, беручи участь, по 
змозі, па вск загальних зборах робітників, 
службовців і виборців, а так само на ви
борчих нарадах і конференціях підпри
ємств, установ і організацій, що до них 
вони прикріплені, наглядають роботу зазпа- 
чоппх установ, підприємств і організацій 
та запроваджеппя до . життя постанов місь
кої райопової ради, роз’яснюючи зміст тих 
чп іпшпх заходів і постанов міської райо- 
дової ради.

57. Члени міської райопової ради мають 
право відвідувати всі установи і підпри
ємства. що є на території району, й обіз- 
ваватися з їх роботою, не втручаючись, 
проте, в їхню оперативну діяльність, а так 
само вимагати потрібні довідки й роз'яс
нення. крім таємних відомостей.

58. Члени міської райопової ради ма
ють право з власної ініціативи подавати 
на розгляд міської райопової ради й її секцій

Положения, могут быть созываемы, по рас
поряжению президиума городского совета, 
об'едпненные заседания пленумов или бю;*-. 
СООГВОГСТВуЮЩПХ секций городского совета Г! 
городских районных советов. Яри этом, чле
ны секций городского я городских районных 
советов яа этих соединенных заседаниях 
пользуются правом ‘решающего голоса.

53. Секции могут быть расформированы 
пс постановлению городского районного со
вета с утверждения президиума гоотского 
совета.

Г л а в а  VI.

Права и обязанности членов и кандидатов в 
члены городских районных советов.

54. КаэдыЙ член городского райовиогс со
вета обязан 'Принимать участие по всех за
седаниях городского районного совета и от 
секций и выполнять все их поручения.

55. Член городского районного ежтл, п 
случае невозможности присутствовать на 
заседапшт или выполнять возложенные и;, 
пего поручения, сообщает об этом заращу 
совету или секция, по принадлежности.

56. Кроме участия в заседаниях совета и 
секций и выполнения их поручений, члены 
городского районного совета работают в ка
честве 'Прикрепленных советам на предпри
ятиях, в учреждениях и организациях или 
среди неорганизованных групп избирателей, 
принимая участие, по возможности, во всех 
общих собраниях рабочих, служащих и изби
рателей, а также на производственных со
вещаниях и конференциях предприятий, 
учреждений и организаций, к которым они 
прикреплены, наблюдают за работой указан
ных учреждений, предприятий и организа
ций и за проведением в жизнь постановле
ний городского районного совета, раз’ясняя 
содержание тех или иных мероприятий и 
постановлений городского районного совета.

57. Члены городского районного совета 
имеют право посещать все учреждения и 
предприятия, находящиеся яа территории 
района, и знакомиться с их работой, йе вме
шиваясь, однако, в их оперативную дея
тельность, а также требовать необходимые 
справки я раз’яснепия, за исключением све
дений секретпого характера.

58. Члоаы -городского районного совета 
имеют право по своей инициативе вносить 
на рассмотрение городекюго районного сове-



проекти та пропозиції щодо тих чи інших 
заходів міської районової радо і порядку, 
як запроваджувати їх до життя.

59. Члени міської районової ради можуть 
виступати від іменп міської районової ра
де тільки тоді, коло їх па це уповноважила 
міська районова рада або її президія.

60. Члени міської районової ради вико
пують свої обов'язки по міській райоповій 
раді іі її секціях беззаплатно. За тих випад
ків, коли вяконаппя депутатських обов'яз
ків, передбачених у цій Уставі, збігається 
з службовим часом, установи, підприємства 
або організації, де працюють члени міської 
районової ради, не мають права вивертати 
з заробітної плати (робітника або службов
ця —члена міської районової ради і по
вніші оплачувати цей час з розрахунку пе
ресічного заробітку даного члепа ради.

У в а г а .  Якщо у звязку з впко- 
паппям доручень міської районової ра
ди або іі президії того чи іншого чле
на радо відривають від робото па під
приємстві, в уставові або організації 
на час більшай, як одпп робочий день, 
то зазначений член районової ради 
одержує за цей час винагороду з кош
тів міської районової ради.

61. Члени міської районової радо дають 
звіт перед виборцями про свою діяльність 
в раді не менш, як двічі на рік, порядком, 
зазначеним у розділі ТП цієї Уставп.

62. Якщо члеп міської районової радо 
покидає домівку в даному місті на трива
лий час або назавжди, то*він повинен пові
домити про це президію міської районової 
ради, що вводить до складу міської районової 
рада на ввесь час відсутності! члена ради 
чергового кандидата за кандидатським спис
ком.

63. Членів міської районової ради по 
можна заарештовувати без попереднього 
про це повідомлення президії міської радо
нової рада, а за яввадкладних випадків— 
і\»ловн міської .районової .рада.

За. виключних випадків членів міської 
районової ради можуть заарештовував на
лежні органи владо, наступно повідомивши

та и его секций проекты и предложения от
носительно тех или иных мероприятий город
ского районного совета и порядка прове
дения их в жизнь.

59. Члены городского районного совета 
могут выступать от имени городского район
ного совета только в том случае, если они на 
это уполномочены городским районным со
ветом или его президиумом.

60. Члены городского районного совета 
исполняют свои обязаипости по городскому 
районному совету и его секциям бесплатно. 
В тех случаях, когда исполнение депутатских 
обязанностей, предусмотренных настоящим 
Положением, совпадает со служебным вре
менем, учреждения, предприятия или орга
низации, в которых работают члены город
ского районного совета, во имеют права де
лать вычетов -из заработной платы рабочего 
иля служащего—члена городского районного 
совета и должны оплачивать это время из 
расчета среднего заработка давоого члена 
совета.

П р и м е ч а н и е .  Если в связи с выпол
нением поручений городского районного 
совета или его ярезндума тот или иной 
член совета отрывается’ от работы па 
предприятии, в учреждении или организа
ции па еров более одного рабочего для, то 
указанный член райоппого совета получа
ет за это время вознаграждение из средств 
городского районного совета.
61. Члены городского районного совета от

читываются перед избирателями в своей де
ятельности в совете нс мепее двух раз в 
год, в порядке, указанном в главе VII насто
ящего Положения.

62. Бели член городского районного сове
та оставляет местожительство в данном го
роде на продолжительный срок дли навсегда, 
то он обязан сообщить об этом президиуму 
городского районного совета, который вво
дит в состав городского районного совета на 
все время отсутствия члепа совета очеред
ного кандидата но кандидатскому списку.

63. Члены городского районного совета пе 
могут быть арестованы без предварительно
го уведомления об этом президиума городско
го районного совета, а в неотложных случаях 
—председателя городского районного совета.

В исключительных случаях члены город
ского районного совета могут быть аресто
ваны соответствующими органами власти с



про чо президію міської районом ради не 
пізніш як через 24 годиш ло арешті.

64. Каївжшіі © члоївг (міської райопової 
ради мають право ухвального голосу, коли 
вовн заступають членів міської райопової 
ради порядком чсрговости за кандидатським 
списком.

11а капдпдатів поширюється права та 
обов'язки, встаиовлепі для члепів міської 
д*а&шоаої ради.

Р о з д і л  VII.

Зеязок депутатів з виборцями.

65. Члспн міської райопової радн дають 
звіт виборцям аіа зборах, скликуваних спе
ці ял ьно для вислухування та обговорена 
звітів. Ці збори скликається з ініціативи 
міської районової ради або її президії, а 
так само і па вимогу самих виборців.

66. Про час і місце зборів виборців 
оголошується цаіїшзшп за три дда до по
чатку зборів.

67. Збори виборців вважається за від
булі, коли присутні наймепш 35% вибор
ців. Якщо збори пе відбудуться через не
прибуття зазначеного числа виборців, то 
другі збори виборців можпа скликати пе 
раніш трьох днів після перших певідбулпх 
зборів. Другі збори ввіжаеться за відбулі 
прп всякому числі прибулих виборців

68. Збори виборців відкриває представ
ник міської райопової ради, що його паста- 
повила президія міської районової ради, а 
по тому збори самі обирають президію, що 
й керує засідаопям.

69. Члени міської райопової ради пода
ють до президії райопової ради протягом 
тжпя доповідь про овШ звіт перед зборами 
виборців.

70. Псзаложпо від звітів на зборах ви
борців, передбачених арт. 65 цієї Устави, 
члени міської райопової раді павші пі ви
користовувати всякі збори своїх виборців 
(в установах, тЛирпемслвах, райоповлх 
зборах пеоргапізовапих груп виборців то
що), щоб інформувати їх про роботу місь
кої райопової ради, щоб обговорити най
важливіші справи, що стоять перед міською 
райоиовою радою й її секціями та щоб

последующих уведомлением об этом прези
диума городского районного совета пе позд
нее 24 часов после ареста.

64. Кандидаты и члены городского район
ного совета имеют право решающего гшюса, 
когда овн замещают членов городского рай
онного совета в порядке очередности по 
кандидатскому еппоку.

На кандидатов распространяются орава и 
обязанности, установленные для членов го
родского районного совета.

Г л а в а  VII.

Связь депутатов с избирателями.

65. Члепы городского районного совета от
читываются перед избирателями на собрали- 
ях, созываемых специально для заслуша
ния и обсуждения отчетов. Собранна эти 
созываются по инициативе городского рай
онного совета пли его президиума, а также 
по требованию самих избирателей.

66. О времени и месте собрания избирате
лей об'является но пооже чем за три дня до 
начала собрания.

67. Собрания избирателей считаются со
стоявшимися при наличии не менее 35% из
бирателей. В случае если собрание *нс состо
ится за неприбытием указанного числа из
бирателей, то вторичное собрание избирате
лей -может быть созвало пе .ранее трех дней 
после первого яосостоявшсгося собрания. 
Вторичное собрание считается состоявшимся 
при любом числе явившихся избирателей.

68. Собраппя избирателей отрываются 
представителем городского районпого совета, 
назначенным президиумом городского райоп- 
пого совета, после чего собрание само изби
рает президиум, который и руководит засе
данием.

69. Члепы городского районного совета 
представляют президиуму районного сове
та в недельный срок доклад о своем отчете 
перед собранием избирателей.

70. Независимо от отчетов па собраниях 
избирателей, предусмотренных ст. 65 насто
ящего Положения, члены городского райоп- 
пого совета обязаны пользоваться всякими 
собраниями своих избирателей (в учрежде

ниях, предприятиях, районных собраниях не
организованных групп избирателей п т. а.), 
для информация их о работе городского рай
онного совета, для обсуждения важнейших 
вопросов, стоящих перед городским район-



одержати під виборців вказівки про хпбп 
а роботі яіської райояоеої ради та щю «по
соби, ж їх позбутися.

її.

71. Цю постаиову видається на розвиток 
арт. арт. З і 7 «Положення про міські ра
ди робітничих, селянських і червоноармій- 
ських депутатів» в редакції постанови 
ВУЦВК і Р1ІК УСРР з 11 липня 1928 р. 
«Про зхіпу арт. З і уваги до нього, арт. 
арт. 7 і 47 «Положення про міські ради 
робітничих, селянських і чсрвопоармій- 
ськнх депутатів» та про доповнення арт. 
47 «Положения про селищні рада робіт
ничих, селянських 1 чорвопоаржйськлх 
депутатів» (36. Уз. УСРР 1928 р., Уй 17, 
арт. 161), на зміну «Положення про місцеві 
фінанси УСРР» (36. Уз. УСРР, 1926 <р., 
Хі 74-76, арт. 463 та 1927 р. .Уз 60-62, 
арт. 238), арт. 23 «Положения ирп робіт
ничо-селянську міліцію УСРР* (36. Уз. 
УСРР 1926 р. Уз 71, арт. 452), арт. 4 
«Устави про реєстрацію актів громадянсь
кого стану» (36. із. УСРР 1928 р.,У* 17, 
арт. 152)' і на доповнення арт. 46 Адмі
ністративного Кодексу УСРР (36. Уз. 
УСРР 1927 р., У» 63-65, арт. 240).

Харків. 12 січня 1929 р. .

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровсьнии.

Голова Радп Пародпіх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУИВК* 5 лютого 
1929 р.. № 29.

ним советом н его секциями н для получе
ния от избирателей указаний о недостатках 
в работе городского районного совета и спо
собах к их устранению. '

П.

71. Настоящее постановление издается в 
развитие ст. ст. 3 и 7 «Положения о город
ских советах рабочих, крестьянских л красно
армейских депутатов» в редакция ©останов
лена ВУЦИК и СИК УСОР от 11 июля 
1923 г. «Об изменении «г. 3 и примечания 
к пей, ст. ст. 7 и 47 «Положения о город
ских советах рабочих, крестьянских н красно
армейских депутатов» н о дополнении ст. 47 
«Положения о поселковых советах рабочих, 
крестьянских п красно^мйокнх депутатов» 
(36. Уз. УСРР 1928 г., Уз 17, ст. 161), во 
изменение «Положения о местных финансах 
УООР» (С. У. УССР 1926 г., У* 74-76, 
ст. 463 и 1927 г. У* 60-62, ст. 238), ст. 23 
«Положеліия о рабоче-крестьятажой милиции 
УООР* (С. У. УСОР 1926 г., Уй 71, ст. 452), 
ст. 4 «Положения о регистрации актов граж
данского состояния* (С. У. УССР 1928 г., 
Уй 17, ст. 152) и в пополнение от. 46 Адми
нистративного Кодекса УССР (36. Уз. УСРР 
1927 г., Уй 63-65, ст. 240).

Харьков. 12 января 1929 г.

Председатель Всеукрашгского Центрального 
Исполнительного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УООР В. Чубарь.

• Секретарь Вссукра пне кого Центрального 
Исполнительного Комитета М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 5 февраля 
1929 г., ^ 29.

ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО

НАВЧОГО КОМІТЕТУ.

46. Устава про Народній Комісаріат Робіт
ничо-Селянської Інспекції УСРР.

І.

1. Народній Комісаріат Робітничо-Селян
ської Інсиекції УСРР відас, в межах нада
них йому повноважень, розробітком, внв-

П0СТАНС8 ЛЕПНЕ
ВСЕУНРАИНСКЭГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС

ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

46. Пслсженкз о Народном Комиссариате 
Рабоче-Крестьянской Инспекции УССР.

I.

1. Народный Комиссариат Рабоче-Кресть- 
яаской Нтшогапш УССР, в пределах предо- 
стаївдешшх ему полномочий, ведает разра-



чанпям і запровадженням до жаття захо- 
дів, скерованих до удосконалення держав
ного апарату, наглядом за роботою існуючих 
на території УСРР державних та громад
ських установ та організацій і допомогою 
цим установам і організаціям в їх роботі, 
відповідно до класової лінії радянської 
держави в завдань соціалістичного будів
ництва, в тому числі, у притягненні робіт
ників та селян до справи державного уп
равління.

Зокрема, па Народній Комісаріат Робіт
ничо-Селянської Інспекції УСРР поклада
ється такі заздашя:

1) вивчати побудування й функціону
вання державного апарату, зокрема, апа
рату господарських органів та державних 
підприємств, для раціоналізації їх струк
тури й виробітку раціональних форм їх ор
ганізації;

2) загально регулювати роботу органів 
урядницької раціоналізації й інститутів 
наукової організації праці в царині раціо
налізації державного управління й госпо
дарства;

3) розробляти заходи до загального вдо
сконалення апарату державних і громад* 
ських установ та організацій УСРР, осо
бливо в царшіі безпосереднього стикання 
їх з людністю;

4) спонукати державні і громадські 
установи і організації до поліпшеппя їх 
апарату та сприяти їм в цьому, урахо
вуючи пагромаджеппй досвід, переносячи 
окремі досягнення в царині організації або 
техніки господарства і улравління до ін
ших однорідних органів;

5) сприяти державним і громадським 
установам і організаціям підбирати належ
ний склад співробітників, розробляти прак
тичні заходи до підготівлі робітників і се
лян для обсадження керівних посад; 6 7

6) боротись з явищами бюрократизму Й 
тягаяпию в радянських установах, що ви
явлені через обслідувати або в наслідок 
скарг;

7) всіляко допомагати втягпеншо мас 
робітників і селян (паймитів, бідняків, 
середняків) до роботе як самої робітничо-

боткой, пзучеалем я проведением в жвзпь 
мероприятий, направленных к усовершенст
вованию государственного аппарата, наблю
дением за работой существующих на тер
ритории УССР государственных и общест
венных учреждений н организаций н содей
ствием этим учреждениям я организациям 
в их работе, в соответствии с классовой ли
нией советского государства п задачами со
циалистического строительства, в том чис
ле, по вовлечению рабочих и крестьян в де
ло государственного управлення.

В частности, на Народный Комиссариат 
Рабоче-Крестьянской Ипспекцпн УССР возла
гаются следующее задачи:

1) изучение построения и функциониро
вания государственного аппарата, в част
ности, аппарата хозяйственных органов и 
государственных предприятий, с целью ра
ционализация их структуры и выработки 
рациопальиых форм пх организации:

2) общее регулирование работы органов 
ведомственной рационализации и институ
тов научной организации труда в области 
рационализации государственного управле
ния и хозяйства;

3) разработка мероприятий по общему 
усовершенствованию аппарата государ
ственных н общественных учреждений и ор
ганизаций УССР, особенно в области непо
средственного соприкосновения их с населе
нием;

4) побуждение государственных я об- 
ществетгпых учреждений и организаций к 
улучшению их аппарата и содействие им в 
этом отношения путем учета пакогогвшего- 
ся опыта и перенесения отдельных дости
жений в области организации или техники 
хозяйства и управления в другие однород
ные органы;

5) содействие государственным и общест
венным учреждениям и организациям в под
боре надлежащего состава сотрудников, раз
работка практических мероприятий по под
готовке работах н крестьян для занятия 
руководящих должностей;

6) борьба с проявлениями бюрократизма 
я волокиты в советских учреждениях, обна
руженными путем обследования влп вслед
ствие жалоб;

7) всяческое содействие привлечению 
масс рабочих и крестьян (батраков, бодпя- 
ков, середняков) к работе как самой рабо-



сагаюької інспекції, так і до робота інших 
державних, кооперативних, громадських 
установ, організацій та підприємств; роз
робляти форми і методи масової роботи 
та ураховувати досвід цієї робото;

8) погоджувати плани контродьно-об- 
слідплх робіт пародпіх комісаріатів і цен
тральних установ УСРР;

9) обслідувати та вивчати причини зло
чинів і псгосподарпостп в установах та 
підприсмствах УСРР;

10) обслідувати стан окремих галузей 
господарства й державного управління та 
зміни, що відбуваються в них, для поста
новки перед вищими органами питань про 
потребу вжити відповідних заходів;

11) вивчати та перевіряти виконання 
впробппчо - господарських планів з погляду 
фактичного виконання їх;

12) обслідувати виконання планів адмі
ністративних і культурно - освітпих орга
нів та вживати встановленим порядком 
потрібних заходів, па підставі врахування 
наслідків обсліців;

13) вивчати бюджет УСРР як республі
канський, як і місцевий, ураховувати дос
від його побудування та викопаппя;

14) вивчати заходи й умови до підпе- • 
сепия сільського господарства, Його коопе
рування та колективізації, а так само до 
зміцнення ззязку його з промисловістю;

15) вивчати заходи до кооперування 
люд пости в усіх царппах пародпього госпо
дарства й перевіряти захода як оргапів 
влади, так і кооперативних організацій, 
скеровані до розвитку й зміцнення коопе
рації;

16) перевіряти, як державні органи ви
копують постанова вищих органів;

17) виконувати окремі снсггіяльні зав
дання й доручення законодавчих органів.

2. Для здійснення зазначених в арт. 1 
цієї устави завдань Народньому Комісаріа
тові Робітничо - Селянської Інспекції УСРР 
надається:

1) провадите поэт Й часткові іяепе«- 
ційпо-рспізійпі обсліди та вивчати роботу 
всіх цептральпих і місцевих державних 
та кооперативних установ і підприємств, 
а так само функціонуючих на території

че-яреетьшчи/й ияммкцнл, так и к рабо
те иных государственных, кооперативных, 
общественных утревдсагий, организаций и 
предприятий; разработка форм и методов 
«массовой работы и учет опыта этой работы;

8) согласованно шопов воаггрольно-обсле- 
доватедьсккх работ народных комиссариатов 
я центральных учреждений УССР;

9) обследование и изучение против пре
ступлений и бесхозяйственности в учрежде
ниях и предприятиях УССР;

10) обследование положеиия отдельных 
отраслей хозяйства и государствен його уп
равлення и происходящих в лих иэменешгй 
в целях постановки перец высшими органа
ми вопросов о необходимости принятая со
ответствующих мероприятий;

11) изучение я проверка исполнения про- 
язводствепяо-хозяйствеадных планов с точ
ки зрения фактического псп сопения послед
них;

12) обследование пелоляешгя планов ад
министративных н вультурио-просветптель- 
|0ых органов п принятие в установленном 
яорядке необходимых мер, на основании 
учета результатов обследований;

13) изучение бюджета УССР как респу
бликанского, так п местпого, учет ооьгта 
его построения и ясссяиепяя;

14) поучение мероприятий я условий к 
поднятию сельского хозяйства, его коопе
рированию п коллективизации, а также 
упрочению связи его с промышленностью;

15) изучение мероприятий по коопериро
ванию населения во всех областях народ
ного хозяйства и проверка мероприятий, как 
органов власти, так п кооперативных орга- 
шзаппй, направленных к развитию и упро
чению кооперация;

16) проверка исполнения государствен
ными органами постановлешгй высших ор
ганов;

17) ислолнеппо отдельных специальных 
заданий и поручений законодательных ор
ганов.

2. Для осуществления указанных в ст. 1 
настоящего положения задач Народному Ко
миссариату Рабоче-Крестьянской Ипспек- 
щшт УССР предоставляется:

1) пропэведпть полные я частотные ня- 
спекциошю-реввэящгныо обследования п 
изучать работу всех центральных и мест
ных государственных п кооперативных уч
реждений и предприятий, а равно действую -



УСРР акційиих товариств, концесійипх 
підприємств і громадських організацій.

У в а г а .  Державні підприємства, 
здані в ореаду приватним особам і 
організаціям, а так само концесійні 
підприємства обслідує Робітничо • Се
лянська Інспекція УСРР в межах, пе
редбачених відповідними договорами і 
чиниим законодавством.

2) ознайомлюватись встановленим поряд
ком з усіма матеріялами і документами (в 
тому числі і таємними) всіх обслідуваних 
за п. 1 установ, пдорікшяш і організацій, 
одержувати від лих листовні відомості, по
яснення, звіти та довідки, що характери
зують їх етап і діяльність; вимагати 
персональних пояснень від корівників об
слідуваних оргаиів і співробітників окре
мих їх частіш та улаштовувати за згодою 
з керівниками цих органів' і їх окремих 
частин спільні наради для обговорення пи
тань, що виникли в процесі або в наслідок 
обсліду;

В) робити в нижчсиаведспих справах 
всім державшім установам, підприємствам 
і організаціям УСРР пропозиції, що є обо* 
в'язкові для виконання:

а) про усунення виявлсиих хиб у їхній 
діяльності;

б) про запровадженая заходів до раціо
налізації апарату, про спрощення й скоро
чення звітностп та встановлення форм ді
ловодства;

в) про зміну структури установ та їхніх 
окремих частин для їх спрощення, а так 
само скорочення зайвих штатів з видат
ків;

г) про ліквідацію зайвих оргаиів і пред
ставництв;

д) про зменшення додаткових витрат;
е) про застосування заходів днецнплі- 

иариого впливу, а так само про відсторо
нення й звільнення уряиг-шців за ногослзо- 
парність, бюрократизм, тягашипу то-що;

ж) про вчинення цивільного позову про 
втрати, заподіяні державі.

У в а г а .  У разі, коли запроваджен
ня накреслеинх від ІІароднього Комі
саріату Робітничо - Селянської Інспек
ції УСРР заходів викликає потребу

тих иа территории УССР акционерных об- 
іщеош, КОНЦеСОШДОЬЕХ ІфОДНріШТКЙ и об- 
щоствеииых оргашшцнй.

П р и м е ч а н и е .  Государственные 
предприятия, сданные в аренду частных 
лицам в организациям, а также коицес- 
сиомные предприятия обследуются Рабо
че-Крестьянской Инспекцией УССР в 
проделал*, предусмотревших соответствую
щими догсшрамн и действующем законо
дательством.
2) ознакомляться в устаиовлсяпюм поряд

ке со всеми маггерішпми и документами (в 
том число и секретного характера) всех об
следуемых пм, согласно ш. 1 учреждений, 
предприятий н организаций, получать от 
пах пвсьмопныо сведения, роз'яснення, от
четы и справки, характеризующие вх мсто- 
ношо и доятолыиость; требовать личных 
роз'яснений от руководителей обследуемых 
органов к сотрудников отдельных их частой 
и устраивать по соглашению с руководи- 
толями этих органов и их отдельных частей 
совместные соващаиия для обсуждения во
просов, возникших в процессе или в ро- 
вультато обследования;

3) делать по нижеследующим вопросам 
всем государственным учреждениям, пред
приятиям н организациям УССР нродложе- 
вшя, являющиеся обязательными для вс- 
шолиепия:

а) об устранении обнаружешых недо
статков в их деятельности;

б) о проведении мероприятий ио рацн- 
одалгзацзш аппарата, об упрощении в со
кращении отчетности и установлении форм 
делопроизводства;

в) об изменении структуры учреждений 
и их отдельных частой с целью вх упро
щения, а также сокращения излишних шта
тив н расходов;

г) о ликвидации излишних органов и 
щредставитол ьств;

а) об уменьшопин накладных расходов;
е) о лримопешш мер дисциплинарного воз

действия, а также об устрашения в уволь- 
невия должностных лиц за бесходяйствеи- 
вость, бюрократизм, волокиту и т. д.;

ж) о пред явлении гршкшеюэго иска об 
убытках, иричинениих государству.

П р и м е ч а н и е .  В случаях, когда 
ораводеоио намеченных Народным Комис
сариатам Рабоче-Крестыигсаой Ииспек- 
цие УССР мв]юяр»ятий вызывает необ-



змінити «шипі закони, постанови або 
розпорядження Уряду, Народній Комі
саріат Робітничо - Селянської Інспек
ції УСІТ подає свої пропозиції в спра
вах, перелічених у цьому (пункті (3), 
на затвердження Всеукраїнському 
Центральному Виконавчому Комітето
ві, Раді Народніх Комісарів УСРР або 
Українській Економічній Нараді, кому 
слід.

4) пропадати досвідні постановки в 
установах і підприємствах для перевірки 
і корегування розроблених від ІІародиього 
Комісаріату Робітничо • Селянської Інспек
ції УСРР форм і стандартів, коли такі 
постановки передбачено планом робіт На* 
роднього Комісаріату Робітничо - Селян
ської Інспекції УСРР, затвердженим від 
Ради Народніх Комісарів УСРР, або коли 
таку постанову провадиться за згодою з 
відповідним урядпнцтвом;

5) подавати на розгляд законодавчим 
органам УСРР впроблеиі на підставі досві
ду інспекційних. ООСЛІДІВ, ревізій і досвід
них постановок пропозиції про реорганіза
цію державного апарату для його спрощен
ня й збільшення продукційиссти його ро
боти, усунення паралелізму в його роботі 
та його здешевлення, а так само про роз
межування діяльності! окремих пародиіх 
комісаріатів і місцевих органів влада; 6 7

6) скликати встановленим порядком па
ради, конференції та з'їзди в усіх справах, 
що належать до відання Народпього Комі- 
еаріяту Робітничо • Селянської Інспекції 
УСРР і погоджувати з керівниками респу
бліканських державних установ і підпри
ємств справи про скликання урядницьких 
в'їздів, парад і конференцій республікан
ського значіння;

7) в особі своїх відповідальних представ
ників брати участь з дорадчим голосом у 
комісіях та парадах, що їх організують 
вищі оргапп УСРР, на засіданнях колегій 
народніх комісаріятів, місцевих виконавчих 
комітетів та їх президій, на всяких інших 
урядпицькнх та міжуряднвцькпх нарадах, 
на нарадах кооперативних організацій і аро- 
фосійних спілок та інших громадських орга
нізацій, а так само на всіх з'їздах і конфе
ренціях;

ходимость иэменепия действующих зако
нов, постановлений или распоряжений 
(Правительства, Пародиый Комиссариат 
Рабочо-Іірестьяиской Ипспекции КСР 
вносит свои •наложения но вопросам, пе
речисленным в настоящем пупктс (3), на 
утверждение Вееукрааоского Центрально
го Исполнительного Комитета, Совета На
родных Комиссаров УССР или Украинско
го Эшкогилоекого Совощашя, по при
надлежности.
4) производить опытные посталовюи в 

учреждениях и предприятиях для проверки 
и корректирования разработанных Народным 
Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Цн- 
елеэдио УССР форм и стандартов, если та- 
кио постановки предусмотрены плаиом ра
бот Народного Комиссариата Рабоче-Кресть
янской Инспекции УССР, утвержденным 
Советом Народных Комиссаров УССР, пли, 
если такая постановка производится по со
глашению с соответствующим ведомством;

5) представлять на рассмотрение законо
дательных органов УССР выработанные иа 
основании опыта ипспекцпониых обследова
ний, ревизий и опытиых постановок предло
жения о .реорганизации государственного 
аппарата с целью его упрощении о увели
чения проиэведител ьагоотн его работы, устра- 
'леиия параллелизма в его работе и его уде
шевления, а также о разграничения дея
тельности отдельных народных комиссари
атов и местных органов власти;

6) созывать в установленном порядке со
вещания, конференция и с'езды по всем 
(Вопросам, относящимся к ведению Народно
го Комиссариата Рабоче-Крестьянской Ин
спекции УССР и согласовывать с руководи
телями республиканских государственных 
учреждений и предприятий вопросы о созы
ве ведомственных создав, совещаний н кон
ференций республиканского значення;

7) в лицо своих ответствсягаых предста
вителей принимать участие с совещатель
ным голосом в комиссиях и совещаниях, 
организуемых высшими органами УССР, в 
Васедаипях коллегий народных комиссари
атов, местных исполнительных комитетов И 
вх президиумов, во всяких вных ведом
ственных и междуведомственных совеща
ниях, на совещаниях кооперативных органи
заций н профессиональных союзов н ипых 
общественных организаций, а также во всех 
с ездах и конференциях;



8) притягати до відповідальносте адміні
стративним і судовим порядком урядовців 
за эловжнвашш й переступкп, виявлені в 
процесі роботи Робітничо • Селянської Ін
спекції УСРР;

9) оголошувати в пресі списки урядов
ців, що підчас ревізії виявлено їхні зло
чини, переступни, негосподарність, тяга
нину, бюрократизм та зневажливе ставлен
ня до іптересів трудящих;

10) зупиняти явно незаконні розпоря
дження Й вчинки ревізованих уставов і 
урядовців, коли ці розпорядження й вчинки 
ламають закон або директиви вищих орга
нів влади, одночасно повідомляючи вищі 
установи або осіб про зупинення та про 
мотпвн його.

У в а г а  1. Постанови Народ- 
пього Комісаріату Робітничо - Ссляи- 
ської Іпспекції УСРР про зупинення 
незаконних розпоряджень і вчинків 
установ та урядовців може скасувати 
тільки Всеукраїпськой Центральний 
Виконавчий Комітет або Рада Народ- 
иіх Комісарів УСРР.

У в а г а  2. Передбачене у пункті 
10 право Народпього Комісаріату Ро
бітничо • Селянської Іпспекції УСРР 
не поширюється па постаново б роз
порядження лародиіх комісаріатів 
УСРР, місцевих рад і виконавчих ко
мітетів та їх президій, а так само па 
їфПМІЯЗЛЬВІ й шівільпі вироки судо
вих оргапів і постаповн органів 
слідства та прокуратури, ухвалені в 
межах їх відання.

3. Права Народпього Комісаріату Робіт
ничо - Селянської Інспекції УСРР, зазна
чені в арт. 2 цієї Устави, поширюється в 
межах, передбачених чппним законодавст
вом, і відповідно до директив Народиього 
Комісаріату Робітппчо - Селянської Іпспек
ції Союзу *РСР, і па державці устаповп 
та підприємства загальносоюзного зпачіппя, 
що діють па території УСРР.

4. На чолі Народиього Комісаріату Ро
бітничо-Селянської Інспекції УСРР стоїть 
Народній Комісар Робітничо-Селянської Іп- 
сьокції УСРР. При Народпьому Комісарі Ро- 
бітпичо-Селяпської Інспекції є колегія V

8) привлекать к ответегвешкости в адми
нистративном и судоГвом порядке должност
ных лиц за злоупотребления и проступки, 
обнаруженные в процессе работы Рабоче- 
Крестьянской Инспекции УООР;

9) об’являть в печати списки должност
ных лиц, уличенных при ровизии в пре
ступлениях, проступках, бесхозяйственно
сти, волоките, бюрократизме н пренебре
жительном отношении к иитересам трудя
щихся;

10) приостанавливать явно яеоакотше 
распоряжения и действия ревизуемых учре
ждений и должностных лщ, если зги рас
поряжения и действия нарушают закон или 
директивы выспш органов власти, с одно
временным извещением вышестоящего учре
ждения или лкца о приостановления и о 
мотивах последнего.

П р и м е ч а н и е  1. Постановления На
родного Комиссариата Рабоче-Крестші- 
ской Инслекцин У ССР о приостановлении 
незаконных распоряжсгстй и действий 
учреждений и должностных лиц могут 
быть отменопел только Всоукраигоим 
Центральным Исполлгателшым Комите
том п.ти Советом Породиых Комиссаров 
УССР.

П р и м е ч а н и е  2. Предусмотренное 
■пунктом 10 право Народного Комиссари
ата Рабоче-Крестьянской Ипопекцви УССР 
по распространяется па постановления и 
распоряжения народных комиссариатов 
УССР, местных советов н исполнитель- 
вьгх комитетов и их президиумов, а также 
на приговоры н решения судебных орга
нов н постановлония органов следствия 
и прокуратуры, принятые в пределах их 
(ведення.
3. Права Народного Комиссариата Рабо

че-Крестьянской Инспекция УССР, указан
ные в ст. 2 настоящего Положения, распро
страняются в пределах, предуомсорешшх 
действующим законодательством, и в соот
ветствии с директивами Народного Комисса
риата Рабоче-крестьянской Инспекции Сою
за ССР, и па государствевные учреждения 
в предприятия общесоюзного значения, дей
ствующие на территории УССР.

4. Во главе Народного Комиссариата Рабо- 
че-КрестьинскоЙ Инспекции УССР стоит На
родный Комиссар Рабоче-Крестьянской Ин
спекции УССР. При Народном Комиссаре Ра
боче-Крестьянской Инспекции состоят *ол-



складі заступника Народнього Комісара і 
члоиів колотії числом, що його визначай 
Гада Народігіх Комісарів УСРР.

Права іі обов'язки Народнього Комісара 
Робітличо-Соляиської Іаопевції УСРР, його 
заступників і членів колегії, а так само ііо- 
радок настановленая іі звільненім їх з по- 
сади визначається «Загальним положенням 
нро народні комісаріати УСРР*.

5. Народній Комісаріат Робітпнчо-Се- 
лявської Інспекції УСРР складається з та
ких частин:

1) загального відділу;
2) таємпого відділу;
3) організаційно - планового відділу;
4) інспекцій: а) військової, б) транспор

ту й звязку і в) позапланових завдань;
5) центрального бюра скарг;
6) груп: а) системи й техніки управ

ління, б) раціоналізації й стандартизації,
в) промисловосте, г) торгівлі й кооперації,
д) сільського господарства, є) фінансів, 
ж) культурно-соціяльпої.

6. При Народньому Комісаріаті Робіт- 
нпчо-Селяпської Інспекції УСРР є: Україн
ське Бюро державппх бухгалтерів-скспер- 
тів і Постійна Міжурядпнцька Нарада для 
раціоналізації апарату державних установ, 
що діють па підставі окремих про них 
устав, які затверджує Рада Народніх Комі
сарів УСРР, та акційне товариство органі
заційного будівництва «Оргбуд*, що діє на 
підставі статуту, якого затверджує Народ
ній Комісар Робітничо-Селянської Іпспекпії.

7. До відання Народпього Комісаріяту 
Робітпичо - Селяпської Інспекції УСРР пс 
загальному відділу належить:

1) провадити облік та паглядатп вчасне 
виконаний від апарату Народпього Комісарія
ту Робітничо-Селянської Інспекції УСРР по- 
стапов Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, Ради Народпіх Коміса
рів УСРР і директив Народпього Коміса
ріяту Робітпичо - Селянської Інспекції 
Союзу РСР;

2) наглядати реченці виконання від 
усіх відділів та інспекцій Пароднього Комі
саріату Робітничо - Селянської Іпспекції 
УСРР доручень і завдань Народнього Комі
сара, його заступників і колегії, провади
ти облік персонального складу апарату їїа-

лсгия в составе заместителя Народного 
Комиссара л членов коллегия в числе, опре- 
догоняем Советом Народных Комиссаров 
УССР.

Нрава н обязанности Народного Комисса
ра Рабоче-Врсстьяиокой Инспекция УССР, 
ого заместителей и членов коллегии, а так
же порядок назначения п освобождения их 
от должности определяются «Общим поло
жением о народных комиссариатах УССР*.

5. Народный Комиссариат Рабоче-Кресть
янской Ипсяекцнн УССР состоит из сле
дующих частей:

1) общего отдела;
2) секретного отдела;
3) оргашшцеошго-шанового отдела;
4) инспекций: а) военной, б) транспорта 

щ связи и в) внеплановых задаеяй;
5) центрального бюро жалоб;
6) груш: а) системы п техники улрав- 

пения; б) рационалпзацип и стандартиза
ции, в) промышлепиости, г) торговли д ко- 
■опорацин, д) сельского хозяйства, е) финан
сов, ж) культурно-социальной.

6. При Народном Комиссариате Рабоче- 
Крестьянской Инспекции УССР существуют: 
Украинское Бюро государствеопых бухгал- 
теров-'экспертов и Постоя алое Междуведом
ственное Совещание по рационализации ап
парата государственных учреждений, дей
ствующи на основании особых о них поло
жений, утверждаемых Советом Народных 
Комиссаров УССР, и акционерное общество 
организационного строительства «Оргстрой», 
действующее па осиова&ти устава, утвер
жденного Народным Комиссаром Рабоче- 
Крестьявской инспекция.

7. К веденню Народного Комиссариата Ра- 
боче-Врестьшжой Ивспекцнп УССР по об
щему отделу относится:

1) учет и паблюдеаио за своевременным 
выполнением аппаратом Народного Комнс- 
ісарпата Рабоче-Крестьянской Инспекции 
'УССР постановлений Всеукрашгсюло Цент
рального Псполпитольпого Комитета, Сове
та Народных Комиссаров УССР и директив 
іНародного Комиссариата Рабоче-Крестьян
ской Инспекции Союза ССР;

2) наблюдение за сроками шюлнеипя 
©семи отделами и инспекцндага Народного 
«Комиссариата Рабоче-Крестьянской Йпепся;- 
№ УССР поручений и заданий Народного 
Комиссара, его заместителей и коллегии, 
учет личного состава аппарата Народного



роднього Комісаріату Р«жітннчо - Селян
ської Іпспокції УСРР, обслуговувати Народ
нії) Комісаріат загальною реєстратурою б 
експедицією та завідувати архівом;

3) складати проекти кошторисів Народ- 
яього Комісаріату Робітничо - СеляпськоТ 
Інспекції УСРР і обслуговувати апарат 
Народиього Комісаріату Робітничо • Селян
ської Іпспокції УСІ’Р в господарському І) 
технічному випошміиі, розподіляти, згідно 
з затвердженим кошторисом, грошеві та 
матеріальні засоби, що їх видається Па- 
родпьому Комісаріатові Робітпичо-Селяи- 
ської Інспекції УСРР, між його централь
ними і місцевими устаповами, та контро
лювати, щоб ці засоби правильно викори
стовувало;

4) юридично обслуговувати Народній 
Комісаріат РобітничсьСоляиської Інспекції 
УСРР.

8. До відання Народш-ого Коим-армггу Ри- 
бітігнчо-Селтіської Інспекції УСРР по таєм
ному зоділу належить водіння ©сього тали- 
лоро* діловодства Народиього Комісаріату 
Робітничо-Селянської Інспекції УСРР.

0. До відаїпгя Народиього Комісаріату 
Робітничо-Селянської Інспекції УСРР по 
організаційно-плановому відділу наложить:

1) складати план робіт Лародлього ІЬоогі- 
саріяту Робітничо-Соляїіської Інспекції 
УСРР відповідно до планів Ікоутераїосгжого 
Центрального Виконавчого Комітет)-, Народ- 
нього Комісаріату Робітпичо-Селянської Ін
спекції Союзу РСР, Ради Народи» Комісарів 
УСРР, Української Економічної Наради та 
Державної Планової Комісії УСРР;

2) провадити облік та контролювати ви
копали» плат* робіт Народиього Кюосаріяту 
Робітничо-Селянської Іпспокції УСРР;

3) розподіляти роботи, передбачені за
гальним планом Наїроодіього Комісаріату 
Робітничо-Селянської Інспекції УСРР, за 
групами центоалыгого апарату Народпього 
ломгсаріяту Гобітничо-Селяїгсьаої Ііклскції 
УСРР, давати завдашія місцевим оргапам 
Робітничо-Селянської Інспекції, перевіряти, 
як ці органи штопали доручені їм планові 
завданням, а так само корегувати плали ро
біт трутових івідд'ьтів Робітшпо-Солялсожої 
Іислекції;

4) розробляти слрукт)іру й штати Па- 
роднього Комісаріят)- Робіте нчо-Соляпсьхої

К-яйгсариата Рабоче-Врестьяпской Птяик- 
цим УССР, <6мужяваяяе Народного Коптит- 
гцриата общей іюгиетратурой и экспеди
цией н заводывание архивом;

3) составление проектов смет Народного 
Комиссариата Рабоче-Крогтьжтгкой Ііиолек- 
цнн УССР и обслуживание аппарата Народ, 
■ного Комиссариата Ра&ле-Креггьянсю>й Ин
спекция УССР в х<«нйстікчюом и техниче
ском отношении, распределите, в соответ
ствии С утверждстпгой СМЄТМЙ, ДЄПЄЖШ4Х к 
'маггор»галіаіьіх средств, отпускаемых Народ- 
тому Комиссариату Рабочс-Крестьшкжой 
‘Инспекции УССР, между его центральними 
■к маетными учрсаиииими, и контроль за 
чврашлтшм иелользовамем этих средств;

4) юридическое обслуживание Народного 
'Комиссариата Рашчо-К^кктьяиской инспек
ции УССР.

8. К ведению Народного Комиссариата Ра- 
боче-КрестьдагокоЙ Инспекции УССР по се
кретному отдеччу ОТНОСЯТСЯ ВОДШРНО всего 
секретного дсшліроизведства ІЦклшого Ко
миссариата Радоче-Крсстышской Иаошжцив 
УССР.

9. К ведению Пародпого Комиссариата 
Работе-Крестьшкжой Инспекции УССР по 
орпигизационио-нлатоаому отделу относит. 
ея:

1) составление плата работ Нардаого Ко
миссариата Рабоче-Крестьянской Ннсиокции 
УССР в соответствии с планами Ьсоукраип* 
ского Центрального Пополнительного Коми. 
тота, Народного Комиссариата Работе- 
‘Крестьянской инспекции (Учоза ССР, Совета 
Народных Комиссаров УССР, Украинского 
вшюкнческого Совещание и Государствет- 
пой Платовой Комиссии УССР;

2) учет и контроль за выполнением пла
ца работ Народного Комиссариата Рабочс- 
КростьянсхоЙ Инспекции УССР;

3) распределение работ, предусмотренных 
общим планом Народного Комюссарпата Ра- 
боте-Кростьяпсвой Инспекции УССР, по 
труппам централлюго аппарата Народного 
‘Комиссариата Работо-Крестьянгіяй илепек- 
цнп УССР, дача заданий местным органам 
'Рабочс-Кростьшюкой Инспекции, проверка 
■выполнения этими органами перченных )гм 
планових заданий, а также корректирование 
шатав работ окружных отцедив Рабоче- 
Крестьянской Идонкцил;

4) разработка структуры и штатов На
родного Комиссариата Рабоче-Вростьянсхо!



інспекції і його місцевих органів, зіровади- 
тн облік ©иповідалиіііт ройтншав місцевих 
орган» Народиього Комисаригту Робітавчо- 
Оолянської Інспекції а організовувати ін
формацію про роботу Рсйпчіичо-Селяцської 
Інспеидії;

5) добирати робіттю® Народиього Комі
саріату Робітничо-Селянської Інспекції 
УСР-Р та розподіляти опоратнвинй персонал 
по їздтіах, а так само провадити якісний 
облік ройтвиків ІІародпього Комісаріату Ро
бітничо-Селянської Інспекції і оюругових 
вдді.т Робітничо-Селянської Інспекції;

6) розробляти план притягнення до ро
боти Народиього Ксмісарвяту Робітничо-Се- 
ляиської йісяекції громадських організацій, 
а так само лооднисюнх робітників не з чис
ла співробітників Народиього Комісаріяту 
‘Робітанчо-Селянської ііюпєкцїї. і оргашзува- 
ти тако аритягпеїшя;

7) розробляти загальні оргаїгешційно- 
вровщгі директиви Й інструктувати іміоцсві 
органи Робітшічо-Солшіської Інспекції;

8) давати висновки оа плажгві й поза
планові робота, а так само ш робочі про
грами, організовувати консультації та ек
спортні -в окремих планових питаннях та 
завданнях;

9) складати збірні звітп Народиього Ко- 
оеісаіфту РоОітішчо-Сєлянсікіої Інспекції;

10) провадити вщашичу роботу, освіт
лювати роботу Пораннього Комісаріату Ро- 
6тшчо-м?ляиської Інспекції у п;»есі, орга- 
пізовуватн звітність про роботу Робітничо- 
Селянської Июпекцц перса трудящими .ма
сами;

11) тдготовллтл паради, конференції та 
з’їзди в справах діяльностн Робітначо-Сс- 
ляшської Інспекції;

12) погоджувати *}кюотп Наїродиього Комі
саріату Робітничо-Селянської Інспекції з он- 
игнмп 'урадняцтвами й організаціями;

10. До вітайся Народігього Комісаразту 
Робітштчо-Селяпської Інспекції УСРР ПО (ВІЙ
СЬКОВІЙ інспекції, відповідно до устави про 
неї. видапої від ІЬ}ю.иіього Комісаріату Ро
бітничо-Селянської Інспекції Союзу РСР. на
ложить перевіяти виконання директив Уря
ду що-до оборопо-епроможностп краиш, мо- 
білшшйиоТ готовности промвеловс-тн, воє
нізації лщностл, матер'яльпего зашзаечен- 
ля родіш чорвоиоармійціз та ірозмішеїгня на

Инспекции н его местных органов, учет от
ветственных работников местпьгх органов 
‘Народною Комиссариата Рабоче-Крестьяп- 
окой Инспекции н организация информация 
о работе Рабоче-Крестьянской Инспекции;

5) подбор работников Народною Комис
сариата Рабоче-Крестьянской Инспекция 
УССР и распределение оперативного персо
нала по грушам, а также качествевпый 
■учет работников Народного Комиссариата 
■Рабоче-Крестьянской Инспекции н окруж
ных отделов Рабочо-Крестышской Инспек
ции;

6) ‘разработка плана правлечешгя к рабо
те Народного Комиссариата Рабоче-Кресть
янской инспекции общественных оргашза- 
цлй, а тазике отдельных работников не из 
числа сотрудников Народного Комиссариата 
•Рабоче-Крестьянской Инспекции я органи
зация такого привлечения;

7) разработка директив общего оргапиза- 
цпопло-руководящопэ характера и инструк
тирование местных органов Рабочс-Кресть- 
•догской Инспекции;

8) дача заключений по плановым п вне
плановым работам, а также по рабочим 
программам, организация консультаций и 
■экспертиз по отдельным плановым вопро
сам я заданиям;

9) составлеотио сводных отчетов Народ
ного Комиссариата Рабоче-Крестьяаюкой 
'Инспекция;

10) издательская работа, освещение ра
боты Народною комиссариата Рабоче- 
Креотьянггоой Инспекции ;в печати, орта низа
ння отчетности о работе Рабоче-Крестьян
ской Ипспокцо перед трудящимися масса
ми;

11) подготовка совещаний, конференций 
я с’еодов ю вопросам деятельности Рабоче- 
Крестьянской Инспекции;

12) согласование работ Народного Комис
сариата Рабоче-Крестьянской Инспекции с 
•иными ведомствами и организациями.

10. К ведению Народного Комиссариата 
Рабочс-Крестьяпской Инспекции УОСР по 
военной внслекцзгп, в соответствии с поло
жением о ней, изданным Народным Комис
сариатам Работе-Крестьянской Инспекция 
Союза ССР. относится проворна исплтнения 
директив Правительства по обороноспособ
ности страны, мобилизационной готовности 
иромышленшети, воештцнл населения, 
'материального ооеспечеігая семей красноар-



роботу домобикюваині військових службов
ців.

11. До воданяя Ларощгього Комісаріату 
Робітиичо-Содяаської Інспекції по інспек
ції траишорту а зв'язку ішежпть:

1) вивчати діяльність апарат)’ шляхшпх 
управ залізпичих, грунтових, різковнх і 
морських та оргаиіп звлзку ІІа^юдиього Ко
місаріату Почтя і Телеграфу;

2) вивчати процеси раціоналізації техні
ки уп]«аітиші, а так само процеси виробниц
тва па всіх видах транспорту і зляжу;

3) обслідувати всю роботу залчэиичого і 
©одяного транспорту, портів та судобухівпиц- 
тва, а так само здійонюватл що-до трав- 
спорту завдання Народнього Комісаріату 
РобІтнпчо-Ссдяшжої Інсаюкцдї, зазцачощ в 
арт. 1 цієї установи.

12. До віданий Народи ього Комісаріату 
Робітничо-Селянської Інспекції по міспекції 
позапланових завдань наложить безпосеред
нє або через місцеві оргаип Робггшгчо-Се- 
лянської Інспекції виконувати шопскційш 
та контрольні завдання й доцучошія, що но 
зшйшдк до планової роботи Пародпього Ко
місаріату Робітничо-Селянської Іиспеєції.

13. До надавші Народнього Комісарііггу 
Робітшічо-Сслянської Інспекції по Цент
ральному Бю[юні Скарг наложать приймати 
та розглядати скарги й заяви, що їх пода
ють трудящі, па чипігості центральних 'і міс
цевих органів УСРР, на неправильні чш- 
аосгі окремих урядовців, організацій та ус
танов, а так само розглядати страви про 
зазначені неправильні чшшості за иотаїка- 
ліі у пресі таз ініціативи органів Народнього 
Комісаріїпу Робітішчо-Сслямської Інспек
ції.

14. До -віданая Парашього Коогістріяту 
Робіттічо-Ссляисши інспекції УСРР по 
групах, передбачених я. С арт. 5 цієї Уста
ви, належить:

1) щювадпти обсліои, рвароблнтп форми, 
методи і заходи раціоналізаторських робіт 
організацій, установ д иісггсриемств, що їх 
обслідує Народній Комісаріат Робітничо-Се
лянської Інспекції безпосерсаиьо або через 
місцеві органи Робітничо-Селянської Інспек
ції;

2) паглядати запровадженим до жнтгя 
ухеаловик від Народнього Комкаріяту Ро-

мойцев я размещения из работу деаяобіш 
зовадпыл военнослужащих.

И. К веденню Народного Комиссариата 
Рабочс-Крестышской Пілслекціш по ипспок- 
ціш транспорта и связи относится:

1) изучение деятельности аппарата прав
лений железных дорог, а равно гужевых до
рог, рочпыд и морских путей, а также орга
нов связи Народного Комиссариата Почт іі 
Телеграфов;

2) изучение процессов рационализации 
техпики управлення, а также процессов 
производства по всем водам <град спорта и 
связи;

3) обследование всей работы железнодо
рожного и водного транспорта, портов и оу- 
достроительства, а также осуществление в 
отношении транспорта задач Народного 
'Комиссариата Рабоче-КрестьяискоЙ Шгслок- 
Ціш, указаяпых в ст. 1-й настоящего орло- 
жеогая.

12. К веденню Народного Комиссариата 
Рабоче-Крестьянской Йиспокціш по инспек
ции впеплаяовых заданий относится вело- 
с]одствониое или через местный органы Ра
боче-Крестьянской Инспекции выполнение 
пион опционных и шггрольных заданий я 
'поручений, по вошедших в плановую работу 
Народного Комиссариата Рабоче-Кросгьяп- 
т.кой Инспекции.

13. К ведеппю Парадного Комиссариата 
'Рабочо-КрестьщгскоЙ шіслскцпн по Цент- 
ралыпгогу Бюро Жалоб относится прием о 
рассмотрение подаваемых труднлшмнея жа
лоб л заявлений па действия центральних 
н местных органов УОСР, на неправильные 
действия отдельных должностных лиц, ор
ганизаций & учреждений, а также рассмо
трение вопросов об указанных неправиль
ных действиях по заметкам в печати и по 
инициативе органов Народиш) Комиссари
ата Рабоче-Крестьянской Инспекции.

14. К вод опию Народного Комиссариата 
Рабоче-Крестьянской ІІпспскціга УССР по 
группам, предусмотренным п. 6 ст. 5 насто
ящего Положопия, относится:

1) рроводенпе обследований, разработка 
форм, методов и мер рационализаторских 
робот организаций, учреждений о предприя
тий, обследуемых Народным Комиссариатом 
Рабоче-Кростьяиской Инспекции непосред
ственно иля через местные органы Рабоче- 
Крестьянской Ипспекции;

2) наблюдение за проведением в жизнь 
црвоятьп Народным Ьгмиюсариатом Рабо-
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бІТПНЧО-СвЛЯИСЬБОЇ Іютокції лостанов, ІДО 
залежать до надавші вцповщої групи;

3) складати висповки на проекти, пода
вані до законодавчій та інших вищих дер
жавних уставов, у справах, що належать до 
відання «щювцної групи;

4) вбирати матого яли оболідів, що їх про
вадить Народній іКомісаригг Робтгачо-Се- 
ляпської Інспекції і місцеві органи Робіт
ничо-Селянської Іпспекиії, та підготовляти 
питання на розгляд Колотії Нарадиього Ко
місаріату Робітничо-Селяїкьш Інспекції;

5} здійснювати завдання Народа ього Ко- 
місаріяту Робгтичо-Ссляяської Інспекції, 
зазначені в арт. 1 цієї Устави, що належать 
до віданая відповідної груди.

ІІ.
Уставу цю вадаио на підставі достаиови 

Центрального Впшшчсго Комітету Союзу 
РСР з 12 листопада 1923 р. «Загальне по- 
ложошія про народні комісаріати Союзу 
РСР, («Вісипк ЦВК. ГІПС і РИО СРСР,, 1923 
Р., Лі 10, арт. 299), да {«шпток постзповн 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету з 12 жовтил 1924 р. «Про затвер
джений загального положення про народні 
комісаріати УСРР» (36. Уз. УСРР 1924 р., 
У: 43. арт. 273) і па скасування постанови 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету з 29 сврппя 1923 р. «Положсппя 
про Народній Комісаріат Робіттгчо-Селяпсь- 
вої Іпснокції» (36. Уз. УСРР 1923 р., Лі 37, 
арт. 512) і постанов ВУЦВК і РПК УСРР 
з 6 лютого 1924 р. «Про зміпу арт. 13 По- 
ллжеппя про НародпіЙ Комісаріат Робітпнчо- 
Селяпсьаої Інспекції УСРР» (36. Уз. УСРР 
1924 р., Лі 6, арт. 39) і з 13 лшгпя 1927 р. 
«Про розширення прав Робітничо-Селянської 
Інспекції» (36. Уз. УСРР 1927 р., Лі 39, 
арт. 170).

Харків. 23 січня 1029 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету М. Василенко.

Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету В. Поляков.

Оголошено • .Вістях ВУЦВК* 10 лютого 
1929 р., № 34.

-че-Крестьяиеюой Инспекции посганмиевяЙ, 
относящихся к веденню соответствующей 
группы;

3) составление заключений по проектам, 
яносакым в законодательные н иные выс
шие государственные учреждения, по во
просам, относящимся к ведешпо ооответ- 
стеующей труппы;

4) соЗираше материалов обследований, 
производимых Народным Комиссариатом Ра
боче-Крестьянской Инспекции я местными 
органами Рабоче-Крестьянской Инспекции. а 
также подготовка вопросов па рассмотрение 
Коллегии Народного Комиссариата Рабоче- 
Кіростьяпекой Инспекции;

5) осуществление задач Народного Комис
сариата Рабоче-Крестьянской Инспекции, 
указанных г ст. 1-й настоящего Положення, 
относящихся к ведению соответствующей 
группы.

П.
Настоящее Положение подано па основа

нии постановления Цептральиого Псполпи- 
тольного Комитета Союза ССР от 12 поября
1923 г. «Общее положение о народных ко
миссариатах Союза ССР» («Вестник ДИК. 
ОНК и СТО СССР» 1923 г., Л* 10, ст. 299). 
в рззвнтпо постановления Всоувраяяского 
Центрального Исполнительного Комитета от 
12 октября 1924 г. «Об утверждензн общего 
положения о народных комиссариатах УССР> 
(С. У. УССР 1924 г., Лі 43, ст. 273) и в от
мену постановления Всеумраинского Цент
рального Исполнительного Комитета от 29 
августа 1923 г. «Положение о Народном Ко
миссариате Рабоче-Крестьянской Инспекции» 
(С. У. УССР 1923 г., .V* 37, ст. 512) и по
становлений ВУЦІЇК с СИК УССР от 6 фев
раля 1924 г. <05 изменении ст. 13 Поло
ження о Народном Комиссариате Рабоче- 
КростьящжоЗ Инспекции УССР* (С. У. УССР
1924 г., Хі 6, ст. 39) и от 13 июля 1927 г. 
'«О расширении нрав Рабоче-Крестьянской 
Ипспекции* (С. У. УССР 1927 г., Лі 39, 
ст. 170).
Харьков, 23 января 1929 г.

Вр. йен. об. Председателя Всоукранкского 
Центрального Пополнительного

Комитета М. Василенко.
Вр. ясп. об. Секретаря Всеукраинского 

Центрального Исполнительного
Комитета В. Поляков.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* Ю февраля 
г ’ 1929 г.. № 34.



ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕН І КАЛЬНОГО ВИКО

НАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНІХ 
КОМІСАРІВ УСРР.

47. Про секції робітничо-селянської інспек
ції при міських і селищних радах.

Щоб найповніше втягти трудящих до ро- 
бстси робггшно- сел ямської інспекції навколо 
яаііпшошія державного апарату і уеушнія 
«шяхнх хиб. Всеукраївсіжий центральний 
Вккошшчнй Комітет і Рада ііародоііх Комі
сарів УСРР и о с т а н о в и л н  утворити при 
міських і селищних радах секції робітничо- 
селянської іпслокції, що діють на підставі 
инжчшаведеяої Устави.

УСТА8А
про секції робітничо - селянської Інспекції при 

міських і селищних радах

1. Заадішн секцій ікидіггзипочч'ліікіжої 
вісповції при міських іі с<\.шціиіх радах с 
активна участь у роботі ІЧютіичо-Ссляись- 
кої Інспекції що-до тріщина сацінлістіч- 
иаму будівництву, перец поліпшений Й зде
шевлення державного апарату, іхщкишіза- 
цію державної промисловості! Л сільського 
господарства, боротьбу з бюроцкгподом, тя- 
гапшіою, педбайлшшм і формальним став
ленням до оправи та бседюпамкртстю в ус
тановах, підприємствах і гроиакьклх ор
ганізаціях, а так само неуважним та анс- 
іьтиюдм ставленням службовців установи 
до аадшувачів.

Зокрема, секції робітничо-селянської ін
спекції беруть участь в перевірці виконав
ші постанов вищих і місцевих органів влади, 
у розслідуванні скарг громадян на чіишості 
установ та поодиноких урядовців, а таїс 
само в обслідуванні роботи установ що-до об
слуговування ними трудящої лю.іиостя.

Секції 'Иритигають до своєї іроботи шврокі 
маси робітівиків, селян і службовців.

2. ІІ леї гум секцій робітшпо-селгшеької 
мгсиокції складається з тих. що доброхітно 
запнеалиоя для роботи в них. членов місь
ких і солищішх раїд, делегатів фабрнчпо- 
хасисіжях і мящешх ю огтетів та дллегат- 
сьзім зборів робітниць, ]юбіт;шчих і селян
ських корсюпоидоіітш, піодстатігаків осерея-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОД

НЫХ КОМИССАРОВ УССР.

47. О секциях рабоче-крестьянской инспек
ции при городских и поселковых советах.

В целях ваиболее полного вовлечения тру
дящихся в работу рабечежрестьмамой ин
спекции оо улучшееию госуаарогвлянмх) 
запара та и устрзлеяяю всякого рсда адо* 
статное. Всепаршшсний Цоіггральшй Ист» 
шітельиий Вохитмт и Совет Народных Ко
миссаров УССР « о с т а н о в и л и  образо
вать цри городских и поселковых советах 
секции рабоче-крестьянской ши-шкцни.дгЛ- 
«твующвв па омиваная шжеімцдующе  ̂
Полиженші.

ПОЛОЖЕНИЕ
о секциях районе - крветьяяске* інспекції при 

геродски и аоселкоаиі севетах.

1. ікїШей С0КЦНЙ |«ГкЯЄ-ІфіьТ!4ИСЖ Л 
инсгокцян црл ЛфЦДГКПХ и шхчхтшлих со
ветах явлштся активное уч.итне в работе 
Рабке-Кростьянсюй Инспекция ио содой- 
СТВНК) ОПГИЗЛІГТИЧОСКі̂ у строительству, пу
тем улучшения и удешевления государствен- 
інші аппарата, рацилиадітазцян государ* 
ст»е:зной туюмьішлон листа и сельского хо
зяйства. борьбы с бюрократизмом, волоки
той, халатным и формалином отношением и 
делу п бесхозяйствешнгтью їв учреждениях, 
предприятиях и обществилиых оргяшюацняп, 
а таижо яозвимателынлм к пренебрежитель
ным отяоиюаянм слуясащях учреждений к 
посол ГГОЛЯМ.

В частности, ссшргн рабочс-врестьяпсклй 
чшсшскщги участвуют в проверке исиолію- 
яия ірг.тапювлеішй вишах и мегтшх орга
нов шаттл, в раеслед<®»шш жалоб грелцш 
«а дойстляя утрожцешиі в отдел иі их додж- 
пости их лпц. а также в лбгледивжпти работы 
учреждений в отношения обслуживали  ̂ иш 
трудящегося населения.

Секции орпвлекают к е*х?й работо широ
кие масті рабочих, крестьян и служащих.

V. Пленум секций ра>«е-̂ )е«гп.яікліой щи- 
с.поїщйп состав-иются из д«У»рг«зольтіо ззии- 
са-щшгсся для на/Утл в них членов город
ских н поселковых аостхгв, делегатов фаб- 
рачпо-залюдекях и местных комитетов и де- 
.штатских ссгцкпий рагіоттгігіі, [е.ючі:х н 
.тянскнх к^р^чющеігг'.о, иредставіггелей



ків Комуністичної Парт® (більшовиків) Ук
раїна і Ленінської Комуністичної Спілки Мо
лвой України, продсггавшіш Червової Ар
мії і поодиноких виборців, що їхлю участь 
у роботі секції вішається за бажану. Пер- 
і'оналмшй склад секцій затверджує презвдія 
міської й селищної ради, кому слід.

У в а г а  1. На засідання; пленуму 
секцій робтінчо-селаїїської інспекції всі 
членя секцій мають ораво ухвального го
лосу.

У в а г а  2. Представ ішов партійних, 
професійній і інших громадських органі
зацій обирають до секції ппзові осередки 
або їх відряджають їхні місцеві прошадш 
ортами, а лоодішокі виборці ввіходять до 
складу секцій за своєю заявою або па за
прошення самих секцій.

3. Секція при міській раді обирає з-по
між себе бюро в складі від 5 до 7 осіб, а 
гоадія при селищній раці—бюро у складі 
«ід 3 до 5 осіб. Бюро ошграє голов)' і секре
таря секції.

У в а г а  1. До складу бюра секції прп 
■міській раді оаругового центру обов’язко- 
во вводяться засідателя округового відді
лу робітничо-селянської інспекції або 
його заступника.

У в а г а 2. У невеликих солшцах бюра 
секції не обирається і функції його вико
вує голова та секретар секції.

4. До відашея секцій робітанчо-сеать- 
кої інспекції прп міських радах належать:

1) розглядати й затверджувати план своєї 
.роботи па ікаставі загальних платив робот 
міської ради і округового відділу робітвячо- 
седянської інспекції;

2) заслухувати доповіді в звіта керівни
ків зацілів міської радо й округового вико
навчого коютету, що їх обслідує секція, а 
так само звіти й дситоюді місцевих госпоаар- 
снип (промислових, торгових, кооператив- 
чтх) і громадських організацій;

3) заслухувати доповіді про план робот 
і про роботу округового виділу робітвичо- 
саляпської інспекції в цілому і по окремих 
галузях роботи, а так само доповіді про яа- 
слйки переведених обслідів установ і інд
ії рвожств міського значіння (до внесення їх

ячеек Коммтпнстнческой Партій (большеви
ков) Украины я Лешясютго Козшнистиче- 
окого Союза Молодежи Украины, представи
телей Красной Армии и отдельных жшрате- 
дой, участие которых в работе секция приз
нается желательным. Лл'&ный состав секций 
отверждается президиумом городского я по
селкового совета, по дрянадлежнпсти.

П р и м е ч а н и е  1. На заседанияхпле
нума секций ірабочс-креогьлисБой шюпек- 
цен осе члены секций пользуются правом 
решающего голоса.

П р и м е ч а н и е  2. Представители 
партийных, профессиональных и иных об- 
щес.твоаных ортаипзаций избираются в 
секции низовыми ячейками иля команди
руются ох 'местпьош руководящими орга
нами, а отдельны© избиратели входят в 
оостаз секций по нх заявлениям иля по 
приглашению самих секций.
3. Секция при городском совете избирает 

то своего состава бюро в составе от 5 до 
7 человек, а секция при поселковом совете 
—бюро в составе от 3 до о человек. Бюро 
избирает председателя и секретаря секции.

П р и м е ч а н и е  1. В состав бюро сек
ции при городском совете окружного 
контра обязательно включается заводы- 
вающий окружным отделом рабоче-кре
стьянской шісиекцип иля его заместитель.

П р и м е ч а л и ©  2. В небольших посе
лениях бюро секции не избирается н 
функции его выполняются председателем 
и'секретарем секции.
4. К водей я ю секций рабоче-крестьянской 

инспекции прп городских советах относится:
1) рассмотрение и утверждение мала 

своей работы на основании общих ялалов 
работ городского совета и окружного отдела 
рабоче-крестьянской инспекции;

2) заслушание докладов и отчетов руково
дителей отделов городского совета я окруж
ного испозюггел иного комитета, обследуемых 
секцией, а также отчетов п докладов мест
ных хозяйственных (промышленных, торго
вых, кооперативных) и общественных орга
низаций;

3) заслушание докладов о плане работ н о 
работе окружного отдела рабоче-крестьян
ской инспекции в целим я по отдельным от
раслям работы, а также докладов о резуль
татах произведенных обследовааий учрежде
ний я предприятий городского значения (до



ма догляд омругового ншілу роб;тничо-св- 
лннської «ікзюіадіТ <і міської радо);

4) провадити плановим порядком ©ос-гіди 
й .ревізії (віддалів та інспектур округового 
виконавчого комітету а відділків та інспек
торів райштовях викопавших комітетів в га
лузі міської роботи» а так само всах піду- 
ржавих міській раді установ і ̂ галізацій.

У в а г  а. Обслцк й ревізії провадять 
секція на пропозицію президії міської ра
ди або з власної ініціативи, але о дозволу 
кожного окремого роду президії міської ра
ди. Обслш іі ровізії провадить секція 
гак само .на пропозицію оврутового ®ші- 
лу робітничо-селянської інспекції, пові- 
камллю'ш про це президію міської ради. 
Для проваджогаїя обслідів і ревізій секція 
може обирати, в разі потреби, з свого 
складу постійні комісії (підсекції) або 
тимчасові обедай групи.

5) розглядати проекти постанов і заходів 
до поліншешія й здешсвлсігнл ©кругового та 
радонового радянського й господарського 
апарату, що їх падають ж поодинокі члени 
секцій з своєї ініцгятпвп, як і установи, ор
ганізації та поодинокі громадяни;

6) брати участь у розробіткові планів і 
проектів п оопоппих питаниях роботи вико
навчих органів міської рахя, а так само бра
ти участь па парадах, комісіях і конферен
ціях, шо їх скликають ці органи;

7) ш^ювіряти виконання важливіших по
станов .вищих і місцевих органів влади;

8) і’икоіпватл позапланові завдашгя пре
зидії міської ради й ©кругового відділу робіт
ничо-селянської інспекції, а так само зав
дання, накреслювані лід самій секцій, про
вадити (розслідн за скаргами громадшг на не
правильні чпшюс/л установ або поодиноких 
урядовців;

0) ознайомлювати своїх членів із станом 
господарства міста та роботою органів робіт
ничо-селянської інспекції, влаштовуючи до- 
п олій і. лекції, екскурсії, рокомещуючн літе
ратуру то-що;

10) контролювати виконання своїх поста- 
мои. заслухувати доповіді бюра секцій про

ввесенш! их па рассмотрение окружного от
дела |>абочвнК}н*тьявсвой ивсповцм и город- 
шго совета);

4) проведение « плановом порщке обсле
дований я ревизий отделов « инспектур ок
ружного исполнительного комитета и отделе
ний н инспекторов районных исполнитель* 
иых комитетов в отрасли городской работы, 
а также всех подведомственных городскому 
совету учроэдошгй и организаций .

П р и м е ч а н и е .  Обследования я ре- 
япэии производятся секцией по предложе
нию -президиума городского совета или по 
собственной инициативе, но с разрешения 
в каждом отдельном случае президиума 
городского оовега. Обследования и рева
нш производятся секцией также но 
предложению окружного отдела рабоче- 
крестьянской ШЮООБЦИН с извещением об 
этом президиума городского совета. Для 
{производства обследований и ревизий сек
ция может избирать, я случао пеобхода* 
•мости, из своего состава лостояшше ко
миссии (подсекции) или врсаеяпыо обсле
довательские группы.
5) рассмотрение проектов постановлений 

и мероприятий по улучшению и удешевле
нию окружного и районного советского и хо- 
з явственного аппарата, представляемых как 
опделлгымя членами секций по своей НИН- 
циативс, так и учреждениями, организация
ми и отдельными гражданами;

6) участие в разработке плавов <п проек
тов по ооповным вопросам работы исполни
тельных органов городского совета, а также 
участие в совещаниях, комиссиях я конфе
ренциях, созываемых этими органами;

7) проворна выполнения важнейших по
становлений высших и местпых органе* 
власти;

8) выполнение внеплановых задапяй пре
зидиума городского совета и окружного отде
ла р&юче-юрестьяпской инспекция, а также 
задапий, намеченных самими секциями, про
ведение расследований по жалобам граждан 
па неправильные действия учреждений или 
отдельных должностных лиц;

9) ознакомление с&эпх членов с состоя
нием хозяйства города м работой органов ра
боче-крестьянской ШІСЛОКЦНН путем устрой
ства докладов, лекций, экскурсай, рекомев- 
дацлл литературы н т. п.;

10) жоітрйзь за нсполмепнем своих поста- 
новлешій, заслушание докладов бюро сев-



еткоііаяял пдагсу .роботи і поставов секцій, 
встановлювати 'регламент своїх засідань і 
порадів; своєї роботи.

5. До вдаїшя секцій робітанчо-еаддаської 
інспекції при селищних радах належить:

1) розглядати й затверджувати плац своєї 
роботи ла підставі загального плану роботи 
селищної ради і завдань «кругового відділу 
робітничо-селянської інспекції чи райолово- 
го уповноваженого бюра скарг робітшічо-се- 
лаиської інспекції;

2) провадити плановий порядком обсліди 
І ревізії роботи відділків та інспекторів рай
онного виконавчого комітету в чабтиаі се
лищної робтя, а так само і місцевих госпо
дарських (промислових, торгових, коопера
тивних) та громадських організацій.

У в а г а .  Обсліди Й ревізії провадить 
секцій па пропозиції президії селищної 
ради або з власної ініціативи, але з доз
волу кожного окремого разу президії се
лищної ради, а так само да пропозицію 
«кругового 'Віяолу робітшт-селяяської 
інспекції, новдомдяючп про це президію 
селящпо! рада. Для лроваджошш обслідіз 
і ревізій секція може обирати, в разі пот
реби, з свого складу постійні комісії (під
секції) або тимчасові обслідаі груш.

3) заслухувати доповіді й звіти місцевих 
органів;

4) перевіряти виконання важливіших по
ставов вищих -і місцевих органів влада;

5) провадити позапланові обсліди да за
едания президії селищної рада або округо- 
вого відділу робітничо-селянської інспекції; 
щххвадатп розсліда на сорти громадян на 
неправильні чинності уставов або поодино
ких урядовців;

6) розглядати проекта поставов і заходів 
д<; поліпшення Й здешевлення місцевого ра
дянського й господарського апарату, що їх 
падають як поодинокі члени секцій з своєї 
шіціятнвя, як і установи, організації та по
одинокі громадяни.

7) ознайомлювати своїх членів із ставом 
голподаротва селища і роботою органів ро-

ций о выполнения шала работы я постанов
лений сегагнй, устадсвленис регламента 
своих заседаилй и распорядка своей работы.

5. К ведению секций рабоче-крестьянской 
аясаокцші при поселковых советах отно
сится:

1) (рассмотрение н утверждегаг© плана 
своей работы па основании общего шала ра- 
боты поселкового совета я заданий окруж
ного отдела рабоче-крестьянской инспекции 
иле районного уполпомочетюго бюро жалоб 
рабоче-хрестьянской инспекций;

2) проведение в плановом порядке обсле
дований я ревизий работы отделений и пп
.-повторов районного исполнительного коми
тета в части поселковой работы, а также и 
местных хозяйственных (промышленных, 
торговых, кооперативных) и общественных 
организаций.

П р и м е ч а н и е .  Обследования и реви
зии производятся севциой по предложе
нию президиума поселкового совета пли 
по собственной инициативе, но с разреше
ния в каждом отдельном случае презщл- 
ума поселкового совета плл по предложс- 
шию окружного отдела рабоче-крестьян
ской ипопекцш с извещением об этом 
президиума посадкового совета. Для произ
водства обследований с ревизий секция 
может избирать, в случае необходимости, 
из своего состава постоянные комиссии 
(подсекции) или временные обследова- 
тельскио группы.

3) заслушание докладов н отчетов мест
ных органов;

4) проверка выполпешгя важнейших по
становлений высших в местных органов 
власти;

5) производство внеплановых обследова
ний по заданиям президиума поселкового 
совета иля окружного отдела рабоче-кресть
янской лштекцнн, проведевно расследований 
по жзлюбам граждан на неправильные дей
ствия учреждений иля отдельных должност
ных лиц«

6) рассмотрение проектов постановлений 
и мероприятий по улучшению в удешевле
нию местного советского в хозяйственного 
аппарата, представляемых как отдельными 
членами секций по своей шициатяве, так я 
учреждениями, организациями и отдельными 
гражданами;

7) ознакомление своих членов с состоя
нием хозяйства поселка и работой органа»



бштічо-селяпської інспекції, влаштовуючи 
деповці, лекції, екскурсії, рекамаодую’ш .ті- 
тератуїру то-що;

>8) гсоїгсраловатн внкошшія своїх поста
не®, заслухувати деповці бюра секцій дро 
виконання плану «роботи і постанов секцій, 
«встановлювати роглашоїгг своїх засідань і 
порядок своєї роботи.

6. Бюра секцій робітішчо-селяиської ш- 
СЛОКЦІЇ При МІСЬКИХ І СЄЛИЩЯЯХ іродах с роз
порядчі а впкопавчі органа секцій, що ііорохі 
ніші івопн івіщювиають за свою роботу. Бю
ра розробляють плани робіт секцій, погод
жують ці плани із планами робот інших 
секцій, підготовляють і розробляють питан
ня, ню їх обговорюватимуть плоірумп секцій, 
скликають засідання пленумів секцій, напра
вляють, кому долежить, постанови секцій, 
наглядають їхнє виконання і складають зві
ти про діяльність секцій, які затверджують 
їхні пленуми.

7. Бюра секцій керують а інструктують 
постійні комісії (підсекції) і тимчасові об- 
слідш групи, затверджують ЇХНІ ІВИОПОВКН й 
пропозиції, порепосячн пі висновки Й пропо
зиції. в разі потреби, па розгляд пленум» 
секцій.

8. Бюра секцій провадять слотоматігшй 
облік членів секцій, розподіляють їх по по
стійних комісіях (підсекціях) і тимчасових 
обслідагих групах, слідкують за акуратним 
вдаоуватіям членами секцій засідань і за 
виконанням доручених їм робот, а так само 
повідомляють президію міської чи селищної 
)гади про ставленая поодиноких члоиів се;;- 
дій до ловладеігах на лих обов'язків.

9. Щоб усунути паралелізм у роботі сек
цій робІТЧП! ЧО-СОЛ ЯЛС-ВКОЇ інспекції і іпипк 
секцій міської обо селищної роди, обслщіу 
роботу секцій робітничо-селянської інспек
ції, як планову, як і позапланову, погоджує
ться з виновдшімп секціями. До «всіх обслі
дувань і ревізій що-до роботи ітпшех секцій, 
секції робітннчо-селяпської мгопекції протя
гають заіштересаваиі секції, а результати 
цмх обслідів і ревізій обговорюється, в разі 
потреби, на спільних засіданнях пленумів 
секцій (чи бюр) за попередньою згодою між 
собою бюр секцій.

работе^вреогьяіюкой инспекции путем уст
ройства докладов, лекций, экскурсий, реко
мендации літературні и т. п.;

8) контроль за исполнением своих пхтя- 
повловай, заслушание докладов бюро сек
ций о выполнении плова работы л постанов- 
ленвй секций, установление регламента 
своих заседаний л раосорадка своей работы.

6. Бюро секций работе-крое тьшгеюпй ин
спекции при городских и поселковых советах 
являются распорядительными н вспаши- 
тельными оргаиамя секций, перед которыми 
они отвечают за свою работу. Бюро разраба
тывают плавы работ секций, согласовывают 
птл шалы с шалами работ ярупи секций, 
подготовляют п разрабатывают подлежащие 
обсуждению пленумов секций вопросы, со
зывают заседания пленумов секций, напра
вляют но принадлежности постановления 
секций, наблюдают за их исполненном и со
ставляют отчеты о деятельности секций, 
утверждаемых их пленумами.

7. Бюро секций руюивдяг п лясгруктн- 
руют ПОСТОШПШО КОМИССИИ (пецеоїщля) и 
времеппые обследовательские группы, ут
верждают лх заключения и предложения, с 
нероносештем этих заключений я предложе
ний, в случае необходимости, на расомотре- 
пно пленумов секций.

8. Бюро секций водут сястоматлческнй 
учет Ч.1ЄПОВ секций. распределяют 'ИХ по ПО
СТОЯННЫМ комиссиям (подсекциям) и промен- 
ным оболодовательешм группам, следят за 
аккуратиым посещением членами секций за
седаний и за -выполнением норучешіих нм 
работ, а также извещают прозодиум город
ского иди посоллевого совета об отношении 
отдольпых членов секций к возлежащим на 
лтк обязанностям.

9. Б целях устранелвя параллелизма в 
работе секций рабоче-крестьянской тшепок- 
цяп и других секций городского пли поселко
вого совета, обследовательская работа сек
ций работо-крестьянс-кой гагопекцпя, как 
планового, так н впеяьшшого характера, 
согласовывается с соответствующими сек
циями. Ко всем обследованиям и ревтаням, 
касающимся работы -шых секций, секции 
работе ^крестьянской даспокции привлекают 
заиитересоваиные секции, а результаты этих 
ооследовшшй о ревизий обсуждаются, в слу
чае необходимости, до совместных заседа
ниях плопумов секцлй (паи бюро) по пред
варительному соглашению моауу собою бю
ро секций.



Зазначеного в цьому артикулі порядку 
додержують так само й пиш секції міської 
чи селищної радо що-до сеацШ робітшичо-сс- 
ЛЯВСІЖОЇ інспекції.

10. Секції робітничо-селянської ІНСПСКЦІЇ 
повинні мати щільний звязок з окрутим 
водділом іробтиічо-селягської йіслода, для 
чого:

1) секції ]>обітшічо<еляиської інспекції, 
складаючи ішіш своїх робот, беруть на ува
гу завдавші округового відділу робітничо-се
лянської іиспомції, а в ояруговшс містах— 
погоджують свої плани з планом робот окру
гового -відділу робітничо-селянської інспек
ції;

2) секції робітиігйкелдагської інспекції 
беруть участь у всіх планових і важливі
ших позапланових обелздах округового відді
лу робітничо-селянської інспекції, що їх 
прошиться па території міської або селшц- 
пої рада;

3) округовпй ®йділ іробітнпчхьселяпської 
інспекції, порозумівшись и бюраш секцій 
міської чп селищної ради, доручає сек
ціям робішгіо-селяиської ігігслессції нозапла- 
нові обслідц, надто ж за скаргами, надісла
ними до бюра скар дри округовсму відділі 
робгиюпо-селяпсьаої ояспоісції.

Крім того, секції робітничо-селянської ін
спекції при міських радах беруть участь яга 
засіданнях колегії округового відділу робіт
ничо-селянської допекції через своїх постій- 
ипх лредставштків з правом ухвального го
лосу.

11. Округові відділ робітнБчо-селялської 
інспекції підтримує через секції робітпичо- 
селянсьмої ошгещії при міських і селищних 
радах звязок з широкими робітничими маса
ми, як притягаючи їх сю роботи робітничо- 
селянської інспекції, як а через доповіді чле
нів секцій про завдання органів робітничо- 
селянської інспекції та про їхню (роботу.

12. Посталиш секцій робітничо-селянсь
кої інспекції у справах, що їх розробляють 
ВОНИ СПІЛЬНО 3 ОВруїХШІЕМ (ВІДДІЛОМ робІТВїї- 
чо-селянської інспекції або за йото доручен
ням, здійснюється через округом# ид®л 
робглшчо-сеїшгської інспекції. Постанови 
секцій у справах, що їх розробляється па за- 
вдашш (Президії міської або селищної рад, 
а тав само яро обсліда й ревізії, переведеш 
з 'шябятнвп самих секцій, затверджується і

Указанного в аіастоящой статье порядка 
придерживаются также и другі» секция ГО
РОДСКОГО ИЛИ поселкового совета ІІ СФПОШО- 
шін 005ЩНЙ рабоче-крестьянской инспекции. 
• 10. Секции рабоче-кростьяікікой шгенек- 
цпп должны иметь тесную связь с 0К}>уЯ  ̂
ним отделом рабоче-крестьянской инспек
ции, для чого:

1) секции рабоче-крестьянской инспекции 
яри составлеодгн тшнйв своих работ учиты
вают задания окружного отдела рабоче-кре
стьянской іигспоіщип, а в окружных городах 
—согласовывают свои нлапы с планом ра
бот окружного отдела рабоче-крестьяисшй 
ишгекцш;

2) секции рабоче-крестьянской инспекция 
принимают участие во всех плчшовых я 
важнейших ©пеплаясвых обследованиях ок
ружного отдела (рабоче-крестьянской пяопок- 
ціш, производимых на территории городского 
или поселкового советов;

3) окружной отел рабоче-крестьянской 
ППСНЄКЦ1Ш, до согласованию с бюро секций 
городского ПЛИ ІЮС ел КОЛОТО СОВеТчЯ, поручает 
секциям рабоче-крестьянской иалчіекціш 
внонла-ювыо обследования, особенно по жа
лобам, чгатраелешым в бюро жалоб при ок
ружном отделе раОочс-'крестьянсшй ипелек- 
цпп.

Кроме того, секция рабоче-крестьянской 
япспекцяп вря городских советах принимают 
участие в заседаниях коллегии окружного 
отдела рабоче-крестьянской лшгеквдш через 
своих постоянных представителей с правом 
решающего голоса.

11. Окружной отдел рабоче-крестьянской 
шегпекцлл поддерживает через секция рабо- 
чс-крестьяшсой ШЮПЄКЦ1Ш при городских я 
поселковых советах связь с широкими ра
бочими массами, как путем вовлечения пх в 
работу рабоче-крестьянской инспекции, так 
и путем докладов членов секций о задачах 
органов рабоче-крестьянской инспекции в о 
щ работе.

12. Постановления секций рабоче-кресть
янской инспекции по вопросам, разрабаты
ваемым имя совместно с окружным отделом 
рабоче-креотьяжюой инспекция яда но по
ручению последнего, осуществляются через 
окружной отдел рабоче-крестьянской инспек
ции. Постановления секций во вопросам, 
разработанным по заданиям президиума го
родского или поселкового совета, а также по 
обследованиям л рошжям, введенным по



здійснюється через президії міських або се
лищних рад.

13. До своєї роботи секції притягають 
робітничих і селянських кореспондентів та 
підтримують щільний звязок з місцевою пре
сою і сгіїтші газетами, розслідуючи їхні 
нотатки і висвітлюючи наслідки своєї робо
ти в пресі.

14. Секції притягають своїх членів до ро
боти, в міру змоги, в неробочий час.

П.

15. Цю л останову видається на розвиток 
розділу V «Положення про селищні ради |н> 
бітшічпх, селянських а чорвопоармійськпх 
депутатів* (36. Уз. УСРР 1927 р., N2 49-50. 
арт. 213) і -розділу V * Положення про місь
кі ради робітничих, селянських і четівоиоар- 
мійсиспх депутатів* (36. Уз. УСРР 1927 р., 
Уз 51-52, аірт. 214).
Харків, 23 січня 1Ь29 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету М. Василенко.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Т. -в. об. Секретаря Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету В. Поляков.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 21 лютого 
1929 р., У* 43.

инициативе самих секций, угецрацаютоа к 
осуществляются че -̂ез ДрСЗВДНумЫ город- 
окт или поселковых советов .

13. К своей работе секции привлекают ра
бочих и седяцсхнх ^респондентов в под
держивают тесную связь с местной пе
чатью и стенными газетами, расследуя их 
заметки и освещая результаты своей работы 
в печати.

14. Секции привлекают сіхш членов к |<ь 
боте, по возможности, в нерабочее гремя.

П.

15. Настоящее* востаеовленно жцаетоя в 
развитие главы V «Положения о поселковых 
советах рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов* (36. Уз. УСРР 1927 г., 
У* 49-50, ст. 213) и главы V < Положения о 
городски советах рабочих, крестьянских я 
красноармейских депутатов* (?б. Уз. У(ТУ 
1927 г., У* 51-52, ст. 214)
Харьков, 23 января 1929 г.

Вр. ион. об. Председателя Всоукі»аняїск<ме 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Василенко.
Председатель Совета Народных

Комиссаров УССР В. Чубарь.

Вр. йен. об. Секретаря Псеукраиис»'»го 
Центрального Псподпятелмюго

Комитета В. Поляков.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК' 21 февраля- 

1920 г., № 43.

48. Устава про кустарно-промислові школи 
і учбові майстерні.

І. Засади.

1. Кустарно-промислові школи і учбові 
майстерні є шкільна заклади нижчої профе
сійної освіти, що мають за своє завдання 
підготовити кваліфікованих {робітників в 
царині кустарної промисловості!.

2. Для досягнення зазначених завдань ку-
старпо-лромнслові школи і учбові майстерні 
дають учням практичні знання з фаху, да
ють їм навички у виробництві, а так само 
дають політичне, громадське виховання іі 
загально-освітні знання: кустарпо-проми-
сдаві школм—в розмірі програма "-річної

48. Положение о кустарно-промышленных 
школах и учебных мастерских.

і. 05:циа тг.оженил.

1. Кустарноліромьшілеггпьіо ішаольї и учеб
ные мастерские являются учебными заведе
ниями низшего профессиональігого образо
вания, имеющими овоей задачей подготовку 
шадефщнроваовдх работников в области 
кустарной тграмышлевиостп.

2. Для достижения указанных задач ку- 
старвсмцромыш ленные школы и учебные ма- 
сторскве дают учащимся практические зал- 
бия по специальности, прививают им навы
ка в іфоззвсдстве, а также дают полигичс- 
гное, общественное воспитаете и общеобри 
зователыше эиаяия: кустарвю -пром ьшиои -



трудової школи, а учбові майстореі—в роз
мірі програми 4-річпої трудової школп.

3. Кустарпо-промпслові школи і учбові 
майстерні закладає округова інспектура на- 
родньої освіти па підаті постало© окру- 
гового виконавчого комітету; з дозволу окру
гові виконавчого комітету школп й май- 
сторві можуть закладати так само й ішігі ус
таново, підприємства та організації.

4. Кустарно-промислові інколи й учбові 
майстерні закладається за окремим фахом, 
фах шкіл і майстерень встановлює округо
ва інспектура лародньої освіти, порозумів
шись з округовпмн кооперативами кустар- 
ио-промпсдовямн організаціями.

5. Кустарпо-иромислові школи і учбові 
майстерні утримується за рахунок місцево
го бюджету. Школи й майстерні, що їх ут
римується за рахунок місцевого бюджету, 
можуть одержувати від різних кооператив
них та громадських організацій субсідії й 
запомоги, а так само можуть одержувати 
запомоги з державного бюджету.

Кустарно-промислові школи і учбові май
стерні можпа так само утримувати повністю 
або частково на кошти різних кооператив
них, громадських і іпшпх організацій, об'
єднань та установ. Такі школи можуть 
одержувати субсидії і запомоги з державпого 
або місцевого бюджету. 6 7

6. Кустарно-промислові школи і учбові 
майстерні, що їх утримується повністю 
або частково за рахунок місцевих) бюджету, 
можуть мати спеціяльпі кошти; кошти.ці 
складаються з прибутків від виробництва 
й з інших надходжень, крім коштів, які 
видається за державним і місцевим бюдже
том.

Порядок, як одержувати, витрачати й пе
реховувати спеціяльпі кошти, встановлюєть
ся в інструкції, що її впдає Народній Коміса
ріат Освіти УСРР, порозумівшись з Народнім 
Комісаріатом Фінапсів УОРГ.

7. Кустарно-промислові школп і учбові 
майстерні мають право приймати різні за
мовлення, іфедитуватЕся для виробвкчпх 
потреб у кредитових установах і зобов’я
зуватися векселями, а так само укладати 
всілякі правочнші, звязаиі з виробничими

иыс школы—в размере программы /-жилет
ной трудовий школы, а учебные мастерокие 
—в размере программы 4-хлешей трудовой 
школы.

3. Кустарно -дром ышл е і пп л о школы в 
учебные мастерские учрояаатотся окружной 
ппсисктурой пародпого просвещеппя на 
оспсгвалвн постановлений окружного испол
нительного комитета; с разрешезшя окруж
ного пополнительного комитета школы и ма
стерские могут быть учреждаемы также к 
иными учреждениями, предприятиями л ор
ганизациями.

4. Ктстарно-тгромьпплегтые школы н 
учебные мастерские учреждаются по отдель
ным специальностям. Специальность школ и 
мастерских устанавливается окружной ин
спектурой народного просвещения по согла
сованно с окружными кооперативными яу- 
старпо-нромысловыми организациями.

5. Кустаріго-тгромьшілетшо школы в 
учебные мастерские содержатся за счет 
местного бюджета. Школы и мастерские, со
держимые за счет местного бюджета, могут 
получать от разного рода кооперативных п 
общественных организаций субсидии н посо
бия, а равным образом могут получать по
собия из государственного бюджета.

Кустарно-промышленные школы п учеб
ные мастерские могут также содержаться 
полностью или частично на средства разного 
рода кооперативных, общественных и иных 
организаций, об'единеннй н учреждений. Та
кого рода школы могут получать субсидии и 
пособия из государственного или местного 
бюджета.

6. Куетарно-пром ыигл етш ы е школы и 
учебные мастерские, содержимые гошостью 
или частично за счет местного бюджета, мо
гут иметь специальные средства; средства 
эти составляются из доходов от производства 
и из иных поступлений, за исключением 
средств, отпускаемых по государственному 
и местному бюджету.

Порядок получения, расходования л хра
нения специальных средств устанавливается 
инструкцией, издаваемой Народным Комлю- 
самгатим Просвещения УССР по соглашению 
с Народным Комиссариатом Финансов УССР.

7. Кустарно-промышленные школы « 
учебные мастерские имеют право принимать 
разного рода заказы, кредитоваться для 
пройзводствсшгш надобностей в кредитных 
учреждениях п обязываться веке елями, а 
также заключать всякие иные сделки, свя-



оіінрацінми, керуючий. інструкціями На 
родинно Комісаріату Огпіти УСИ* і На 
|м»дііі.«кч» Комісаріату Фінансів УГИ\

У іі аг а. Дотканій скарбники за зо- 
бои'ішіінн, що її беруп, на собо к>- 
старноп|и>мислоіи школи і уп'яті май- 
тто|ші цінником цміго артикулу, «і- під- 
моиїдах;. Так салю и<* підкопі,іанхп». иа 
ці аобоїпг.іанші Іі місцоні ради.

ІІ Управління кгсгірио протисненими школами 
І учбовими майстернями

Н. Іимпосиїиуію унранлішш кугтаржн 
промисловою школою або учбошм 
цок» покладлстітн на алнід,атоли школи або 
ааПсторш, шістаїїоилюїшюго лЦ окрутоіюї 
ітчіоктури іі;і)ю,|іім>ї ооліти.

*.). Д ія |ні;н'лнду оприн про нпстаноику на- 
нчаиии, а так само адміністративно іпоно- 
-дарсі.ких кирпи, іцні школах і упижях мнй- 
г-тнрннх орпшілуї.ті.сн шкілміі ради н складі:

1) занідатімн школи або майстерні (и>лг>- 
ла ради);

2) нсіх інструкторі!! і пикладлчіи;
!{) іфшотаннішж під упгіп- по одному 

під кожного К)|н*,у;
І) іі|нм<'т.мнмп:л мігцппоіч) пиконаїї'іого 

комітітгу, місі.кої або селищної ради;

Ь) щмигтлпнгша підлонідіпн спілки ку- 
гта[иіо-кромнгл«!м>ї Кікиюрацп'ї;

(») іірсмггакшша Ленінської ІСоиуиістіп- 
мої Спілки .Молоди України;

7) представника усталенії або оргаиїдації, 
що беруть маторіндиіу участі, н утриманні 
ніколи або майстерні.

У іі а гп. Ирана обоїиглки аиіилтедж 
шкіл та учбопих майсте]>ені. і функції 
шкільних рад шкшач.игпл'п и інструкціях 
ІІароднмгго Коміс;ц>інТу Ослікгіі УШ\

III. Наачальия частина шкіл І майстерень.
10. Тоннгй обскг і рмоноці, илп'їашія п 

школах та майстерних шкикиш.тимі п нав
чальних планах і іцнм'рамах, затлореженнх 
під Наїчиїї.шчі КомісаірЬггу <К нітіі Уі'ІЧ*. 
При ці.ом у |х*ісііоді. напчаїїни іпсташмиикл'і.- 
ея ршмі|жм піц 2 до 4 ріжін, залежно від 
фаху ніколи або учґюімї майстерні.

11. Мотодії'їму роботу шкіл і маЛсторіми. 
іцмнмцяті. моиціріна комісій, утімірджана н 
складі оіілгдіпо.ш школи або майстерні,

иаігпмо с ігроігииР,тжягш.щ»і окерац-тш.
тюогюдс/туис.ь ИІГГ/ГруКЦІППП ІІ.ЦЮДШ/ГО
мтюгариата Ироскощошія УМІ* н Плр'ц- 
ного Комиссариата Финансов У<ХР.

ІІ р н м о і а іі и с. Казна по обнзлтолі»- 
стіам, югтрыо принимают на себя ву- 
гта|жі>-іі]иишш.тііііие школы я уюбсше 
доторошо я поршо настоящей статьи, 
ітигтс/пичіности не песет. Мостини сове
ты но этим ібюдтп,стнэм также не не
сут отпитстаон ігости.

ІІ. Управление кустарно • промышленными ШКО 
/І»МИ н учобиымн местерсхими

8. Инпосррдг.типннои упранлишіи кустар- 
но-мромиш.іеіікой нлшоЙ млн 'учиГшой ма- 
« п  ̂ коіі шкиаткну и на заооаїлііаюнніг» 
ішгхмой іш иагго;ігноІІ, ішіілч^мого ок> 
руааюП іЕНл'шчстуїюй ші[кпноп)іГ]міс«чпоіжя.

0. /(.їм іраігслготімнж-и дил, ц^аюіцяхся но- 
ітаноикн обучолікн, а іхінжо а^япінпгзхі'тпі- 
ію-тошйг/пісшіш ішнрогов, при іншлад я 
ужіїннх масторат оргашкг)’югсіі шюліншл*
сштпа іі согтэпс:

1) :іаш«ділшющиіо школою .табо дотер- 
слмЛ (щіщсодатії. со;ита);

2) ігох тгглгр)хл і̂|"Ш я «рі̂ тдттголсй; 
Л) іцю.дг.тавнтн.іой от учащихся—по од-

ш/му от кпаа.рях) курса;
А у щ/№«ста«игтїиі мої лного иггголггетть* 

іюічі кожггога, городского али посовоовоп) 
едпога;

Ь) 'Црсооганштаиі соотпсгпгшу ющого ооюоа 
«ухчга|іліо-<ііроммоіоіігіЛ котпорацдаї;

<») ицихіг-тсиїитічін Лоншвгкот Ковигутшстн- 
яогконії Г/окт Моююжи Уїсралмін;

7) ш|Кзцстаоитія учрояадтнн .тибо арга- 
ігшціт, иріштмающих матириалілюн уча
стию н соцоржтті шко.ш или магто]ккоИ. 

1! р я м о я ал к о. Права и обішшілгпі 
яапсцшаюнпгх и металл н н уіеяінля тга-
глча[гюгми іі фуюирін ІІІХОІМПЛ СОШУІХИ1
<трид(\мнтмі тгсгрупцмнмя ІІаро;щого 
Кпмігссаіпюгга ]І|юпиощоття УСіЧ’.

III. Учебная чаоть шнея я яаетерскнх.

10. ФО'НІНЙ об'їЧМ П СрОК обучСШЛ П НРКО- 
лах н до.торгосих онроюшотгп утиблын* 
іглоліомл н пірщраармшги, і̂шрсіионпьии 
ІІарокімм Коміпт.тірнатгйі Лроспощоїш 
У1Х’Р. Ирм этим с.рпк обучения )т.таи;ии»і- 
ікнлуц п раамл|ю от 2 до 4 лот, л завяпіпю- 
спі от сяюциа.шіиогн школы кин учебной 
дотсргкіЛ.

11. Мстиичспкаяі работа шкод м жіетлр- 
слігх івроімцоїііуя ллпинч««»ііі крмтміоП. 
пбрааусмой іі составе ошпіукіщою шісолоі



ло одному представнику від викладачів і ке- 
ришнків виробничого навчання та одного 
представника учнів. Методична комісій мас 
право притягати до своєї роботи інших ро
бітників школи або майстерні.

12. Обсяг діяльності! методичної комкії 
встановлює ііароешій Комісаріат Освіти УСРР. 
Оостаиови методпчиої комісії затверджує 
шкільна рада.

IV. Учні иіиія і майстерень.
13. До кустарно-промислових шкіл прий

мається підлітків віком від 14 до 18 років, 
шо скіпчили повністю 4-річну трудову шко
лу, а до учбових майстерень—підлітків та
кого ж віку, що вміють читати і писати 
та зпають чотири осиовпі правила аритме- 
тикп.

У в а г а .  Порядок прийому до кусгар-
нотїромнеловнх шкіл і до учбових майсте
рень встановлюється в інструкції Народ-
нього Комісаріату Оовітн УСРР.

14. Всі особи, що вступають до кустар
но промислових шкіл і учбових майстерень, 
підлягають медичному освідуваншо, провад
жуваному за інструкціями Народпього Комі
саріату Освіти УСРР.

15. Учні повиниі виконувати всі робо
ти, нередбачеиі навчальними алапамн і 
коритися всім правилам, встановленим 
кля них; в противному разі учнів, за 
ностаиовою шкільної ради, звільнюється.

10. Учпі, що закінчили курс кустарно- 
промислової школи або учбової майстерні, 
складають на спеціальних перевірних комі
сіях іспит для визначеним обсягу засвоє
них ним» знань і ступня їхньої квалі
фікації за фахом. Ті, що склали іспіт, 
одержують оро це відповідне свідоцтво.

17. За навчання в кустарно-промпсловнх 
шкодо і учбових майстернях з учнів можна 
брати плату. У разі встановлення плати, На
родній Комісаріят Освіти УСРР встановлює 
категорії учнів, увільнюваних від плати, 
іюзмір плата «і правила її браипя.

18. Для втягнення учнів до громадської 
Й культурпо-освітньої роботи, для закріп
лення серед цих навчально-внробпичої дис
ципліно б для піклування про матеріально 
становище учню при школах і учбових

либо мастерской, по одному представителю 
от преподавателей н руководителей пронз- 
водствошюго обучения и одного представите
ля учащихся. Методическая комиссия имеет 
пралю привлекать к своей (работе иных ра
ботников школы либо мастерской.

12. Круг деятельности метошпесюой ко
мпості уютававлвваегся Народным Комисса
риатом Просвещения УССР. Иоста«н«леш1Я 
методической компсони подлежат утвержде
нию школьного совета.

IV. Учащиеся школ и мастерских.
13. В юусгарно-промышаеяяшо школы 

принимаются подростки в (возрасте от 14 до 
18 лот, окончившие подлостью 4-хлетпюю 
трудовую школу, а я учебные мастерские— 
подростки такого жо возраста, умеющие чи
тать и писать и энающио 4 осиовныо пра
вила арифметики.

П р и м е ч а н и е .  Порядок приема в 
кустарно-прэхышенные школы и <в учеб
ные мастерские устанавливается шгегрук- 
цней Народного Комиссариата Просвеще
ния УССР
14. Все лица, поступающие в кустарно- 

промышлошшо школы п учебные мастер
ские, подтеисат медицинскому ошцетель- 
ствоваипю, производимому согласно ин
струкциям Пародисте Комиссариата Просве
щения УССР.

15. Учащиеся обязаны выполнять все ра
боты, предусмотренные учебными планами, п 
годчдыгяться всем правилам, установленным 
для них; в противном случае’учащиеся, по 
постановлению школьного совета, подлежат 
увольнению.

16. Учащие! я, окончившие курс кустар- 
яо-лромышлошюй школы днбо учебной ма
стерской, подвергаются в специальных про- 
вврочньи комиссиях нопытааням для опреде
ления об'ома усвоеогпмх лил знаний и сте- 
пепп их квалификации по специальности. 
Выдержавшие пспыташпе паї уча ют об этом 
соответствующее свидетельство.

17. За обучение в кустарно-промышлен- 
пых школах и учебных мастерских с уча
щихся может быть . взимаема плата. В слу
чав установления платы. Народный Комис
сариат Просвещения УССР устанавливает 
категории учащихся, освобождаемых от пла
ты, размер платы н прайма ее взимания.

18. В целях вовлечения учащихся в обще
ственную и культурно-просветительную ра
боту, для закрепления среди них учебно
производственной дисциплины и для попече
ния о материальном положении учащихся



майстсрпяі організується Комітет учнів 
(учком>. До комітету ввідходять по два пред
ставники від кожного курсу і представиш: 
від місцевого органу Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоди України. Комітет учнів в 
своїй роботі керується інструкціями Народ- 
иього комісаріату Освіти УСРР.

19. Для поліпшення матеріального стано
вища учнів, кустарно-промислові школи і 
учбові майстерні можуть одержувати пев
не число стипендій за рахунок державного і 
місцевого бюджету або від заінтересованих 
господарських органів та кооперативних ор
ганізацій.

Стипендії між учнями розподіляють шкіль
ні ради.

V. Викладачі шкіл і майстерень.
20. Засідателі кустарно-промислових шкіл 

і учбових майстерень, а так само керівни
ки майстерень та інструктори повинні мати 
відповідну спепіяльну освіту й педагогічний 
стал не мевш як три роки, а виклада
чі повинні мати вищу педагогічну освіту.

Відступати від цих правил можна тіль
ки з дозволу округової іпспекгури народиьої 
освіти.

21. Докладні правила про вимоги, шо їм 
довитії задовольняти завідателі кустарно- 
яромислових шкіл і учбових майстерень, 
викладачі та інструктори, а так само поря
док комплектування шкіл і майстерень ви
кладачами встановлює Народній Комісаріат 
Освіти УСРР.

22. Порядок діяльвостп і організації ку- 
старио-пріомислових шкіл і учбових майсте
рень у межах АМСРР визначується спеціаль
ною постановою Уряду АМСРР, видаваною 
відповідно до правил цієї устави.

Харків. 23 січня 1929 р.

Т. е. о. Голови Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету М. Василенко.

Заст. Голови Ради Народвіх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Т. в. о. Секретаря Всеукраїнського Цен
трального Виконавчою Комітету В. Поляков.

Оголошено в .Вістях ВУМ8К* 21 лютого 
1029 р., Л.« ІЗ.

при шкодах и учебных мастерских органи
зуется комитет'учащихся (учком). В коми
тет входят по два представителя от каждого 
курса н представитель от местного органа 
Ленинского Коммунистического Союза Моле- 
дежи Украины. Комитет учащихся в своей 
работе руководствуется инструкциями Народ- 
пого Комиссариата Просвещения УССР.

19. Для улучшения материального поло
жения учащихся, кустарно-промышленные 
школы и учебные мастерские могут получать 
определенное количество стипендий за счет 
государственного п местного бюджета либо 
от заинтересованных хозяйственных орга
нов л кооперативных организаций.

Стипендии между учащимися распре
деляются школьными советами.

У. Преподапзтелм школ к мастерски*.

20. Заведывающие кустарно-нромышлеа- 
нымн школами н учебными мастерскими, а 
также руководители масте|>ских и инструк
тора должны обладать соответствующий 
специальным образованием н педагогическим 
стажем нс менее 3 лет, а преподаватели 
должны иметь высшее педагогическое обра
зование.

Отступления от этих правил могут быть 
допущены лишь с разрешешія окружной 
инспектуры народного просвещешш.

21. Подробные правила о требованиях, 
которым должны удовлятворять заведываю* 
щне ктстзрно-промышлспнымп школами и 
небными мастерскими, преподаватели * 
инструкторы, а также порядок комплекто
вания школ я мастерских преподавателями 
устанавливаются Народным Комиссариатом 
Просвещения УССР.

22. Порядок деятельности и организации 
кустарно-промышленных школ н учебных 
мастерских в пределах А.МССР определяет
ся особым постановлением Правительства 
АМССР, издаваемым в соответствии с пра
вилами настоящего положения.
Харьков, 23 января 1929 г.

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

Комитета М. Василенко. 
Зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров УССР Сербиченко.
Вр. исп. об. Секретаря Всеукраии- 
ского Центрального Исполнительного 

Комитета В. Поляков.
Распубликовано ь  .Вістях ВУЦВХ* 21 февраля 

1923 г., -13.
•ДНІ



49. Про стипендії для студентів вищих шкіл 
і робітничих факультетів.

Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народнії Комісарів УОРР 
п о с т а н о в и л и :

І.

Розділ І поділу третього частини другої 
книг» першої Кодексу Законів про народаїю 
освіту УОРР (36. Уз. УОРР 1922 р. № 49, 
арт. 729) ухвалити в такій редакції:

Р о з д і л  І.

Стипендії.

118. Для задеївоккотия матері яльтгх по
треб учнів з пролетаріату й незаможного 
селянства засновується для них етилен дії.

119. Опшещії засновується як за раху
нок державного і місцевого бюджетів, так і 
ва ралужк окремих державних вдпрнемств 
та установ, кооперативних, професійних і 
інших громадських організацій.

• 150. Загал и«е числі стнчщій. що їх 
видасться за рахупок державного й місце
вого бюджетів ДЛЯ учнів ВИЩИХ ШКІЛ (ін
ституті® і теепгікрт») та робітничих фа
культетів і {юоївр цих стипсввдій встановлю
ється що-іроку підчас затверджшгя держав
ного бюджету*. ОгипоїШЇ між урядиицтва- 
агн, що в їхньому вадаші є вищі школи, 
розподіляв Рада Народах Камвсарів УОРР.

121. Кошти ва стипендії за рахунок дер
жавного бюджету провадиться за коштори
сами урядшщте, що в їхньому в&даині в не- 
ті школи.

Кошти па ствпещіа за рахунок зссцоео- 
го бюджету провадиться за бюджетами від- 
повідних ояругових виконавчих комітетів.

122. Огшкчш, засновані за рахуйся дер
жавного і місцевого бюджетів, між вищими 
школами і робітничими факультетами роз
поділяють нарешті коогсаріята, що в їхньо
му вдагоі е назвйоі пшш й факультети.

49. О стипендиях для студентов высших 
учебных заведений и рабочих факультетов.

Всеуяратгскдй Центральный Исгоши- 
теаыный Комитет я Совет Народных Комис
саров УОСР по с т а н о в  к д я :

I.

Главу 1-ую раздела третьего части второй 
книги «первой Кодекса Законов о дородном 
просвещении УССР (С. У. УССР 1922 г., 
ХЬ 49, ст. 729) изложить и следующей ре
дакция:

Г л а в а I.

Стипендии.

118. В целях удовлетворения материаль
ных чгузвд учащихся аз среды пролетариата 
я незаможного селяястра учреждаются для 
внх стипендия.

119. Стипендия учреждаются как за счет 
государственного и местного бюджетов, так 
и за счет отдельных государственных пред
приятий я учреждений, кооперативных, про
фессиональных л других общественных ор
ганизаций.

120. Общее количество стипендий, выда
ваемых за счет государственного и местного 
бюджетов для учащихся высших учебных 
заведений (институтов я техкгасумш) я ра
бочих факультетов* и размер этих стипендий 
устанавливаются ежегодно при утвержде
нии государственного бюджета. Распределе
ние стипендий между ведомствами, в веде
нии которых состоят высшие учебные заве
дения, осуществляется Советом Народных 
Комиссаров УССР.

121. Средства па стипендии за счет посу- 
даротэсшого бюджета проводятся но ометам 
ведомств, в ведения которых состоят выс
шие учебные заведения.

Средства на стипендия за счет местного 
бюджета проводятся по бюджетам соответ
ствующих окружных ишоляштельяых коми
тетов.

122. Распределение между высшими учеб
ными заведениями я рабочими факультетами 
стипендий, учреждаемых за счет государ
ственного и местного бюджетов, осуществля
ется народными комиссариатами, в ведении 
которых состоят названные учебные заведе
ння я факультеты.



іїерсоналлтй розподіл стипощій між уч* 
<іями даної пнями ирдвздоть шрав.гатл цієї
ШКОЛІ.

Для розподілу отігпоігдій за обох тшад- 
ків діригпшхитгьея і̂ лтіросашигі гоеівдар- 
п*і оргалл, професійні «гілки і студ світські 
оргаїгіжщїі.

123. Державні підприємства й установи 
мають право віцаївати за сіяй рахунок сти- 
«іеіції. по обмежені 'передбаченими в 
арт. 120 розмірами, а так само вштлачува- 
тп падвнінісп до стипендій, що їх видасться 
за рахунок держанного і місцевого бюдже
тів.

124. Державні пшрлечетва встановлю
ють гтіиіеїтеї і виплачують ігатвшіккн з 
домну дістано®, що вдають ними, а дер
жавні установи—коли відповідні видатки 
передбачено в їхшх кошторисах.

125. Оптовий, що їх видають зазначені 
в арт. 123 вдприпмет й установи, збері
гається за стипендіятами, аж доки воші йе 
скипать освіт)’ у відповідних школах.

126. Всі стітепцтії, що їіх вщлнпля як 
за рааувйк державшою і місцевого бюдже
тів,̂ » і за рахунок доржаївшга підприємств 
та установ (арт. 123), вважається за дер
жаний.

127. Державні егшипії йстшгавлюетьоя 
виключно грошеві, без усіляких натураль
них вадач.

128. Киряджоилх від установ і пппрн- 
4МСТВ тчввв робітничих факультетів, радш- 
сьою-аізртійігих ішш і іиумупгістпчітх уні
верситетів зараховується встановленим по- 
-рщюом на стипендію вад моменту прийняття 
їх до пшхзя.

129. Студенти, врахована -на стипендію. 
КОрвЛ'-ТуИїТІА’Я нею нратшкм всього часу 
їхньою навчання з умовою вчаспо і точно 
'виконувати вимоги, встатіоні праяишзпі 
щюхеіжеяия .курсу шкапі.

1(оэбаЛЛ>ЯТЛ стипендії до того, як сту
дент закінчить ос)'іі>с, ложна тільки таді, ко
ли змйгивел майновий стан студента або 
«коли па но виконує зазначених у цьому ар- 
тшгу.ті вимог.

13(і. Студенти, що одержуєш держаній 
стшіен,ш. латиші но закінченій школи від-

Персонал ьтю расіфецеленне сплівший 
между учащймноя дадаош учобпого заведе- 
ігия осуществляется правлением этого заве
дення.

К расяределшю стшондий в обоих слу
чаях -привлекаются заиптересопаїигьіе .хазяй
ство нпме оргшм. терг афеш' I! 0(1 аа і лі ыа союзы 
И студенческие орГаШШЦИЛ.

123. Гоо)дарствезшыо предприятия и уч
реждения имеют право выдавать за свой 
счет стипендии, яо ограшчеоные лреду- 
смотрешшми в ст. 120 размерами, а также 
выплачивать лодб&вш к стипендиям, выда
ваемым зв счет гооударотвепного и -местного 
бюджетов.

124. Гоощарст.всйгшо предприятия уста- 
навликвают стипещии я выплачивают’-над
бавки с разрешения учреждений, в ведении 
ковх оші находятся, а гоощарс-твешыо уч
реждения—если соответствующие расходы 
щюдуомотреиы дх омегаога.

125. Стипендии, выдаваемые указаппымя 
в ст. 123 «предприятиями и учре^догшями, 
сохраняются за стипендиатами до (жопчаїнія 
имя образования в соответс-тт юндвх учеб
ных заведениях.

126. Вго етітонргн, яыдяааомые как за 
счет государственного и счес плат бюджетов, 
так и за счет государственных предприятий 
и учреждений (ст. 123). очштаются государ
ственными.

127. Государствегаые стипендии устанав
ливаются исключите.! їжо денежные, без 
-всяких натуральных «выдач.

128. Коматцпрсяшпгыс учреждевиамя и 
предприятиями учащнес-я (рабочих факульте
тов, совеггско-па)чпгй«ых школ и нгммуни- 
стлчеши университетов зачисляются в 
уегаяоадепшом чюрядке ига «стипендию с «о- 
мента щршягтся ах и учебпоо заведение.

129. Студенты, зачяслешые на стипен
дию, пользуются таковой я течение всего 
ИреЧОНІІ их обучения При 'УСЛОВИИ своеяре- 
МОШЮГО -л ТОЧНОГО ’ВЬЕШШеИИЯ требовашгй, 
устаїкшеїшьіх правилами дрох/ждеттая кур
са учебного оаведония.

Лишение стипендии до окончания студен
том курса «может шесть «место лишь © слу
чае зшеиешія інрущестаешюго изложения 
студепта дин здрн нввьгаишемии нм указан
ных я настоящей статье требований.

130. Студепты, получавшие государствен
ные стипендии, обязаны по окончании учеб-



служити обов'язкову службу віщогодно до 
чшкюго йдаліоцатютоа.

У в а т а .  Щодо стшіендіягів, які закін
чили нурс вищої шкапі і їх залишено 
дли ияіотімі до тоукової або навчаль- 
іннцької роботи, обов'язкову службу від- 
клодаеться до закшешиї рочепдя їх тя-
ІУГГІВЛІ.

Ш. Докладний порядок розподілу дер- 
пш отшюпдей між учнями, а так само 
порядок зашуваїш, вшгорвстаодя і при
значення стипендій, що їх встановлюють 
громадські організації, визначає ііародпій 
Камісаріяг Освіти УСРР, поротншшпсь з 
Видою Радою Переднього Гоопоцарства 
УОРР, Вееуінраїпською Радою Професійних 
Сайок і Цепгралыим Бюром Пролетарсько
го Студептства.

ІІ

ного залодепия отслужить «шагтельпуто 
службу в соответствии с деЙСФВуЮВСНХ зако
нодательством .

І Г р н м е ч а а і н е .  -В отношеїш стя- 
аіевднаггав, оконгтивипк кутрс вьгсшепо 
■учебного заведеная н веташепамх для 
їюагїжгакн к научной вди преподаватель
ской работе, обязательная служба откла
дывается до окоечаяия срока ж подготоїв- 
ки.
131. Подобный яородок раоцредечеті 

гооударствеїгпьгх стшнициЙ меязду учащи
мися, а также порядок учрсждешм, шякмь* 
эдаапкя іі фгазнзчеіеия стипендий, устанав
ливаемых общественными оргаивзаядевпі, 
ооредетяется Народным Комиссариатом Про
свещения УССР по шшшонню с Высшим 
Советом Народного Хозяйства УССР, «Веетк- 
раяискгам Советом Профессиональных Союзов 
и Центральным Бюро Пролетарского Огудея- 
чества.

ІІ.

Цю постанову подасться па гадетаві по
станови Центрального Виконавчого Комзте- 
<гу і Ради Народах Комісарів Союз)' РСР з 
27 лиш 1928 р. «Про тщюмешя фикигсу- 
аашя технічної осогіи і про поліпш еапгя 
матеріального забезпечення студевгтст* 
(36. Зак. ОРОР 192В р.. У* 46, арт. 410) і 
на с-касуівашя постадови Ради Народпіх Ко
місарів УОРР з 4 травня 1923 р. <Про за- 
опувавим сгяпєщйіпій’х комісій при Нар- 
комогі і його місцевих органах» (36. Уз. 
УСРР 1923 р.. М 16. арт. 266.

Харків. 23 січня 1020 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету М. Василенко.

Голова Ради Народпіх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Т. в. об. Секретаря Всеукрайкьвого Цен
трального Виконавчого Комітету В. Поляков.

Оголошено 8 „Вістях ВУЦВК4* 14 лютого 
1929 р., № 37.

Настоящее постановление подается па ос- 
яавалви постаиевлепяя Центрального Игаии- 
внтелыкчх) Комитета я Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1928 г. 
<06 усиленим финансирования техпшчес-кого 
образования л об у лучшею и матернальнеїч- 
обослечешш студенчества» (С. 3. СССР 
1928 г., Лг 46, ст. 410) и в отмену поста
новления Оовета Народных Коунггаров 
УССР от 4 мая 1923 г. <06 учреяаденин сти
пендиальных комиссий яри Наркооепросе л 
его -местных органах» (С. У. УССР 1923 г., 
X* 16, ст. 266).

Харьков, 23 января 1929 г.

Вр. лсл. об. Председатели Всеутсрашиокого 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Василенко.

Председатель Совета «Народных
Комиссаров УССР 6. Чубарь.

Вр. леи. об. Секретаря Всеувреипшлю 
Центрального Исполнительного

Комитета В. Поляков.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 14 февраля 

1929 г., № 37.



ПОСТАНОВА
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

50. Про зміну й допознеиня постанови «Про 
утворення окремого фонду для агрикультур
ного обслуговування сировинних та експор- 
тових сільсько-господарських культур і про

дуктивних галузей тваринництва».

Зважаючи па встаиоиолпя особливого 
порядку фінансуванні! агрономічних захо
дів що-до олнвшіх культур, Рада Народніх 
Комісарів УСРР по е т а п  о в и  л а пороби
ти в своїй постанові з 28 квітня 1927 р. 
«Про утпореппя окремого фонду для агри
культурною обслуговування сировинних та 
емсиортовит сільсько-гоопода^ьких юуль- 
тур і герої плтттагпх галузей тваринництві» 
(Зо. Уз. УСРР 1927 р., У? ЗО, арт. 140) Та
кі зміни й дополнения:

1. Прист «а» арт. З ухвалити в такай ре
дакції:

«а) з впраяувапь, що їх роблять дерекав- 
>і установи й організації, від заготівельної 
вартості! зазначок их в арт. 2 цієї Устави 
продукції й культур, к[йм олшішх культур».

2. Додати до арт. З пункт «г> такої ре- 
далдії:

«г) тз частини внесків від заготівель 
©липких культур державних та кооператнв- 
еих планових заіютощів, а так само дер
жавних та кооператішпвх олійниць, що над- 
ходить до Мзслюзїирсгеицикату і яку він пе
редає в розпорядження УСРР порядком спе
ціальної постанови Уряду Союзу РСР».

3. До уваги 1 -до арт. З додати абзац 2 
такої родадії:

«Залпачеше правило пе поширюється на 
вноски від заготівель оливних культур ко
оперативних планових заготовці® та олій
ниць, що розмір їх встановлюється опоці- 
Альїгою постаиовою Уряду Союзу РОР (я. 
«г> арт. 3), а падходження з яких пере
дається загальнім порядком до фонду, що 
ним роторщжає Народній Комісаріат Зе
мельних Оправ УСРР».

4. До арт. 4 додати абзац 2 тааоої редак
ції:

«Розмір иіосків від заготівель оливпнх 
культур визначається постановою У рагу 
Союзу РСР (п. <г* арт. 3)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

50. Об изменении и дополнении постанов
ления «Об образовании особого фонда по 
агрикультурному обслуживанию сьфьевых и 
экспортных сельско хозяйственных культур 
и продуктивных отраслей животноводства».

В виду установлення особого порока фи
нансирования агрономических мероприятий 
по масличным культурам, Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в и л  внести 
в постановление свое от 28 апреля 1927 г 
«Об образовании особого фонда по агрикуль
турному обслуживанию сырьевых и экспорт
ных ссльско-хозяйствеппых культур н про
дуктивных отраслей животноводства» (об. 
Уз. УОРР 1927 г., Хв 30, ст. 140) нижесле
дующие изменения и дополнения:

1. Пункт «а» ст. 3 изложить в следую
щей редакции:

<а) и» отчислений, щинзиоднмых государ
ственными учреждениями и иргашыацннми. 
с/г заготовительной стонмостн указанных в 
ст. 2 настоящего Положения продукция и 
культур, за исключением масличных куль
тур».

2. Дополнить ст. 3 пунктом «г* в сле
дующей редакции:

<г) из части взносов с заготовок маслич
ных культур государственных и кооператив
ных плановых заготовителей, а также госу
дарственных н кооперативных маслобойных 
заводов, поступающей в Масложиік-индиват 
и передаваемой последним в распоряжение 
УССР в порядке специального лостановлсчіна 
Правительства Союза ССР».

3. Примечание 1 к ст. 3 дополнить абза
цом 2 в следующей редакции:

«Указанное правило йе распространяется 
на взносы с заготовок масличных культур 
кооперативных плановых заготовителей в 
маслобойных заводов, размер которых уста
навливается специальным постановлением 
Правительства Союза ССР (п. «г» ст. 3), а 
поступления с которых передаются в общем 
порядке в фопд, находящийся в распоряже
нии Народного Комиссариата Земледелия 
УССР».

4. Статью 4 дополнить абзацом 2 в сле
дующей редакции:

«Размер взносов с заготовок масличных 
культур определяется постановлением Пра
вительства Союза ССР (п. <г> ст. 3)».



Арт. 5 0 - 5 1 > 4  6 С т .  5 0 - 5 1

5. До арт. 7 додати увагу такої редак
ції:

« У в а г а .  Суми фонду, одержані по
рядком п. <г> арт. З, витрачається ви
ключно ла аірнкультурпе обслуговування 
олнвних культур і иеречислювати їх ва 
обслуговувавша ршлвсс ввдів культур або 
продукції не можна».

Харків, 1 лютого 1929 р.

Заст. Голови Рази Народнії
Комісарів УСРР Сербичеико.

Керіванчпй Справ Ради Народнії
Комісарів УСРР Я. Кас'ян.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 14 лютого 
1929 р., № 37.

5. Статью 7 дополнить примечанием и 
следующей редакции:

« П р п м е ч а п п е .  Суммы фонда, по
лученные в порядке л. «г» ст. 3, расхо
дуются исключительно на агрикультурное 
обслуживание масличных культур и пере
числению на обслуживание других видов 
культур или продукции йе подлежат».

Харьков, 1 февраля 1929 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Я. Касьян.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 14 февраля 
192У Г., га 37.

ПОСТАНОВИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО

НАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДН1Х 
КОМІСАРІВ УСРР.

51. Про відповідальність за лерешходження 
особам найманої праці на селі здійснювати 

свої виборчі трава.

'Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народишх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и :

Додати до Кримінального Кодексу УСРР 
<36. Уз. УСРР 1927 р. Лі 26-27, арт. 132) 
артикул 85і в такій редакцій:

'«85і. За перепікоджеяня особам найманої 
праці на селі здійснювати свої виборчі пра
ва -̂

примусова робота або штраф до одної ти
сячі карбованців».
Харків, 0 лютого 1929 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Голова Ради Народиіх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого' Комітету М. Василенко.

•Оголошено в „Вістях ВУЦВК'* 14 лютого 
1929 р., № 37

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОД- 

НЫХ КОМИССАРОВ УССР.
51. Об ответственности за препятствование 
лицам наемного труда в деревне осуществ

лять их избирательные права.

Всеукрапискпй Центральный Исполни
тельный Комитет в Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л и :

Дополнить Уголовный Кодекс УССР (С. У. 
УССР 1927 г., № 26—27, ст. 132) статьей 
85* в следующей редакция:

«85*. Препятствование типам наемного 
труда в деревне осуществлять их избиратель
ные права—

принудительные работы или штраф до 
одной тысячи рублей*.
Харьков, 6 февраля 1929 г.

Председатель Вссукраняского Центрального 
Пополнительного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Секретарь Всеукраивского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Василенко.

Распубликовано в „В’стях ВУЦВК" 14 февраля 
1929 г., № 37



52. Про передачу кооперативним організа
ціям нефункцюнуючих державних підпри

ємств.

На роаттл; арт. 22 Давкішого Кодексу 
УСІ’? і вшктцио до арт. 17 постанови Ра
ди Наролдах Комкорів Ооюзу РСР з 3 трав
ка 1927 року «Про міецовт промисловість* 
(36. Зак. СРСР 1927 р., & 23, арт. 225 
Всс^кршгрськнй Центральний Виконавчий 
Коімггог і Рада Нароатх Компарів УСРР 
п о с т а  п о в и л и :

Віїшощмь) до законодавства про поровлас- 
иеїшя державного майна, «смруїнщіотючі* 
ггромие.клц .підприємства (консервовані або 
належні демонтажу і не призначені до пус
ках а так само ті, що є в оренді у к(ита|кі- 
тпвіиїх організацій і ню їх за час оренди від- 
будували, добудували або відремонтували ці 
організації своїм коштом, можна передавати 
у власність кооперативним організаціям на 
основі довгоречепцевої виплати вартості! цих 
підприємств, а за окремих іввпадкьв—бео- 
илатпо, на иїдстя®» шану, що його затверд
жує Вища Рада Иареднього Господарства 
УСРР. За такої передачі зазпачеие маііпо 
перевлленюєтьен без прилюдних торгів.

Харків, 6 лютого 1920 р.

Голова Всоуираїпсвкого Цонтралілюго 
Бикопавчі-іч> Комітету Петрове ьний.

Заст. Голови Ради ІІародпіх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Оевретар Всеукраїнського Цептральпото 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК“ 23 лютого 
1929 р.. № 45

52. О передаче кооперативным оргвниза- 
циж бездействующих государственных пред

приятий.

В развитие ст. 22 Гражданского Кодекса 
УССР н в соответствии со іт. 17 постанов- 
ленпа Сонета Народных Комлсса|юв Союза 
СОР от 3 мая 1927 тч>да «О местной промыш
ленности* (С, 3. ОХТ 1927 г., .V? 23. 
ст. 255), Всеукраиискнй Центральный Иопол- 
пптельный Комитет я Совет Народных Ко
миссаров УСРР и о с т а н о в и л н :

В соответствии с законодательством об 
отчуждении государственного имущества, 
без действующие промышле>шые предприя- 
тля (консервированные или подлежащие 
демонтажу и не предназначенные к пуску), 
а также находящиеся в арендо у коопера
тивных организаций и за время аренды вос
становленные, достроенные или отремоитнр*>- 
В.ИП1ЫО этими организациями на ємні срод
ства. могут передаваться и с<юсгвенноггь 
кіх)!іе|«тиін?им оргапнзащшм па оспове дол- 
юбочной выплаты стоимс^Ти этих щюі- 
нрмятий, а в отдольпых случаях—безвоз
мездно, на «юнованюі плана, у гворждаемог© 
Высшим Советом Народного Хозяйства УССР. 
В случаях такой передачи отчуждение ука
занного имущества гцмшводнтся без публич- 
1ГЫХ торгов.
Харьков, С февраля 1929 г.

Председатель Всеукракпского Центрального 
Пополнительного Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УСОР Сербиченко.

Секретарь Всеукрапнсіюго Централг.ного 
Псполнительпого Комитета М. Василенко.

Распубликовано в,.Вістях ВУЦВК" 23февраля 
1929 г.. № 45

53. Про податкові пільги пролетарським 53. О налоговых льготах пролетарским спор- 
спортивним товариствам «Динамо». тивным обществам «Динамо».

Всеукраїнський Центральний Впкопавчігй ВсеукрапяскиЙ Центральный Исполни- 
Коогітет і Рада Народні* Комісарів УСРР тельный Комитет и Совет Нарцшых Комис* 
п о с т а н о в и л и :  саров УССР п о с т а н о в и л и :

1. Уиллпгги пролетарські спортивні то- 1. Освободить пролетарски** спортивные 
варкства «Дшамо» від усіх ресвублакаась- общества «Дяпаж>> от всех [іегдпйшане-
ккх і місцевих податків та оплат, а так са- них и местных налогов я сборов, а также ет
що від ладвишок яа місцсопй бюджет до надбавок в местные бюджеты к государсг-
дерекамик платив та оплат, по аж опора- венным налогам и сборам, по всем операциям



ціях цих товариств: 1) щодо виробництва 
й торгівлі ротами воешзації. оборони і шор
ту та 2) щодо енсплоатації тирів, стріль- 
бищ та іотвх спортивних підприежтв і 
розваг, коли зазначені операції товариства 
«Дитино» провадять безпосередньо.

2 . Цій постанові падати чишглтн від 
1 жовтая 1928 року.
Харків. 6 лютого 1929 р.

Голова ВсоувраИвсыкого Нейтрального 
Іккоиавчого Комітету Петровський.

Голова Ради Народпіх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Вс оукраї ігс ь*кого Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в „Вістях ВУДВК “ 19 лютого 
1929 р„ № -11.

этих обществ: 1) по производству и торгозло 
предметами военизации, обороны и спорта к
2) но эковлоатации тиров, стрельбищ я 
иных спортивных предприятий и развлече
ний, если ухазавиые опора для производятся 
обществами «Динамо» непосредственно.

2. Настоящее постановление ввести в 
действие с 1 октября 1928 года.
Харьков, 6 февраля 1929 г.

Председатель Всеукраимского Центрального 
Исполнительного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Секретарь Всеукравпского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Васидгкко.
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 19 февраля 

ІУ29 г., № 41.

54. Про зміну арт. ЗО Поправно-Трудового 
Кодексу УСРР та про доповнення його 

арт. арт. 28‘—2в% ЗО’—ЗО3.
Для розвитку трудового виховання ув’яз

нених забезпочеипяы поправно - трудових 
установ УСРР потрібними для організації 
робіт згаслими та пішрномствамн, а так са
мо для скстонмішції законодавства УСРР 
про лошшіїО'Труцещ установи Все україн
ський цеятролиний Виюнавчяй Комітет і 
Р;«а Народпіх Ком/саірів УСРР п о с т а п о -
в  и л и :  ч

І.
1. Додати до Пояроівно-Тргдового Кодексу 

УСРР (36. Уз. УСРР 1925 р., № 94-95, 
арт. 524) розділ Vі в такій редакції:

Р о з д і л  V*.
Майно, що є в користуванні погіравно-тру- 

довых установ.
28і. Будівлями та промисловими підпри- 

вктедон з усім їх устаткуванням, що е в 
коркстуванві попрашо-трурізих установ у 
містах та селищая міського тину, розпорад- 
жае Народній Комісаріат Вігут і̂штвх Оправ 
УСРР.

28*. Поправно-трудовій уотаясвам Народ- 
якого Комісарі ягу Внутріпшх Справ УСРР, 
щоб провадити при них сільське господарст
во, дасться в безплатне користування за 
цовшрочеащевотмв договорами. що їх уша-

54. Об изменении ст. ЗО Исправительно-Тру
дового Кодекса УССР и о дополнении его 

ст. ст. 28‘—28*, 30‘—30\

В целях развития трудового воспитания 
заключенных путем обеспечения исправи
тельно-трудовых учреждений УССР необходи
мыми для оргаиизацнп работ землями и пред 
приятиями, а также в целях систематизации 
законодательства УССР, касающегося испра
вительно-трудовых учреждений, Всеукраин* 
екпй Центральный Пополнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров УССР п о > с т а -  
п о в п  л л :

I.
1. Дополнить Исправнтелыю -Трудовой 

Кодекс УССР (С. У. УССР 1925 г., XV 94— 
95, ст. 524) главою Vі з следующей редак
ция:

Г л а в а  Vі.
Имущество, находящееся в пользовании 
исправительно-трудовых учреждений.
28*. Находящиеся в пользования испра- 

вательпо-трудовых убеждений в городах и 
поселениях городского тина строения, а рав
но промышленные предприятия со всем их 
оборудованием состоят в распоряжении На
родного Комиссариата Впутретпгх Дел УССР.

2-8*. Исправигельио - трудовым учрежде
ниям Народного Комиссариата Внутренних 
Дел УССР для ведения при них сельского 
хозяйства предоставляется в бесплатное 
пользование по долгосрочным договорам, за-



дає Парадній Клгісаріет Вяутршиіх Сарая 
УОНР з Народнім Каз6*ар»вгоаі Зимельеях 
Сврав УСРР або його жененими органами, 
в вдм иалеаиггь, земель® діліввці із «ладу 
йоржааиого земельного ма^па з будівлям! 
еа них, ремаяовгом і гщприсмегваал. Рос- 
мір цжх земельок дишяць вггаиовлостьея 
кожного окремого разу однеіїно до госпо
дарських можливостей та осл^еб ооорздао- 
трудової установи, а так само до наявносте 
вільних земель у залому місті.

28*. Обмінювати землі, що е в корвету - 
«аплі гслпрадшьтрудаввх установ, на шіш 
кожзд:

1) пцодкам землевпорядження;

2) за ішшгх втадвів—тільки за згодою 
Яароцнього Комісарі ягу Зомелыгох Справ з 
Народнім Комісаріатом Внутрішніх Справ 
УСРР*.

2. Аргг. ЗО Поіірааїк^Трудового Кодексу 
УСРР С». Уз. УСІМ» 1925 р., X* 94-95, 
арт. 524) ухвалити в такій редакції:

«ЗО. Перебувати малоліткам і недоліткам 
у поорав»>-труд<івкх установах спільно в 
одній каморі з дорослими в'язшпги, в тому 
числі і з балдами, забороняється, але ув'яз
неним жйгк;им, іга їхнє бажання, дозволя
ється залишати ари собі своїх немовлят*.

3. Додати до Иопраано-Тртуэого Кодексу 
УСРР №. Уз. УСРР 1925* р., У* 94-95. 
орт. 524) арт. арт. ЗО1—ЗО* в такій редак
ції:

<30\ Воли ув’язнюється осіб, що мають 
лгд стоїм піклупатгям малолітків або недо
літків, то. доглзд&тя цих малолітків і пе.то- 
літкіїв віддають тому з батьків, що є на волі, 
а коли такого нема,—найближчим їхнім ро
дичам, що згодяться взяти дітей. Боли ор
гани ооціялілго-лрааної охорони дитинства 
встановлюють, що не можна залишити дітей 
ш доглядом зазначених осіб, то дітей до 
«ютирьох років негайно передають до дитя
та будшпав ви установ Пароанього Камі 
саріяту Охорони Здоров'я, а віком від 4 до 
18 раків—до органів Пароднього Воегісарія- 
ту Осетти.

ключаемьи Народным Комиссариатом Виу- 
трепеті Дві У(ХТ е Народных Комиссариа
том Земледелия У(XX» їли его метши орга
нами, оо принадлежности, земельные участка 
ні состава государственного доельвого яиу- 
щества с находящимся на них строением, 
инвентарем и предприятиями. Размер этих 
эеиельаых участков устанавливается в каж
дом отдельном случае соответственно хозяй
стве иным вцомохвост&м і потребностям 
і сора влтельво-трудового учреждена, а так
же наличию свободных земель в данном 
мосте.

28*. Обменивать землі, вахсиящнес-я ■ 
пользовании исвравительва-трудцвых учреж
дений, на другие ножно:

1) в порядке землеустройства;
2) в иных случаях—только по соглаше

нию Народного Комнссаряата Земледелия с 
Народны! Комиссариатом Внутренних Дел 
УСРР*.

2. Ст. 30 Исправительно-Трудового Кодек
са УССР (С. У. У ОД» 1925 г.. ХІ 94-95, 
ст. 524) изложить в следующей редакции:

<30. Пребывание иалолетякх я несовер
шеннолетних в исортвительпо • Т|)уДОвЫХ 
учреждениях совместно в одной камере «о 
взрослыми заключенілми. в том числе я с 
родителями, воспрещается. ио заключенным 
женщинам, по нх желанию, разрешается 
оставление при них ях грудных детей».,

3. Дополнить Исправительно-Трудовой Ко
декс УС4»Р (С. У. Уа'Р 1925 г.. АІ 94-95, 
ст. 524) ст. ст. 30*—30* в следующей ре
дакция:

<30*. В случаяі взятия под стражу лип, 
яиеюших иа своем попечения малолетних 
или несовершеннолетних, эти малолетние ■ 
несовершеннолетнее отдаются на попечение 
остающемуся та свободе родителю, а если 
такого нет,—па попечение ближайших их 
родственников, которые соглашаются взять 
детей. Если при этом органами социально- 
правовой охраны детства будет установлена 
невозможность оставления детей на тов
чення указанных лиц. то дети до 4-х лет 
веиедлвяво передаются в детские дома или 
учреждения Народного Комиссариата Зраво- 
охра веем, а в возрасте от 4 до 18 лет— 
органам Народного Коюссармата Просвеще
ния.



У в а г а .  За вийняткових випадків, 
каїн малолітка віком до чотирьох років 
по можна віддати щд догляд родичів і 
«ома місць в установах Народиього Комі
саріату Охорони Здоров'я, малоліткові до
зволяється перебувати з батьками в по
правно-трудових установах.

ЗО*. Коли малолітки та недолітки, що е 
«вд доглядом ув'язнених осіб, лишаються 
без догляду, то їх повинні прийнята відпо
відні установи Народпього Комісаріяту Охо
рони Здоров’я або органи Народпього Комі
саріяту Освіти поза всякою чергою й не- 
гайтто по одержанні повідомлення від судо
вих чи слідчих органів про ув'язнення їхніх 
батьків або опікунів.

ЗО*. Судові і слідчі органи, одночасно з 
постановою про ув’язнення осіб, що мають 
під своїм доглздон малолітків або недоліт
ків, повинні повідомляти відповідні місцеві 
органи соцгяльио-пралшї охорони дитин
ства Народпього Комісаріяту Освіти чи охо
рони материнства та двтппства Народпього 
Комісаріяту Охоротін Здоров’я, залежно від 
віку дітей, для вжптгя заходів до їхнього 
захисту порядком, зазначеним в арт.арт. 30і 
і ЗО’».

П.
4. З виданням цієї постанова касується:

1) декрет Ради Народнії Комісарів УСРР 
а 28 траівпя 1919 р. «Про незайманість 
в’язничного майна* (36. Уз. України 1919
р., частила ІІ, & 71);

2) постанову’ Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету з 15 серпня 
1923 р. «Про разгрузку та поліпшення 
ігісць ув’язнення* (36. Уз. УСРР 1923 р., 
й ЗО, арт. 445);

3) постанову Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету з 4 жовтня 
1923 р. «Про заборону перебування недоліт
ків спільно з засудженими * і вдслідчими 
батьками в місцях позбавлення волі* (36. 
Уз. 1923 р., «■ 35, арт. 503);

4) увагу 1 до арт. 4 постанови Ради На- 
ртдніх Комісарів УСРР з 18 вересня 1928 р. 
«Як користуватися державним земельним

П р и м е ч а в п е .  В исключительных 
случаях, когда малолетнего в возрасте до 
четырех лет нельзя передать на попече
ние родственников и нет мест в учрежде
ниях Народного Комиссариата Здравоохра
нения, разрешается пребывание малолет
него с родителями в исправительно-трудо
вых учреждениях.
30*. Если малолетние и несовершеннолет

ние, находившиеся на попечении лиц, взя
тых под стражу, остаются без надзора, они 
должны быть приняты соответствующими 
учреждениями Народного Комиссариата Здра
воохранения или органами Народного Комис
сариата Просвещения вне всякой очереди п 
немедленно но получении извещения от 
судебных или следственных органов о взя
тии под стражу их родителей пли опекунов.

30*. Судебные и следственные органы, 
одновременно с постанозлеипем о взятии под 
стражу лиц, имеющих на своем попечении 
малолетних н несовершеннолетних, обязаны 
уведомлять соответствующие местные орга
ны социально-правовой охраны детства На
родного Комиссариата Просвещения или ох
раны материнства п детства Народного Ко
миссариата Здравоохранения, в зависимости 
от возраста детей, для принятия мер к их 
защите в порядке, указанном в ст. ст. 30* 
в З і 2 » .

ІІ.
4. С изданием настоящего постановления 

отменяются:
1) Декрет Совета Народных Комиссаров 

УССР от 28 мая 1919 г. <0 неприкосновен
ности тюремного импцества* (С. У. Украй- 
'мы 1919 г., часть ІІ, Лз 71);

2) постановление Всеукрапнского Цен
трального Пополнительного Комитета от 
15 августа 1923 г. <0 разгрузке н улучше
нии мест лишения свободы» (С. У. УССР 
1923 г., .Ух 30, ст. 445);

3) постановление Всеукрапнского Цен
трального Исполнительного Комитета от 
4 октября 1923 г. <0 запрещении пребыва
ния малолетних совместно с осужденными в 
подследственными родителями в местах 
лишения свободы» (С. У. УССР 1923 г.. 
№ 35, ст. 503);

4) примечание 1 к ст. 4 постановления 
Совета Народных Комиссаров УССР от 
18 сентября 1928 г. <0 порядке пользования



Арт. 54 .V* 6 С г. 54

м;іАн>* і НМфЭЫЯТН прибутки з нього» (36. 
)з. УСРР 1928 р„ Лз 25, арг, 220).

Харкір. 6 лютого 1929 р.

Годоаз Всеукраїнського Цвтральвого 
Внаопавадго Коаотогу Петровсьяий.

Голова Ради Народвіх
Комісарів УСРР В. Чубф.

Секретар Всеухраїосілого Цеятральяого 
Ьи іоіківчого Коуігеггу М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 22 лютого 
1929 р.. № 44.

государственными зометьяьпи имущества** 
н ваараваеакя доходов по ніш» (36 Уз 
УСРР 1928 г., Й 25, ст. 220).

Харьков. 0 февраля нчт» г.

Председатель Всетераюскоге Иептріимюго 
Исполнительного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УПОР В. Чубар*.

Слретарь Воеукраииског<* Центрального 
Иеполоїтельвого Комитет;; М. Василенко.

Распубликовано в „Вістяу ВУЦ8КИ 2С фев
раля 1939 гч /4» VI.

! ШД ЮРИДИЧНОГО ВИДАВНИЦТВА НКЮ УСРР
I
I

До відома передплатників

У звязку з тим, що Юрвидавництво передало 
екепедування своїх періодичних видань Газетному 
Бюро, прохаємо всіх наших передплатників, у разі 

і неодержання того чи іншого А» передплачуваного 
і видання, насамперед звертатися до місцевої пошто- 
! вої контори, а в разі одержання незаловольняючої 
І в діювіди—вдаватися зі своєю скаргою до Газетного 
І Бюр’ї (Харків).
1 Надсилаючи скарги до Юрвидавництва, слід обов’яз

ково покликатися на № поквитування, зі яким здано 
передплату, або на № і дату поштового переказа.

Без цих обв’язкових даних скарги не розгля
датиметься.

________ _ т

В-л-.инк Переднього Комісаріату Юстиції Издание Народного Комиссариат* Кч'ициі»

УкргслоалІт № 243. Держтрест .Харполіграф". Друга друкарня їм. В. Блакитного, оам.3164—9000



ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОЛПСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ 10 К В І Т Н Я

ЗМІСТ

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР 

(6-27 лютого 1929 р.)

55. Про авторське право.
56. Устава про Головне Управління шосових і 

ґрунтових шляхів та автомобільного тран- 
спорту УСРР.

57. Про зміну й доповнення Кримінально-Про- 
цесуального Кодексу УСРР.

58. Про доповнення постанови „Про затвер
дження типової устави про державне упра
вління в справі будування фабрики (заводу, 
електростанції Й т. інш.), що б на респу
бліканському або писцевому бюджеті й у ві
данні Вищої Ради Нчроднього Господарства 
УСРР. Ради Народнього Господарства 
АМСРР та окру'ових відділів місцевої про- 
мислоьости (місцевого господарства)* і про 
зміну зазначеної устави.

59. Про порядок, як розподіляти відрахування 
до місцевих бюджетів від спеціяльної оп
лати з буряку, перероблюваного на цукро
варнях Цукротресту.

60. Про видавництво „Хозяйство Украины* при 
Державній Плановій Комісії УСРР.

61. Про зміну постанови „Про заходи до забез
печення житловою площею робітників уста
нов і підприємств Союзу РСР, що працюють 
за кордоном*. і

62. Про зарахування до особливого фонду кре
дитування трестованих радянських госпо
дарств надходжень єдиного сільсько-госпо
дарського податку з цих радянських госпо
дарств.

03. Про трудовий шляховий відбуток.

СОДЕРЖАНИЕ *

Постановления БУЦИК и СИК УССР 

(6-27 февраля 1929 г.)

55. Об авторском праве.
56. П ложенис о Главном Управлении шоссей

ных и грунтовых дорог и автомобильного 
транспорта УССР.

57. Об изменении и дополнении Уголовно-Про
цессуального Кодекса УССР.

58. О дополнении постановления „Об утвер
ждении типового положения о государствен
ном управлении по постройке фабрики (за
вода, электростанции и т. п.), состоящем 
на республиканском или местном бюджете 
и находящемся в ведении Высшего Совета 
Народного Хозяйства УССР, Совета Народ
ного Хозяйства АМССР и окружных отде
лов местной промышленности (местного 
хозяйства)* и об изменении указанного по
ложения.

59. О порядке распределения * тчислений в ме
стные бюджеты по специальному сбору от 
перерабатываемой на заводіх Сахаротреста 
свеклы.

60. Об издательстве „Хозяйство Украины* при 
Государственной Плановой Комиссии УССР.

61. Об изменении постановления „О мерах по 
обеспечению жилой площадью работников 
учреждений и предприятий Союза ССР, 
работающих за границей**.

62. О зачислении в особый фонд кредитования 
трестированных советских хозяйств посту
плений единого сельско-хозяйственного на
лога с этих советских хозяйств.

63. О трудовой дорожной повинности.



ПОСТАНОВИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНІХ

КОМІСАРІВ УСРР.

55. Про авторське право.

вважаючи па те. Що культурніш |м.зви- 
гок і, зокрема, розвиток культури націо
нальних меншостей потребуй допомоги ІІ 
стимулювання творчості!, а це викликає 
іклчииіу бо|*шітк* іцким акторів, Всеук
раїнський Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада Парпдніх Комісарів У(ТР й о г -  
т а іі о в н л іі

І.

1. Авторське прано на тнори, ні; ті, що 
шійпии н гніт (арт. 14), як і ті, що € на 
території У('РР або інших союзних рес
публік у нагляді рукопису, ескізу або н ін
шій об'єктивній формі, визнається на ав- 
то|юм і його ііранонастушінкамн незалежні» 
під їхнього громадянстна.

2 . 1 1 а  твір, що иніішон у світ за кордо
ном, або що <: за кордоном у вигляді руко
пису, ескізу чи іі іншій об'єктивній формі, 
авторське право визнається тільки тоді, 
коли між Союзом РСР і відповідною держа
ною о спеціальна угода і лише в йенах, 
установлених такою угодою.

Автор, що є громадянином Союзу РСР, 
і його спадкоємці щодо твору, який вийшов 
у світ у чужоземній державі або <: в виг
ляді рукопису, ескізу чи в іншій об'єктив- 
ірій формі на території чужоземної держави, 
незалежно від того, чи є між Союзом РСР 
і цією державою угода, передбачепа арт. 2, 
має право па оборону авторського прана 
на території УСРР.

Правонаступники автора, крім спадкоєм
ців, не мають прана на оборону автортько- 
го прана на твори, зазначені іі цьому арти
кулі, па території УСРР.

4. Авторське прано поширюється на вся
кий твір літератури, науки й мистецтва, 
.хоч який був би спосіб і форма його ство
рення, та його вартість і призначення, як
ось: усні твори (промови, лекції, доповіді 
тощо); писані твори (книги, статті, збірни
ки тощо); переклади; твори драматичні й 
музично-драматичні; твори хореографічні 
і пантоміми, що про постановку їх є вказік-

П03ГАН03ЛЕНИЯ
ВСЕУКРАИНСЧОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ- 
МОТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОЕыА НА

РОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

55. Об авторском праве.

Имея в вшу, что культурен* развит л. 
я, в частно гн, развитие культуры мацио- 
нальны* меньшинств требует содействия к 
стимулнровшіия тнпрч4чтва, для чего ш*б- 
хогима защита вран авторов, Всеукраинскнй 
Центральный Исполнительный Комитет « 
Сонет Народных К"мшсл|к>» УСіТ п о с т а -  
п о в и л и :

I.

1. Авторское право на И|юіі.ші\(он«;і, к:;:, 
появившиеся в свет (ст. 14), так и пахши- 
шился на территории УССГ. либо иных сь- 
нмиых республик в виде рукописи, :н*киза 
ИЛИ В ИНОЙ 00ЄКТЙПІІОЇІ фирме, признается 
*.К1 акто]лч л ете н^воиртпмниклчи цела- 
висимо от их гражданства.

2. На іцншшмешіе, пояшшянчуя в «твл 
за границей или ііахо.сжцічти заграіншей ■: 
вше рукописи, ;юкіш, либо в иной об'єк
тивної! формо ааггоргьчм право лрнятитсн 
лишь П)>н наличии специального соглашении 
Союза ССР с соответствующим государглюч 
и лишь в пределах, установленных таї;нм 
соглашением.

3. Автор, состоящий гражданином Союза 
С£1\ и его наследники в отніипении произ
ведения, пошнтштх я в свет в иностран
ном Государстве или находящегося в виде 
рукописи, эскиза или я-иной об'єктивний 
і|юрмс на территории иностранного государ
ства, независимо от наличия между Союзом 
1’СР н :ггнм госуда|ктвом соглашения, пре
дусмотренного ст. 2, пользуется защитой 
авторского права на территории УССР.

1Іраііоіі|Ю(‘чнні;и автора, за исключением 
наследников, не пользуются защитой ав
торского права на указанные в насгошней 
статье произведения на территори УПТ.

4. Авторское право распрктрзняетси на 
всякое произведение литературы, науки и 
искусства, каковы бы пи были способ н 
форма Ьго создания, а равно его достоин
ство и назпачоние, как-то: устные произве
дения (роти, лекции, доклады и т. д.); 
ннсьмепныс произведения (книги, статьи, 
сборники и друг.), 1Ю|кяюды: ііртіїзведетт 
драматические и «узмквіїлю-драчатическпе.



і.л, викладені на письмі або ілшші спосо
бом: кінематографічні сценарії. кінемато
графічні постановки; музичні твори з тек
стом або без тексту (в тому числі музичні 
твори для супроводу кіпо-фільм); малюнки, 
ілии^адії, твори малювання, скульптурі, 
архітектури Й графічного мистецтва, геог
рафічні капи; плани, ескізи і пластичні тво
ри, стосовпі наук, техніки або постановки 
на сцені драматичного чи музично-драма- 
тпчпого твору; кіпо-фільмн; фотографічні 
твори або твори, витворені способами, апа- 
логічпнмн з фотографією тощо.

5. Авторське право на колективний твір, 
двох чи кількох авторів належить їм всім, 
незалежно від того, чи становить такий ко
лективний твір одне неподільне ціле чи він 
складається з частіш, що зберігають само
стійну наукову, літературну або мистецьку 
вагу. НзлШіШі співавторів у цьому разі 
визначається їх угодами.

Кожний співавтор колективного твору 
зберігав авторське право на свою частину 
твору в тону разі, коли ця частіша кас са
мостійну наукову, літературну або мис
тецьку вагу Й коли інше не передбачено 
угодою з іншими співавторами.

0. УпорвднкаіХ збірників .творів, що 
не ►: об'єктом будь-чийого авторського пра
ва (творів, (Цо відносно них реченці автор
ського права минули; всіляких офіційних 
документів, як ось: законів, судових виро
ків тощо, творів народим! творчості! та 
ішн.) па-тожізгь авторське право па заз
начені збірники, з умовою, що вони само
стійно обробили ці твори. Такс саме ирлио 
наложить редакторам, що випускають ок
ремі твори зазначених вище категорій.

Проте, право це не перешкоджає пішим 
«ісобам видавати ці самі твори в самостій
ному обробіткові.

Уиорядчикові збірника творів, що е об'
єктом будь-чийого авторського права, на
лежить авторське право па такий збірник, 
з умово» упорядкування збірника із збере*

произведения хореоірафмескно н пактомц. 
мы, в отношении постановки -которых име
ются указания, изложенные на письме или 
иным способом: ккнематографнческие сц<  ̂
парни, кинематографические, постановки; 
музыкальные произведении С текстом 1ЙН 
без текста (в том числе музыкальные яро- 
ІІЗЗОДЄІШЯ для соггіювоікдешгя кинофильм I; 
рисунки, иллюстрации, іцмизвсдміия жи- 
1ШШІСН, скульптуры, архитектуры и графи
ческих искусств, географические карты: 
планы, эскизы и пластические производелшя, 
относящиеся к наукам, технике иля і; по
становке на сцено драматического ши «у- 
:шкалы10*Д]мштячогкоп> произведения; ї;и- 
ко-фильмы; фогмуафичеукио произведения 
или произведения, полученные способами, 
аналогичными с фотографией и т. л.

5. Авторокос право на коплмегтшое про
изведение двух или нескольких авторов 
принадлежит ян всем, независимо от того, 
образует лп такое тт.токтжнвю произведи 
ино одно неразрывное целое или состоит ил 
частей, сохраняющих самостоят-линіпе лщ- 
учиое, литературнее пли художестзешікк* 
значение. Взаимоотношения соавторов в 
:пч>м е.ручпо определяютсяих согладн-шиямп.

Каждый соавтор коллективного произве
дения сохраняет авторское право на свою 
часть произведения в том случае, если эта 
часть имеет самостоятельное нау*шое, ли
тературное или художественное значение и 
если иное не предусмотрено соглаш -ятем с 
другими соавторами.

0. Состнтелям сборников произведений. 
йе являющихся предметом чьего либо автор
ского права (произведений, в откошошт 
которых сроки авторского права истекли; 
всякого рода официальных документов, как- 
то: законов, судебных 'решений и т. л., про
изведений народного творчества и т. д.)— 
принадлежит авторское право .на указанные 
сборники, при условии самостоятельной 
обработки ими этих произведений. Такое же 
право принадлежит редакторам, выпускаю
щим отдельные произведения укажнмых 
выше категорий.

Право это не препятствует, однако, дру
гим лицам издавать те же произведения н 
самостеятедьной обработке.

Составителю сборника произведений, яв
ляющихся предметом чьего либо авторского 

права, принадлежит авторское пра;н» на 
такой сборник, при условии составления



жеііннч іі|>ак авторів. 5а авторами заиссе- 
ніі ч у згаданий збірник творів зберігається 
право випускати ці твори в інших видам- 
іш\. оскільки інше но встановлено в дого
ворі а упорядником збірника.

7. Автор мас виключно прано під своїм 
ім'ям або під умовним ім’ям (псевдонімом) 
11 и без зазначення імсни (анонімно) випу
стити в світ свій твір і протягом встанов
леного законом реченця відтворювати і роз
повсюджувати його всіма дозволеними за
коном способами, а так само добувати всі
ма законними способами майнові вигоди із 
названого виключного права.

5. Авторові невиданого драматичного, 
музичного, музично-драматичного, панто
мімного. хореографічного й кінематографіч
ного твору належить виключне право на 
прилюдне виконаний його твору.

Щодо невиданих, проте, виконаних при
людно хоч би один раз творів перелічених 
категорій, Народні.і>ну Комісаріатові Освіти 
УСІЧ’ належить право дозволяти прилюдно 
їх викопувати іі без згоди автора, випла
тивши авторський гонорар порядком, вста
новленим в арт. 29 ціпї постанови.

Автор виданого твору одної з зазначених 
категорій не мас нрава забороняти викону
вати його прилюдно, проте, мас право,крім 
випадку, передбаченого в іі. «9* арт. 9, 
одержати авторський гонорар.'

9. Не вважається за зламаний автор
ського права:

1) передклад чужого твору па іншу мо
ву:

2) користування чужим твором для скла
дання нового твору, що різниться від ньо
го но суті, з тим. проте, що перероблювати 
повістеві твори на драматичні й кшо-сце- 
і'арії й кавники, а так само драматичні 
твори на кіно сценарії й навпаки, можна 
тільки за згодою автора або Його правона
ступників:

3) уміщення окремих уривків і повний 
передрук літературних та інших творів, 
знімків, рентгенограм тощо в наукових, 
політично-освітніх і шкільних збірниках та 
наукових творах з обов‘язковнм зазначеп-

соорника с соблюдением прав авто|к>в. ііа 
авторами включенных в озпачоншгї сбор
ник произведений со.х^няечтн право вы
текать зтн крююведенин $ друшх изда
ниях, ношмыгу иное <не устаичімоіг© в до* 
говоре с составится’.-* ебиринка.

7. Автор имеет исключительное право под 
своим именем или под углопиьш именем 
(псевдонимом) и.ти без обозначения имени 
(анонимно) вылетать «свет свое произве
дение н в течение установленного в зако- 
ие срока всеми дозволенными законом ело- 
собамн воспроизводить и распространять 
ого, а равно извлекать всеми законными 
способами вмущоствеишл? ВЫГОДЫ из ІШ- 
вапяого исключптедыинч» права.

8. Автору неизданного драматического, 
музыкального, музыкально-драматического, 
пантомимного, хореографического и кинема
тографического произведения принадлежит, 
исключительное «райю на публичное испол
нение его произведении.

В отношении неизданных, но хотя бы од
нажды публично исполненных произведений 
перечисленных категорий, Народному Ко
миссариату Просвещения УОШ* иринаие- 
жит правд риарошть публичное их ишолне- 
пне и без согласия автора, с у-ндлтой ав
торского гонорара в порядке, установлен
ном ст. 29 настоящего постаповлоння.

Автор изданного произведения <цной из 
указанных категорий не в нраве воспре
щать его публичное исполнение, но имеет 
право, за исключением случая* предусмо
тренного в н. <9> ст. 9. на получение ав* 
тонкого гонорара.

9. Не считается нарушением авторского 
права:

1) перевод чужого произведения на дру
гой язык;

2) пользованно чужим щюизведопнех для 
«•«здания нового 'Произведения, существенно 
от него отличающегося с. тем, однако, 
*пч> переделка повествовательных произве
дений в дрэматкчоежне и киносценарии и на
оборот, а равно драматических проиэвеие- 
Ш!Й в киносценарии и наоборот, допускасп- 
ся лишь с согласия автора или его право
преемников;

3) помещение ОТДСДЬПШХ отрыпков и ПОЛ- 
ная пе]>еаечотка литературных и иных про
изведений. СНИМКОВ, рШГПХМЮ1'|П1ММ я т. д. 
в научных, по.іитикоіівроовсггвтельних я 
учебных сборниках н научных произведе

но



ням автора й джерела запозичення, коли 
розмір запозичення з творів одного актора 
не перебільшує загальною кількістю:

а) з творів художніх, написаних проза
їчною формою—найбільш 5ЛЮО друкозалтгх 
знаків;

б) з іпшнх творів, написаних прозаїчною 
формою, коли загальний розмір твору по 
ііеінкіиииуе 10 лруковашгх аркушів—най
більш 10.000 друкованих знаків, а коли 
розмір твору більший як 10 друкованих 
аркушів — 40.000 друкованих знаків:

в) з іііршоваиих творів—найбільш 40 
рядків;

г) а музичних творів—найбільш \і но
тного аркуша;

д) з творів образотворчого мистецтва — 
одної репродукції твору даного автора.

. У в а г а .  Вміщення в збірниках або в 
наукових роботах запозичені, в кілько
сті, що не пе|и>внщус потрійного розміру 
норм, зазначених в цьому артикулі, доз
воляється іі без згоди автора, але з умо
вою инплатнтп йому авто|нм.і;ий гонорар 
(арт. 29).
4) надрукування звітів іцю випущені в 

світ творі, усні й писані, в царипі літера
тури, науки й мистецтва, що передають 
суть твору в самостійній формі або відтво
рюють оригінал, в міру потреби:

:>) умішений в звітах періодичних видань 
промок, виголошених на прилюдних засі
даннях;

Іі) передрук періодичними вндапинмп по
відомлені., що були в газетах, та статтів. 
що не мають белетристичного характеру 
не раніш, як па другий день, з тим. що 
стосовно до передруковуваних етапів тре
ба зазначити джерело запозичення іі ім'я 
автора:

7) передрук періодичними виданнями ре- 
иродукцій з творів образотворчих мистецтв, 
малюнків, ілюстрацій фотографій. рисунків 
тощо, додержуючи тих самих умов і поряд
ку, що їх встановлено для передруку стат
тів (п. *6» цього артикулу);

8) використання композитором для свого 
музичного твору тексту, запозиченого з чу
жого літературного твору, якщо автор ке

шш, с обязательным указанном автора н 
источника -позапм-етвонаіші, еслп размер 
позапмсгвовання из лроиаведешгй одиого ав
тора 1го иревьипа* т в общей сложности:

а) из нротоведсчімй хужскоствсппых, тіі* 
пвеаппых в прозаической <|к>рме—не свыше 
5.000 печатных знаков;

б) нз иных произведений, написанных в 
і фактической форме, селп общий размер 
произведения не превышает 10 печатных 
листов—не свыше 10.000 початых зна
ков, а если размер тгргяюводешм превышает 
10 печатных листов—40.000 печатных 
знаков:

■в) из произведений, нашгсэлиых в стихо
творной форме—не свыше 40 строк;

г) из музыкальных п.ропзве$шкй—не 
свыано Іі нотного листа;

д) из произведений изобразительного ис
кусства—одной репродукции ИрОЯЗСОДСИИИ 
.тайного автора.

П р и м е ч а н и е .  Помещение в сборлп- 
■ ках .пібо в научных работах лозаимство- 

ваний в размере, не превышающем трой
ного размера норм, указанных в настоя
щей статье, допускается и без согласия 
ангора, но с условием выплаты ему ав
торского гоиорара (ст. 29).
4) папечатанпо отчетов о выпущенных 

а свет произведениях, устных и письмен
ных, в области литературы, науки и искус
ства, передающих существо произведения 
в самостоятельной форме или с восоронзве- 
дпшіем оритжша. но море падобпоспи;

5) помещение в оі'четах пошюмеиных из
даний речей, ПрОЖНКУОНПЫХ В 1Губ.Ш7!П.ГХ 
заседаниях;

(і) пе{юнелатт ло^емениьпш пздаиняд-и 
иояпившпхен в газетах сообщений, а равно 
статей, не имеющих бетлетрн стпчеож о го 
характера, не ранее, чем на другой день, 
причем н <т»мінмвт перепечатываемых 
статей обязателмю указание «оточіика -по- 
заимствования п имени автора;

7) перепечатка повременными івгдаїшлмл 
-ІччіродуїсшіЛ с щкшводеїшй нзоі>|»:щитель- 
цих искусств, рнсупков, ішзостраинй, Фо
тографий. чертежей и т. н. с соблюдением 
тех же условий и порядка, которые у с т а 
новлены для щренечаятаг статей (п. іі» 
настоящей статьи):

8) использование іах>шшито{>оч для св<у- 
го музыкатыюго произведения текста, заа'5- 
ствованіюго из чужого ллтерату:Ш'*го про-



•’Гн.кн'іш на Ні' заборони на кожному при - 
мірникові скоп» твору;

’.») прилюдне виконаний чужих творів, 
зазначених и арт. 8. и культурно-освітніх 
установах умовою. що а одвідувачіи їй* 
береться плати;

10) виобрлжешіл творів малювання іі рі.,- 
біцятві і, напшнпі, 'торік різбяргіш.ч >ма- 
лкмкыгиям:

11) відтворення художніх тнорік, ЩО (І 
на вулицях і майданах, крім випадків, коли 
різбярп.кі твори коннооться механічно- 
контак гннч способом:

IV) уміщення всіляких тнорік на при* 
людній китиці, на винятком тих тнорік. 
Що їх прилюдно виставляти заборонив ан
гор:

ІЗ) поставленим будов і споруд на опуб
лікованими актором архітектурними, інже
нерними та іншими технічними плинами, 
рисунками іі малюнками, нкщо актор прН 
самій публікації не застеріг цього прана 
виключно на собою:

11) знімання коній а чужого тпору вик
лючно дл:. о.’ччннтого вжитку і Гичі нанисіп 
або «го'гиграмн актори оригіналу на копії 
художнього або фіітографічіїого твору. з тим. 
що знімати такі копії а тиоріп скульптури 
засобами механічно-контактного копіювання 
не доззолчетьси:

ІГ>) впкорнплннн художніх і фотогра
фічних творін для -виробів фабрично-злнод- 
ської. кустарної іі ремісної нромнслоногтн 
л умовою виплати авторові гонорару |кші- 
|юч і порядком, установлеїшч в арт. ?0 
ці<ї постанонн.

У в а г а .  За ннключннх випадків. ке- 
лп ангор не дасть '.'.годи <па перероблення 
повістевого твору на драматичний або 
ь'іио-сценарІіі І навпаки, або драматич
ного твору на кіно-сцснарій І напнакп 
<н. V- цього артикулу). дозвіл на 
перероблення може дати Народній Комі- 
• іцизгг Опвітн УГІ’Р, який» шаетым і:н- 
пустити и гніт перероблення па терито
рії УГРГ. Порядок- вшілатн авторського 
гонорару аа цих иніиїдкіп визначаться 
:орг. 20 ій«ї аюс.таиїти.

іглве.кмшя при окутсттшн на ато злп|ичие- 
іпгя, «юявлеіпюго шпчрим «ослиного на 
каждом акзомляро своего ігрсмізведоинн:
■ 9) тблпчиос нояшнеішо чужих прожни-, 
доний, укапанных в ст. 8, в учреждениях 
ку.іьтурікніросвептчімюго характера, при 
условии иевзижікня платы с «осттелей:

10) ІСИИфіГЖОІІЛО І)|ЮН.ШЄДХМІКЙ ЖИВОПИ
СИ средстначн ваянии и. наоборот, ііронз- 
нсдеіінй ішшін средствами жиімшек;

11) Шк-щтішодоние кдоожестпенных 
произведений, находящихся на улицах и 
ішпших, аа исключенном случаев конн|м- 
иаіііііі скулы1турных произведений аехаип- 
чкки-контлкгнын способом:

12) 'Помещение псякою <роіа произведе
ний на публичной выставке, аа нсклюхенн- 
< ч тех произведений, публичное выставле
ние которых запрещено авто;ч*м;

13) Л|ЮІІЗВОДСТІЮ *ПОСТ[ЮОК и сооружений 
но опубликованным апто|юм ;фхнт<упурным,
шшчіеріїим я ИНЫМ ТЄХШІЧОСКИМ гь^нач, 
чертежам и рисункам, если ;ит*> при о- 
МеЧ ОН\Х*МИКОВаШ1И Не ОГОІНфИ.І. ЧТО ОН 'ПІК"Є 
праїш сохраннет исключительно за собой;

14) лиггис копий с чужого ІЦЮИЗВЄЯ«1ПШ 
исключительно ДЛЯ ЛИЧНОГО ЛОТр^ММШЯ и 
бел помещения на конин х\удож«угвощн>ю 
или фотографическою н|мшвсдеинл івди- 
сей или монограммы актора лоддинншеа, 
причем снятие таких .копий с нронзв(\щшй 
скульптуры сі|щствамн ме.хаїжчосвм-ьтж- 
гактного кошцюваиня не допускается;

15) использование ххдожегтвешшх я фо
тографических произведений В ІЕЦШНЯХ 
фмріщію-ж.злдгкіїй, (кустарний я дк-мегл«н- 
ной промышленности при условии уплаты 
автору гово}«ч« в размерах н порядке, уста
новленных в ст. 29 настоящею іюсгсиин:- 
.іСННЯ.

И р II м е ч а и н е. В псключнтольних
с.гучанх, когда не будет получено согла
сия автора на поре им к у нооеетповжгель- 
іиго (произведения в '.іріїматичоское или 
н кшни'цемарий и наоборот, либо драмати
ческого иронзнеде.иия в киносценарий и 
ншкпцугг (в. <.2> 1К1<«\щщоЙ статьи), раз 
[юінеіше на пщюделку >иш*т біггь нано 
И,1[ныным Комнссариаіом ІІ]нс-вощевип 
У(Х'1‘, если прегжшгаокя аынуспггь 
в свет пе|>еіелку іга террито{»ия УШ*. 
Норіцок уплаты в этих случаях автоцжо- 
го гонорара определяется ст. 29 настоя
щего постановлении.



10. Авторське право, за винятками, вста
новленими в арт. арт. 11. 12 і 12 нале
жнії. авторові довіку, а спадкоємцям його 
—в межах (іечеиців, иередбачешіх арт. 15.

11. Реченець користування авторським 
нравом на твори хореографічні, пантоміми, 
кінематографічні, сценарії Іі кіко-фільмн 
встановлюється в 10 {иіків.

12. Речспець корнстуванші авторським 
правом на фотографічні твори іі на твори, 
одержані способом, аішогічішм а фотогра
фією, ксташівлюєтьси для окремих знімків 
у п'ять років, а для збірників знімків — у 
десять років.

Щоб зберегти фотографу авторське пра
во на фотографічні ішображення, па кожно
му примірникові новинка бути зазначена: 
Фірма або ім'я, прізвище та домівка фото
графа, а так само рік, коли випущено в світ 
фотографічний твір.

13. За видавцями-журналів та іншпх пе
ріодичних видань, а так само сицнклопедпч- 
ппх словників визнається авторське право 
на ці видапия в цілому протягом 10 років 
з часу, коли вони вийшли в світ.

Незалежно від прав видавців, співробіт
ники зазначених* видань, зберігають автор
ське право иа свої окремі твори на загаль
них підставах, якщо інше йе встановлено 
в договорі.

14. Щодо вирахування реченця автор
ського нрава, то всякий твір вважається за 
внйущепий у світ 1 січня того року, про
тягом якого його вперше правомірно вида
но відповідним технічним способом.

Щодо вирахування реченців, то до ви
дання прирівнюється: прилюдна вистава
драматичного Гі музнчио-драматнчного тво
ру. прнлодис виконання музичного твору, 
нрнлюдіїе виставлення творів образотвор
чих мистецтв, фотографій та творів, одер
жаних способами, аналогічними фотогра
фії і будування творів архітектури.

У в а г а .  Автор і Його спадкоємці ма
ють право зареєструвати час виходу в 
світ твору, або час першого прилюдною 
його Штопання чн прилюдного вистав
лення творів образотворчого мистецтва 
тощо, подпиши відповідну заяву й запн-

10. Авторское н:[шо, за гсіяшімм, уста
новленными ні ст.ст. ІІ. 12 іі 13. припаяло- 
жнт ангору пожизненно, а нае.лпіпікач 
єго—в іі|и*до.іа\ сімікон. нредусмот|мшных 
ст. 15.

11. Срок пользования авторским краном 
на произведшим хорсог]к*фкческне. наїггоми- 
мы, инисматог|шфическис сценарии н кнно- 
фильмы, устанавливается в 10 лет.

12. Срок пользования авторским праію'і 
на фотографические произведения и на про
изведения, полученные способами, ап алогич
ными с фотографией. устнаялнваотсн для 
отельных снимков влить лет. для собраний 
пшмког—в десять лет.

Для сохранения за фотол)кф»м авто;н*ко- 
Го права на фотографические изображения 
требуется обозначение на каласим экземпля
ре: фирмы плі ямецн. фамилии н оіеста жи
тельства фигоіфафа, а также года «выпуска -в 
свет «(кгтографического произведовна.

13. За издателями журналов и других 
повременных изданий. а также энциклопе
дических е.іова|юй признается авторское пра
во та эти издания в целом в течение 10 
лет со >в|кіЖ'Л появления их в свет.

Независимо от прав издателей, сотрудни
ки означенных изданий сохраняют автсці- 
сь*ое право на свои отдельные произведения 
на общих основаниях, если 1«юе не уста
новлено в договоре.

14. В отношении исчислении срока ап
течкою права всякое лртшзведеше считает
ся появившимся в свет 1-го января того 
Года, (В течение которою оно было впервые 
щківоморпо издано соответствующим техни
ческим способом.

В отношении исчисления сроков к изданию 
приравниваются: публичное представление 
драматического и мульи:альііе-драматімеско- 
го произведении, публичное исполнение му. 
зыколыюго произведения, публичное вы- 
ставлеиие произведений нзоб;шкто.ттых ис
кусств, фотографий, а также 'произведений, 
полученных спосігоаавн, аюлотиымн с фо
тографией н постройка лроішодеїшн архи
тектуры.

При м е ч а  и н е .  Автор и его вас лед* 
ники имеют, право зарегистрировать вре
мя выхода ъ свет произведения, либо вре
мя первого публичного ислашеиня или 
публичной выставки произведений изо
бразительного искусства и т. д. луге* по-



гавшн до реестру, що його провадять ор
гани Иародпіх Комісаріатів Освіти УСІМ’ 
та АМСРР, кому слід.

Реєстрація твору € доказ початкового 
моменту, від якого починається реченець 
авторського права, але ця реєстрація не 
перешкоджає третім особам заперечувати 
авторське право на зареєстрований твір.

Підмова зареєструвати твір пс поз
бавляє заінтересованих осіб права вста
новлювати, в разі потреби, час видаппя 
твору іншими способами.

Порядок реєстрації встановлюють На
родні Комісаріятн Освіти УСРР та 
АМСРР, кому слід.
15. По смерті автора авторське право 

переходить до його спадкоємців на 15 ро
ків, лічачи від 1 січня року смерти авто
ра, крім випадків, иередбачепих в арт. арт. 
11, 12 і 13, коли авторське право пе
реходить до спадкоємців лише на нескін- 
чепу по день смерти автора решту вста
новленого закопом речепця.

Грошеву оціпку авторського права, що 
переходить до спадкоємців автора, не вклю
чається до загальної оцінки спадкового 
чайпа, коли вираховується податок із спад
щини.

У в а г а .  Коли через політичний чи 
культурний гніт за дореволюційних ча
сів автор або його спадкоємці позбавлепі 
були змоги використати своє авторське 
право, то зазначений в цьому артикулі 
речепець, за який авторське право пере
ходять до спадкоємців автора, можна 
продовжувати. Таке продовження речен
ця можна робити за спеціальною кожно
го окремого разу постаповою Ради На- 
родніх Комісарів УСРР. При цьому рече
нець можна продовжити з таким розра
хунком, щоб спадкоємці могли корпета- 
ти з авторського права найбільш1 15 ро
ків від часу, коли пастала змога автор
ське право використати.

«

16. Авторське право, в частині або в ці
лому, можна персвласнювати за видавші*

дачи соответствующего заявления и вне
сения в реестр, который ведут органы 
Народных Комиссариатов Просвещения 
УССР и Л31С0Р, до оржщисжности.

Регистрация произведении является до
казательством начальное» момента, с ко
торого течет срок авторского права; зта 
регистрация не препятстеует третьим 
лицам «упаривать авторское право на 
зарегистрированное произведете.

Отказ от репичуацки произв-'аешм не 
лишает заинтересованных л:гц права 
устанавливать, в случае «ааобпостн. 
время издания пронзведепия иными спо
собами.

Порядок регистрации устанавливается 
Народными Комиссариатам# Лрогсющеииь 
УССР и АЗІССР, ло принадлежности.
15. После смерти автора авторское право 

пероходит к его наследникам на 15 лет. 
считая с 1 января года смерти автора, за 
исключением случаев, предусмотренных в 
ст. ст. 11, 12 и 13, когда авторское право 
переходит к наследницам лишь на неистек- 
ппгй ко дню смерти автора остаток усті- 
новленного -в законе ср<жа.

Денежпан оценка авторского Прага», ле- 
рехо.шщего к «алледникам автора, «е вклю
чается в общую оценку насдедствошюго иму
щества при исчислении налога с. наслед
ства.

П р и м е ч а н и е .  П тех случаях, когда 
вследствие политического или культурно
го угнетения в дореволюционное время 
автор либо его наследники были лишены 
возможности нсінішавать сію" авто|И'Кое 
право, указанный в настоящей статье 
срок, в течение которого авторское право 
переходит к -иаследншах автора, «ожег 
быть прп-тен. Такое проїденії* срока 
может быть произведено особым каждый 

постановлением Совета Народных К»»- 
мнссаров УССР. При этом срок может был, 
продлен лишь в таком размере, чтобы 
•наследники могли пользоваться авторским 
правом нс более 15 лет со времени, когда 
стад© возможным использование автор
ского права.

16. Авторское право, в части или в це
лом, может быть отчуждаемо по издатель-



чим договором, за заповітом або іншим за
конник способом.

Договір про передачу авторського права 
під укладати на ннсьмі і він повішен мі
стити точні вказівки характеру й умов ви
користання авторського нрава.

Недодержання писаної форми, встановле
ної длн договору, позбавляє сто|И)іш права 
покликатися в разі спору на свідчення свід
ків в підтвердження договору, Проте, не 
німбав.ін*. їх права подавати писані дока* 
зн.

У в а г а .  Писана форма не о обов'яз
ковою ДЛЯ договору 1І|Ю ИЄ|>СВ.КІПІЄІШЯ 
авто|)ського права на твори, що повинні 
бути надруковані в періодичних виданнях 
і в енциклопедичних словниках.

17. За силою видавничого договору, ав
тор пе|»ед;и: видавцеві прано внданатн та 
(мкшовскі.іжувати гної твори, иннвлені в 
(иї кктнкній формі, а видавець зобов язуьтьсн 
випустнти зазначені твори в світ своїм ко
штом і вжити заходів до їх розповсюджен
ня. У видавничому договорі треба точно за- 
.іііл'пітн: число передбачених у договорі вл- 
іань. розмір тиражів цих видань. |тзмір ав- 
г«і|н'і.кою гонорару, крайігій |м‘ченець ви
п у с к у  ви,КПИ. та |Н>ЧЄ||ЄЦІ, ЧШІНоСТИ Дого
вору.

І*. Видавничі допніорч з видавництвами, 
нм к у віданні державних органів або у 
віданні партійних, професійних, коопера
тивних і г{юмадгькнх організацій можна 
укладати на будь-який реченець, або без 
обмеження реченцем.

Видавничі договори з видавництвами, що 
належать приватним осадам можна укла
дати на реченець найбільш 5 років.

1У. Якщо нема угоди про крайній рече
нець видання, видавець зобов'язаний вилу
пити к світ твір протягом таких реченців: 1 2 3

1) періодичне видання га твір |юзміроч 
До ї» друкованих аркушів — пайпізніїїі че- 
рел «* місяців:

2) видання розміром до 10 друкованих 
аркушів, а так само всі підручники й ре
продукції творів образотворчого мистецтва 
— шійшніш через один рік:

3) всі інші впдання — іілйішніш через 
дна р**кп.

окому договору, йо завещанию или иным 
законным способом.

Договор об отчуждении авторского прана 
должен быть совершен В ЛПСЬМОШЮЙ форме 
и должен содержать точпоо указание харак- 
тора и условий иснолюовання авторткого 
права.

іЬмгоаіюдевие письменной формы, уста- 
нов.нмїной для договора, лишает стороны 
права в случае спора ссылаться в подтверж
дение договори па свидетельские л оказании 
но не лкшает нх іі]нша приводить лиеь- 
меиные доказательства.

При м о чан не. Письменная форма 
тюїігзагельпа для договора об отчуждении 
авторкою праща на шроизведення, подл о - 
жащве наиечатанню в лов)ноіенньгх из
даниях іі в знциійтшіе>днчін‘кнх слова
рях.

17. И силу издательского договора автор 
поддаст издателю право издания и |іасіцмі- 
стртнения своих произведший, выражен
ных н оосктнвпой форме, а издатель обя
зуется выпустить указанные и|к»гзведеімін 
в свет на свои средства и принять меры к 
их расп|юстранению. В издательском дого* 
воре должно быть указано: количество ире- 
дусчот]юш1ЫХ доїхнюром паданий, размер 
тираний этих изданий, размер <авторск<Ч'> 
гонорар, придельный срок выпуска изда- 
ііиіі и срок действия договор;!.

18. Изытелы-кие нноворы с издатель
ствами, находящимися в ведении гос удар - 
сі венных органов либо в ведении партий
ных, профессиональных. к<млкч>атнвных в 
общественных организаций, могут быть за
ключены на любой с|м»к либо без ограни
чения СрОКЗ.

Издательские договоры с издательствами, 
вршииожащичи частным лицам, могут 
"ыдза .ілійіючепьі на с]*ік не более 5 лет.

Л!п 11{ш отсутствии соглашения о предел ь- 
ш^Уроке издания, іщаїшіихшзл ВЫПУ
СТИТЬ г^юнзвегение в свет в.течение сле
ду.-ШЛІХ С^ЮКив:'

1) перйо'щмегкое издание, л также про
изведение в размере до 5 печатных ли» , 
тон—не позднее 6 месяцев;

2 )  ш і д а 1 - .  де ч ‘ ітнізх ли
стов. а также все утебишш в репродукция 
п|тпзведений изобразительных искусств— 
йе гюте одпого года;

"ЗТ псе прочно издания—йе п ы ж * *  д в у х  
лет.



і'еченці ці вираховуються від дня підпи
саних договору або під дня. коли видав
ництво одержало твір, якщо .Його передано 
іііг.іх підписання договору.

Реченці випуску видані, можна збільшу- 
вати за видавничими договорами, прото, 
вонн не можуть перевищувати півторачиого 
розміру зазначених в цьому артикулі речен
ців.

20. Коли договором передбачено випусти 
ти кілька видань, то видавництво повинне 
випустити наступне пндампя по точу, як 
буде розпродане передуще видання. Речен
ці па випуск наступних видань встановлю- 
стьси згідно з правилами арт. 19 і їх вира
ховуються від моменту розпродажу переду
того видапнн. Коли видавництво не додер
жить правил цымю а|ггику.іу, го на заяву 
ліпо|м, чшгиілті. ли.шшгюго договору мо
жна закрити.

У в а г а ,  ііа одне видання вважають
ся випуск числа нрнмірннків, зобумокле- 
ного в договорі і випущеною в межах 
реченців, зазначених в арт. 19.

21. Право па прилюдне ннконаипн драма
тичних. музичних, музично-драматичних, 
кінематографічних та хореографічних тво
рів і пантомім автор може переучту пати 
державним органам на певний реченець або
6ЄЗ|ЮЧОІЩЄІ!0.

Інші, крім державних органів, організа
ції та особи можуть набутті право на 
прилюдне виконання зазначених творів на 
реченець найбільш 2 роки з тим. що край
ню число прилюдних виконань не може не* 
ребі.імнуиатн п'ятдесятьох

22. Коли нема угоди про реченець при
людного кикопаннн зазначених н арт. 21 
творів, установи, організації і особи, що 
набули право прилюдного викопаний, зо
бов'язані прилюдно виконати:

1) драматичні й музичні твори, а так 
само пантоміми — ііайпізіїііп протягом 1-го 
року;

2) музично-драматичні, кінематографічні 
й хореографічні твори — найпізніш про- 
тяіюм півтора року від дня підписання до
говору або від дня одержання під автора 
твору, коли його передано після підписан
ня договору.

фоки эти ИСЧИСЛЯЮТСЯ со ДНЯ Подписания
договора .іибо~ сЗгдаГ ікмучічППГ~Я7ілтр]і,- 
отвам. щхшвеаетш, ссліГзта передача про- 
взошла посоо подписании договора. "

Сроки выпуска ігзданий могут біти, уве
личены издательскими дітяюрами. н<» не 
могут превышать іниуторіюго ікичі̂ а еро- 
кпв, ушккшпих в настоишец сгап.>*.

20. Ксли договором Предусмотрен выпуск 
нескольких изданий, издательство обнзаио 
выпустить последующ*** издание после того, 
как будет раскидано издание П|н\імдущи'. 
Гроки т выпуск шнмедующи.х изданий ус
танавливаются согласно пцлйил ст. 19 н ис
числяются с момента распродажи предыду
щего издания. Г. случае неисіюлікміни из
дательством правил настоящей статьи дей
ствие издательского договора может быть, 
но ззяїионню аігт^кі, прекращено. •

ІІ рл м е ч а  п н  о. Одним пзіпшіеч счи
тается выпуск количества нмечіьіяров,

«КЛСчТОВЛОШІОГО В ДоГ||1К»|М> и вылущенио-
го в пределах сроков. указанных в
ст. 19.
21. Право на публичное исполнение дра

матических, музыкальных, чузыкальпо-дра- 
матнчос-шх, кіміоматог|>афіічегких и хорео
графических произведений и нангомич, Ми- 
жп быть уступлено автором государствен
ным органам на определенный срок либо бес- 
срочно.

Прочие, кроме государственных органов, 
организации и лица имеют право приобре
тать право на публичное н«мюлнопнр у к а 
занных иронзведетгй на срок не более 2 лег. 
причем предельное количество публичных 110- 
полноннй не может быть болео пятидесяти.

22. При отсутствии соглашения о сроке 
публичного исполнения указанных в ст. 21 
произведений, учреждения, оргашізаіщи и 
лица, приобретшие право публичного испол
нения, обязаны произвести публичное ис
полнимте:

1) драматнчгя-ких и музыкальных произ
ведений, а также паїггомнм—нс позже 
года;

2) музыкально-драматических, кинемато
графических и хореографических произведе
ний—но позднее полутора года со дня под
писания договора либо со дня получения от 
автора произведения, ими 1»то получение 
произошло пооже подписания договора.



23. Коли видання твору або прилюдне 
виконання драматичного, музичного, музич- 
но-драматичіїмго, кінематографічного і хо
реографічного твору, а так само пантоміми 
не буде здійснено в реченець, зазначений у 
законі або договорі (арт. арт. 21 і 22), то 
видавництва, установи, організації Й осо
би, що ук.шн відповідні договори, повинні 
виплатити авторові повністю обумовлений 
гонорар, а чинність договору, па заяву ав
тора. закривається.

24. Допускається укладати договір, що 
за ним автор обов’язується подати видав
ництву в певний реченець і п обумовлено
му вигляді твір, що на час укладання дого
вору що йе має об’єктивної форми; укладаючи 
такого договора, автор тим самим передає 
видавництву виключно право на віщання 
цього твору. До таких договорів приклада
ється правила арт. арт. 17—23 цієї поста
нови.

25. Набуті від авторів права па видання 
або на прилюдне викопаная творів, видав
ництва, установи, організації й особи мо
жуть передавати іншим шіллвпнцтнам, ус
тановам. організаціям та особам тільки з 
писаного дозволу автора або його право
наступників.

26. Автор має право до повної збірки сво
їх творів включити творп, що право на їх 
видання або прилюдне виконання він пере
дав будь-яким видавництвам, організаціям 
чи особам.

27. Видавець і видовищ йе підприємство 
не мають права з свого розсуду робити за 
жпття автора без його згоди будь-які до
повнення. скорочення й взагалі зміни ні в 
самому творі, пі в його заголовкові, ні в 
зазначенні па ньому імені! автора. Видавець 
так само не має права за життя автора без 
його згоди додавати до творів ілюстрації.

28. Видавництва, організації й особи, що 
иабулн авторське право, мають, оскількв 
це подібно для оборони їхніх прав за 
договором, щодо автора і третіх осіб ав
торське право на твір, з тими винятками, 
що їх установлено в законі або дого
ворі.

29. Народній Комісаріат (Квіти УСР1\ 
щірозумішнися з.Нарошім Комісаріатом Пра-

423/Если издание щмтзводенни либо (пу
бличное исполнение драматического, музы
кального, муоикалыю-драматического, кикс- 
маторрафнчоокоіч» и хореографических» про
изведения, а такжо пантомимы йебудегттрс- 
нзво,що в срок, указанный .законом либо до
говором (ст. ст. 21 и 22), издательства, 
учреждения, оргаїипзацни и лица, заключив
шие соотщ'тсп'вующие договоры, обязаим 
угц.-тпч. явтору подлостью.. обусловленный 
гонорар. а действие договора, по заявлению 
«штора, прекращается,,,

24. Допускается заключение договора, 
по которому ангор обязуется представить 
издательству в определенный срок и в обу
словленном виде произведение, котороо ко 
времени заключения договора ещо не обле
чено в об’єктивную форму’; заключая та
кой договор, автор тем самим уступает из
дательству исключительное право на изда
ние этого произведения. К договорам этого 
рода применяются правила ст. ст. 17—23 
настоящего постановлении.

25. Приобретенные от авторе права на 
ігзданне либо на публичное исполнение про
изведений, издательства, учреждения, орга
низации и лица могут переуступать иным 
издательствам, учреждениям, организациям 
и лицам лишь с письменного разрешения ав
тора либо его правопреемников.

26. Автор имеет право в полное собрание 
своих произведений включить произволения, 
право издания ллн публичное исполнение ко
торых уступлено им каким-либо издатель
ствам, организациям или лицам.

27. Издатель и зрелищное предприятие не 
вправе по своему усмотрению вносить при 
жизни автора без его согласия какие-либо 
дополнения, сокращения и вообще изменения 
ни в самое произведение, ни в заглавие 
его, нн в обозначение на пем имени автора. 
Издатель также нс вправе при жшян авто
ра без єго согласия снабжать произведения 
иллюстрациями.

28. Издательства, организации и лица, 
приобретшие авторское -право, пользуются, 
поскольку это пообходимо для ограждения 
их прав’по договору, в отношении автора 
к третьих лиц авторском оравой на произ
ведение с теми пз ятиямн, которые установ
лены в ваконс пли договоре,

29. Народный Кошгссашат Просвещении 
УСС1\ по соглашензгю с -Народным Комисеа-



Ці УГ»РР і Игиукраіін'мсіим Радім» Н|юфі> 
«•Німих Гні.іок, кгімшли**.:

І> мініча.н,ни(і ронмір аігто[м-і.к<ко гоно
рару пак «а штадкін нородачі ніп>»|г,і,.;ого 
і»|»аііа, ж і .и шшнгдкиї мачніни ні.ото пра
на;

2) \*г.т\> аіг№|мі,кот іУіно}кі|»у .*а ігри- 
л лід но никои,шил тмору, коли т.ікий тнір 
ннконаїю (ни ЛЧін ангора (щгг. 8);

.4) і^ліягр гонорару аіи'орни творів, умі- 
іцічшх Гмкі їхньої поди у збірниках або 
наукових творах, зланачовпх іі іі. «іі» арт. 
■і, коли розмір '.ілно.іігірміін :» твору автора 
но|>сбі.імну<: порий, іи-таїюімплі цнч нунк 
'Гич:

І) (нмиїр гонорар) ангорам художніх га 
»|<мі«»і р.'мііі'іішч творів, що їх никорттапо 
у ни|юбах фаб)ииіго ааш»ді|.кої, кустарної
Іа |М«ЧІПІої НроМИСНоНОПТИ, КОДИ Ц«‘ ІіНКОрЦ-
паїмін зроб.н-но бої люди литра Си. «І.'м 
арг. «)>;

Гі> |имчір ічмюрару аігго]кіи іиорів, що іх 
Ло|т|ни'моно ііі’идИ ангора, ало а Донно-
лу Иаі'однмй'о ІСочісаріїггу Освіти УС-РР. а 
іііиііпччіої на драматичну форму або на ін
ію сщчіярій і навпаки, або а ,і|«аматичмо- 
і'м твору на киимшонарій і ікшшм.н ґувага 
До арг. *»);

іі) розмір і випадки шін.і.іпі гонорар) 
ангорам кіно-гцічіармн, аігюрім музичних 
і порі іі, що їх ініконуї.ті.пі на домиїитру- 
панні кіно-фі.и.м, кінорежисерам. кіноопе
раторам та кіно художникам.

У и а г а  І. Ро.іиір гонорару, аа.ш.і 
•нчіою н и. « І» нм>т арпіку.іу. нста- 
ііоіинн; Народній Комісаріат Освіти УГРР, 
мо|ніаучііішигі. л Нніцоіо Радоіо Народим»*
І о Господарства У(’РР.

к ага 2. В .чижах ЛМПТ |мг.імір 
ічптрару, аа жижачоннх н ‘Ньому арти
кулі ніпіадкш, .игтаїнимкн; Нарощій 
Кочімцпііт Осипи ЛМ<’І‘Р, порозучжіписі. 
а Народнім Комісаріатом Ніким ЛМРРР і 
а Молдавською Радсмо Іірофосійші.х Глгі
лок.

ЗО. За постановою Ради Наукірііх Коні 
слрін УГРР прано ииілшіти па території

рнаточ Труда У<ІСР и Нсеукрциімкіт Гон
том Профессиональных Ґоюзои, угтанлнш 
кит:

1) минимальный ралмер аотфсш» іч» '-- 
рара как в случае перго ступки аігпоргкот 
прана, так и в «мучних нарушении ;тю 
нрава;

2 )  рілчпр ангорскою гоііощкі аа цуингі- 
іюо исполнение нронзіїпдснин в случаях, юн-

такій- н]миг.шодинио исполнено без с*п м 
і иа автора (ст. 8);

3) |кимор юіицміра ннт і\ч*ж іі|мт.гнсд.-тіП 
ночощпнвих (ни их м»гласня в міоріїні.м 
или ікіучшлл іцкнкаихіщінігх, укааапших п 
іі. «!і* гг.!». «ч-.іи ржанор кіичтюилішй іі і 
:і| он.пм»ді‘іінп ангора н|мщмниот удггншчиоп 
імло »гич пунктом нормы;

І) ра.;мгр пивбара авю|лім худілкоо.тжчі 
нш и фоюграфнчикнх проіпінодониЛ, иг- 
ііо.ц,.і4>нанни\ ,ин лр'дукцвн <|{шрнчно'іа 
ІІОДГКОЙ, кустарной И ]Н«Ч(М'.10||||ОЙ (ІриЧМИї 
.іоіііімтн, (мли тш^ч* нсііо.ііл«оікііцщ лронаїк-- 
Доііо мм Г4вмаг,іи аігго|м їм. ■ ІГ>» і?г. !І)

.*>) р.иміді і'иіюрара аігго)киі нрокикципіП 
но|юр;ібілліши\ ми <ог.і;кіін аигоімц ію <: 
|іа.іроніоннн }!а|нідноіх> Комінчарката Про- 
сам нірвани УП'-Р, ікі нщм'тмикгголикпх» н 
дриіатичіч-кл и» <|н рму н.ін в кішо-<-.і(оиа;/ЛН 
и нао(йі|и>г, ліки» на драматич^ і.'оіо н{м»н.іио- 
(«чіпа в кнно-г.ііонариЙ н па<и'ю|»от (н)>нм "м- 
ино і; ст. 0);

<»; (шмир н г.іучан Ш4Н.ЫТЫ іюік^цм аа- 
Тор:» ч ісшіо-оціміарші. аішірач муаыкалк • 
пых іГ)г>и.ш хммпгЛ, игшаииимыл щ*н дичоїі-
• ''ІІрИ^ИМКИІІПІ І.'ШЮ-фН.ІКЧ, КИІЮ |к-ЖИ«а-орі|.Ч.
кіим>-онм|>аг</|»а-ч в іапіо>ху.щжіінкп'ч.

Мри ч о ч а н к о  І. Рчішіср нлс^іра. 
умаиаіітіоі'о іі-іі. >4» ікіг/іхщщоіі с/га.гі.н, 
ухугашииішаоггпі На;|и»,уіич Кочмссн(чм- 
точ іііюоиощпііші УГГ.р яо соїмааіииіию <• 
Лі.ніннч Рчиют >ч Иа]н(|іклхі \<<мйгт;п 
УО'.Р.

ІІ р иоп* ч а н и и 2. Іі шродімах ЛЖ оР 
|кіамо)> гонорар в гл\ч;мх, унноаміних в 
нас/гоящой «татю, уг-тавкіаиіваоїг^і ІІа- 
]м>мімм ііочічч'арнаїгом ІІ|осжіц<мнін 
АМ.4МУ> їй) СОГ.КІІІІОЕНИЮ с  ІІ%І|ИДМГЬІЧ К" 
іммсі-аріккпіч Т))>у.іа ЛМШ’ м г М<аі'ш-
ГКІГМ («ЛИСТОМ ІІ»ри|иіСГММКкІІ4П>«\ <’окв»«и.

;і(). По ікгтанолл'Чіілп (’>пита (Циімидх 
Кочюч ^иж УГГір лгрлвп идкмтя на 'гхг^мі-



УСРР всілякі гвори, в тилу, чшмі іі гі, що 
<; об'єктами авторського прала, лиже бу
ти ші.шішс за виключне право держави за 
пік их випадків:

І> коли твір випущено в світ вперше на 
Преторії УСИ’ або. коли кіп « на цій те
риторії в вигляді ру:;опису, ескізу або в 
іншій об’єктивній формі;

2.) коли твір українського письменника 
випущено в с.віт за кордоном, незалежно 
під мови, якою цей твір видало, при чопу 
н цьому випадку прикладається правила ар
тикула 2 цієї постанови.

Визнання шік.іниііош нрава УСРР па ви
дання творів, що « об'єктом авторського 
права, нрнігуоїщш.ся це інакше, як ви
плативши авторові втіаговоду розміром, що 
ного визначає Народній Комісаріат Освіти 
УСР1% порозумівшись з Народнім Коміса
ріатом Фінансів УСРР.

31. Право видавати, перевидавати та 
прилюдно викопувати переклади різних тво
рів на українську мову можо бути за поста
новою Ради Народні* Комісарів УСРР ви
знане за монополію держави.

32. Твори, що речмші авторського пра
ва ікь них минули, за шшяіком творів, 
■'ігзнаних за власність держави (арт. арт. 
20-31), можна відтворювати, видавати, 
розповсюджувати то виконувати баз обме
жень, установлених цією постановою для 
творів, що « Актом будь-чийого автор, 
ського права.

ІІ

Цю постанову видано па підставі арт. З 
постанови ЦВК і РИК Союзу РРР з 16 тра
вня 1928 року «Про надання чпшюстп ос
новам авторського права за новою редак
цією» <36. Зак. Союзу РСР 1928 р., У« 27, 
арт. 245).

Шд -моменту вімални пе{юд6ачошіх у іі. 
2 арт. 29 цієї постанови норм гонорару за 
прилюдне виконання драматичних творів, 
мрачає силу постанова Ради Народні.? Ко- 
чісарів УСРР з.8 грудня 1925 р. «Ино 
авторський гонорар за ігрп.поіно виконання

торті УСОР «лисого рода тіроисикш’чигй, •« 
том числе и таких, коїчгрмо іишкиси 
предметом авторского права, может быть 
признало имелкжтминьем ігракм ічдоиар- 
ства в случаях:

1) осли проігаведемо вылущено кп^яіью 
в свет на территории УСОР, либо «чиї опо 
находится на згай торрпічірші в «иде руко
писи, эскиза либо в плой об'єктивний фор
мо;

2) если іцхмгзведеігао у нра-и некого писа
теля было выпущено в ©вег заграницей, -не
зависимо (я  языка, на котором издано про
изведение, причем в атом случае приме
няются правила ст. 2 настоящего поста
новления.

Нрпвнавлго иоклкипітелшія'о права УСОР 
на издално ироизведечтя, являющегося 
об'єктом автцхтого проза, допускается пе 
плане, как с выплатой автору щкшгражде- 
ния в размере, їЛіредмяемоч’Народным Ко
миссариатом •Проовещсішт УССР, по согла- 
шояию с Народным Комиссариатом Финан
сов УСОР.

31. Право жцаим. нереиодашГя и пуб
личного неполивнім переводов разных Про- 
нзкецсчіпй на украинский язык может быть 
постановлен нем Соната Научных Комисса- 
ров УССР щявнако мочкюо.тией гоеудар.-ті.

32. Произведения, в ошошеипл которых 
сроки авторского права истекли, за исклю
чением пртозведеїтй, признанных собствен
ностью государства (от. ст. 30—31), .мо
гут воспроизводиться, издаваться, распро
страняться и шишяться без ограничений, 
уотановлеишых настоящим постановлением 
..(ЛЯ ПрОИЗВСДеНИЙ. іГО.ІЯЮЩНХСН предметом 
чьего либо апто^нмпто права.

Іі.

Настоящее и«»сташие4иін ивдаяю на <«*• 
новішім ст. 3 постановленая ЦИК и  (Ш 
Союза ССР от 16 мая 1928 года <0 все- 
.нчпш в действие сеиов авторского П)юва 
и новоі! редакции* (С. 3. СССР 192* г., 
Л" 27, ст. 245).

С момопга 1ГЗДЖШЯ, преду'соїотдк'іяшх ж
и. 2 ст. 29 настоящего и, стаиозлеиия, 
норм гонорара за публичнее шммношіе 
драматических нрон.яіф<чшй, считать утра- 
тчіпнпвм силу шеталовлсиио Соеота. Нарез
ных Комиссаров УССР от 8 декабря 1925 г.



дімч.чіичних і м\.нічних тиф»* і№. Ул. 
МІТ І'.Г/Г» ір., .V- 100. ;>рг. :»Г»0).

Харків, Я лютого 1020 р.

Голина І^уіа|«иїіггЛ/К«іо Цщітралілюго 
ііішишіпоі'п Комтггу Петровський.

Го.НШії І'.ІДІІ 1І.і|н»(ШХ
ІСоміглрін УІЇГГ В. Чубар.

Спирогир Нгд'уііїшїіісі.кін’о Ц(іігт|іалі>ііж'о 
Нііідш.кн'лн'о ІСомІтгтгу М. Василенко.

Оголошено н „Вістях ВУЦНК" 20 лютого 
11120 р.. І* -І?.

56. Устава про Головне Управління шосових 
і грунтових шляхів та автомобільного тран- 

спорту УСРР.
^•<'||1|,,ії||'|.1,11(1 І(гЦТрЛ;|І.ІІІІІ1 ІІІІКОШЖ'ЖІІ

Комітет і Гада ІІародніх Комісарі!! УСРР 
и о г, т а н о н и .і іі ллтиордити лижчпішіо- 
дшіу У папу іі|*« І'о.юнін' Унрлидіїиш того- 
них і грунгоїжх ін.тхії» тл аіт»ч<н»і.п.ниго 
Транспорту УСРР:

УСТАВА

про Голопко Управління шосових І грунтових 
шляхів те автомобільного транспорту УСРР.

1. Гнійнім* Унрішиїїіі нивших і іфунго- 
них ш.піхііі та яігі-очітілі.ііого транспорту 
УСРР, к мі*жа\ ім.іаїшх йому иошіоішачії.,
к.іаііуі;, (нч’у.іии. і наглядах; нгі ііндм боа- 
|>о!ікоіж\ ні.ііпж ініпмміі їй грунтом), на- 
іхьіміо корун тім 6<х»|ю|ікоіпиі ін.інхоїшм 
Иігиндарггнох УСРР, дономагаї; )н>;ншткоіи 
іи.мхні, іі|юцад;ніі потрійні для ш.ого нахо
ди, коруї; нгіма міг.цоннчн органами, що ні 
дають «праною ні.піхін ти іірідпріидігтіїачл 
нмахоїюго оудіїжігцтна, органі.!}*; ноні до- 
помічні нїднріїомггиа д.кг нілііХ'ііміго оудіи- 
іііщтнл та що ригулпи; аітічіянльну ен|кту 
й ШГ.ПМ.К: аа імчо на ітрігнірії УСРР.

7. Го.юіщо Упраіі.іішж нідлігаї: Гаді На 
родніх Комігаріи .'СРР і стотонно до ІЦіод-

<06 а»т»|х',кмм инь>ра[н* м  шиїкчіїг** жцм* 
нонію дрч;ггіи<*-кіі\ и музикальних щмиу- 
ведший* <С. у. УГГр ІК7Г» г., .V? НЮ.
от 550).

Харьков. 0 февраля 1029 г.

ОДямседітіь Всоукраішоїаво Цщггралмюго
Поію.тіптинного Кочнтта Петровский.

Ц|ждседітііль Солога Кардных
Коямсгаров У ОСІ* В. Чубарь.

Ощтщп. І^соу^іашн’ііого Централ ыпг» 
Иополшгтшнло Комитета М. Василенко.

Раепубликоііаио в .Вістях ВУЦВК" 20 фев
раля 192Н Г., 47.

56. Положение о Главном Управлении шос
сейных и грунтовых дорог и автомобильного 

транспорта УССР.

КеоукраииішіП Цонтдким.нмН Пошьмш- 
толыгмй Комитог и Сюног ІЬрццшх Коми г- 
у;цм> іУШ* моютамоидлд 'уавецит, 
імжимодуюікм» Ноложоїжо о Глштхм Уи- 
їкіикнмим шоа-ойных н грудинных «іпрог и 
шшішібнлілм'о і’іиньчіорга УССР:

ПОЛОЖЕНИЕ

о Гловном Управлении шосвйиых и грунто
вых дорог и автомобильного транспорта УССР

I. Г.КИННЖ! Ун^ІН.ІОПІЖ ЖиГОЄЙШХ н 
грунтших цпрлг и аігшміг'іиллілпо тра-ік. 
«орта УССР педі«і\ и наймах «(кадистаи- 
.кпнімх иму полігонтівЛ. иьипгріліавпіспі. ро- 
гулн|ит;міііііч и надміром «а псом іі нидалгії 
боаролммяімх дорог (шоосойїшвш и рручіго- 
тами). М05ПДОГ.ПИЛНОТ оГнцімі рхкож^пю 
інеом Гкхіріхії^ілндм до|иккш4М хозігіЬтічюм 
УСОГ, ОЦНЙШП'ОТ І^ШНІГГІІЮ ДСЦКЯ’ путям 
іі])Ошиошщ анхіГімиітммх дли атоїхі морп> 
Прінггійі, ’румоиці'іігг 'Игсіми мігтними орзхі- 
ііамн, подающими цо|к>жлі4<м долом л іі|нд- 
иішітш.ч'іит до|нгдсін»му сгг|копххіьсгпу, ор 

гатюуот іюнме іюіюмічдттіїлімо іцнйирчіи- 
тял доя дцрижиоіуі отроіітолі.гжі, а также 
регулируй і̂итопянмьшяі до.т а наблщіщчг 
зя тич на торрнтфіж У(’4'Г.

7. Глаїніюо Улімшоиііо ікнчіііжогі-ді Со
поту 'И;и|нмиі4\ К«>чіьч\д|нж УС4Ч* н паходпт-



нього Комісаріату Шляхів Союзу ОТ с од
нойменна народнім комісаріатом. Головне 
Управління здійснює в своїй діяльності ди
рективи й завдання Ради Наро.шіх Коміса
рів УСРР та ІІароднього Коміоаріяту Шляхів 
Союзу РСР.

3. Голоппо Уп)шліішя є .розпорядник 
усіх кредитів, що їх видається па шляхове 
будівництво та на шляхове господарство 
УСРР з загальносоюзного іі республікансь
кого бюджету та з іішіпх джерел загально* 
союзного ІІ республіканського значіння, що 
надходять до Го.гошиляхунру УСРР.

4. На чолі Головного Управління стоїть 
начальник, що моє права ігаруднього коміса
ра УСРР і -то його настаїиов.іюється і 
звільняється з посади порядком, визначу
ваним «Загальним положенням про народні 
комісаріати УСРР».

5. Голосне Упранлйиїй складається з та
ких частин:

)) улравліїнія справами:
V) платово-економічного відділу:
3) Ш.ТЯХОВО-ТОХПІЧІЮГо івіаді.ту;
4) автомобільного відділу:
5) фгиансово-рахівнлчого ваділу;
(>) аюбілізаціійоґо бюра.

Увага. .Мобілізаційне бюро діє на
підставі спеціальної про нього Устави.

6. До відання Головного Управління по 
управлінню справами належить:

1) доробляти структуру й штати Голов
ного Управління та давати вказівки його 
місцевим органам що до доробітау їхньої 
структури й штатів;

2) к|м»вадіті облік персонажного складу 
робітників Головного Управління та відпові
дальних робітників підурядпих йому орга
нів:

3) завідувати діловодством Головного Уп
равління:

4Ї юридично обслуговувати Головне Уп
равління: підготовляти та провадити в су
дових й інших установах УСРР та інших со
юзних республік справи, що до них Головне 
Управління або підурядпі йому органи ви
ступають як позивач або запиваний:

;>) гоепода{>сько обслуговувати Головне 
Управління;

ея по і'лпіошоішю к Народному Коогнссариа- 
ту Путей Сообщения Союза. ОСР в положе
ння одноименного народного комиссариата. 
Глаоооо Управление осуществляет в своєй 
деятельности директивы' а задания, как Со
вета Народных Комиссаров УССР, так я Па
ратого Комиссариата Путай Сообщения 
Союза СОР.

3. Глазное Управление является распоря
дителем всех кредитов, отпускаемых да до
рожное строительство п т  дорожное хо
зяйство УССР, как лз общесоюзного н рес- 
лубликаиского бюджетов, так и из иных 
источников общесоюзной) н рООПубчШйОД- 
скою значення, которые поступают в Глав- 
дорулр УОСР.

4. Во главе Главного Управления стоит 
яачалыгвк, имеющий нрава народного ко
миссара УОСР <и назначаемый л увольняе
мый от должности в порядке, определяемом 
«Общим положением о народных комисса
риатах УООР».

5. Главное Управление состоит из сле
дующих частей:

1) управления делами;
2) ’плапоаю-экономпческого отдела;
3) дорожно-техшічоского отдела;
4) автомобильного отдела;
Г>) фвпалсово-счотного отдела;
6) мобилизационного бюро.

Примем а пне. Мобнлявацпоппое
бюро действует <иа основания особого о
чем Положения.
6. К ведению Главного Управления по 

управленню де.кюги относится:
1) разработка структуры и штатов Глав

ного Управления п дала указаний местным 
его оргаяам по разработке их структуры п 
штатов;

2) учет личного состава работников Глав
ного Управления н ответственных работни
ков подведомственных ему орган гав;

3) заведование делопроизводством Г.тав- 
чмго Управления;

 ̂ 4) юргцлчоекоо обслуживание Главного 
Управления: подготовка и проведение в су
дебных и иных учреждениях УССР и других 
союзных республик дел, по которым глав
ное Управление л.тп зюдведомственные ему 
органы выступают в качестве истца и.ти 
ответчика;

5) хозяйственное обслуживание Главного 
Управления;



(>) обслуговувані з'їзди та народи. що їх 
скіпка*: Головне Управлінні!;

7) керувати ішдапничоїо діі».іьіііот<«і Го*
.ЮНІШІЇ) Уік|ХИСІ»ІГ!І11.

7. До відання Головного Управління ію
іі.іашии>‘№“№іхічііочу іншій) наложим.:

1) складати іюргнок гііііиі га річні плани 
шляхового о)і(іі(ііі*цті«а И аігготікпкмн»рту 
УІ’РГ, ніструнтунлтн ні іур'їдиі Головному 
.1 правлінню органи н цих справах та роз* 
.|ни'міітм контролі.!!! ЦіїфріІ ШЛИХОІЮҐО ОУДІВ- 
Ііігцтна;

2) ікиглндатн та іі* «годжу иатн іі.іаїш 
АМі'ІТ і округ щодо шляхового будішиш- 
•і па;

,'{) давати кнпшнкн на щючислово-фі- 
нанп.ні плани ші|і4хніііці іі;і матеріям» шли
хового будівництва по округах;

4) (аги перспективні й річні н.іани 
постачання шлиховому будівництву ІІ ан* 
гоі)*аінміо)и.іш ічнортшкчо й іншого устат
кування та чаторія.іін:

5) коруна!!! «чшжиіічішч обс.йдоч ШЛЯ
ХІВ. |Ч«р*ХШІТН ПІІТаїИІН '|ЮЗІЮ.СІ.іу ШЛЯХІВ 
ікі розридн >;і складати •ліігв.п.ні Л екоцочіч- 
пі мани шляхів УПТ і?**іч урядів:

іі» |кк<р(н1інтіі лита іі ті про організацію 
сноціялілшх *|м*ндів і капі галів щодо шля
хової екрани тіі ііішл^киимюрту й И|ю ни - 
т|*ачаіши них фшідіп і клліталііі;

7) |ННрШЛНГИ 11|>0*ЧМ'И рОШОДІЛу КОШТІВ, 
одержуваних а цеігіі|м.іілонаші\ і|и*ндін тіі 
ддадмч, між шляхами загалкіиноюзиого. 
міжокружного Й місцевого значішіи, а тик 
саче складати план субшиїційшіх та інших 
видів допомоги шляховому оуїдішшнтну:

Н) розробляти форми статистичного «тліну 
га зніїніоггн щою шляхової іміранн та :игго- 
трашмиїрпу:

!)) |н>з|мю.міти 'звітні статистичні маге- 
рпі.ш місцевих шляхових установ га сккі- 
дії ги щорічні дніти іі)к> стан та ш|и>ктив- 
ністі. капіталі.них затрат на ні.іихоиу гира- 
ну та аиг4гт|киісііорт;

10) встановляти нотргоу н технічних си
лах у інліїхоїшчу будівництві та ангот|кж- 
гііо)П'і і |чм)н»Г>лнтіі, сііілі.ію з від.іовІдШіуіі 
о|н'«інамн. заходи до шдідтиисшія іютріб- 
них длн шляхової та аіггомобілкиої справи 
технічних кадрін;

11) |мм|нні.иггіі дахи.ні щодо раціоналіза
ції та здоітшеннн оудішіїгціікі ІІ шіробіш- 
пгіііі у ш.інхонЖ сарані, а так само до ирн-

6) обслуживание •Ччіин н сошмцаїпгЛ. 
еоиываомих Главным Уяраакчіном:

7) руководство издательской деятель- 
пості.к» Главного Управлении.

І. К пщошію Г.іакніго Управлення іі" 
«шііупю-.4Соіюм]іч**гіК'»її\ «*тц<м\ огноентун:

1) «юстіммешш ііо)*стчпт'Шіих іі ічи*®н\ 
чмаїшн порожного стрпипчычна іі ллтн- 
'флігопорга УШ\ іішчрукгироиашіо лчіве 
ДОЧСИИМ1ПЫХ Г.шнішму Мфаі*Д(ЧН!Ю О^Ч'ЛІНЩ 
то іггнч івтвр<г;ьч, ;і также 'рлі|чи'итка книг- 
)ШІЛІМХ цифр їй иорожному і̂ троительстнх:

2) {кігочогіччмі!1 и согласовали*! лланої: 
ЛМСОІ* іі 4жч>уюн чи іШ|хвик»чу отроігпмі.- 
стну;

Н) дача жшіочоїгігЛ іь* іірачіліі.тіиш І̂ні- 
ііаіюжьеч шшккм іірондводстна млпч*ри;іжш 
'До)н*жчшііі ст|юитіис-твіі -но окруї'ая;

4) п^талнуиш ло]їО]Юіттших и гецовыл 
нлаїїия* оікіожошія до|южіШ]ч> гіфсттел^тнії 
и ачт/цмнсиорга іпиіоргпич п іі|юч!гч лао- 
рудслкиїноч н мантрші.иімн;

Г>) р\ КО(НН< Г4й> аК<ЖоЧІІЧ<«СКН-Ч ОіІСЛ^Ці-
нанном дорог, ролроїмггка іміП|нк’он рагнр<--
)ДОЛОІ»ШІ дорог IV* }шрнда>4 И СОСТіШЬМІНЄ 
общих 41 СКОЦОМИЧ^ЧМЖХ КіЦ»Т ДОрОІ* УЇМ.']’ 
всех ішріцов:

<>) <|кіз|кіімггка іюиі|іос4Л> <д> «іргаїїшацші 
сяшціїіиинмх фні.еж іі капиталов по дмрож- 
ІІнчу .иму И (ІКТпГ[ШШ]К)рІ>у И О ріСХ*ІДОТ‘.1 

шш лпііх »|и*цшн и капиталов:
7) |>аз|>а!мігка ]і|*о*хкт*ів |*аоиронмоиті 

<'|нлопн, аолучіїїхчих їм іінчіі:рікіидомі:?ііьі\ 
фоцдон 'И чк'пиішнамі, імкжіїу ио^п'амн
СОЩЗИІ'П». 'ЧІ‘Ж*»Кр\Ж4ПЧЧі 1! МН'ТІПЧУі шіач**- 
німі, а таїкжо со*‘т;іів.іошт чмімгіі ч^Уиммщішн-
НІ4Х 41 ИНЫХ НИЦ*Я! ІШЧ'МЦИ .ПЦЩЖЧШМу СТ|ИИІ-
тадишу:

X) -раиімбоїіка ф*>|»ч «• нгпісгичітщіії* уч* - 
та и огчстности «* ідормаїпчу делу и алтго- 
трцінслфту:

0) рацраімпжії отчогнізх статтмігич'ких 
чктфшквв ічестнш дорожных учреждений
И 4ЧЛГПИІЛСШН* 4'ЖЧЧОШЫХ «тегов О СОСТОЯ

НИИ ІІ 'лффОКГІШНіїї'гн КЛ411ГГЛЛ1Л1ЫХ да-щкіг 
на до)|м)жііін‘ дмо и літігрлигчіорґг:

10) (устшмвтнміе нужды в технических 
хчмах но до|южночу строитмисгну я авто- 
'П|К11ЮНо|т* н радра'нфка. соимостно с соот* 
ІЮТСТНуЩЩІИШ ОрПМІіЮШ, МС(МІП|ЧІЯТ4ІЙ да* 
Пґділпхяжс чичюхщнчых для тиражного н 
;?нтом*яїіииіїого д<м;і тошачоешх кадіхщ;

11) )«сі|кііиггка чороіпнгятий ж» )*ацноіпі- 
ливіинш и лдшшиаттю строителі.ст н 
нроікііинта п дорожщпі дело, а также по



сгосукшня принципів наукової організації 
праці в галузі шляхової та автомобільної 
піраті;

12) |Хізроб.інти пи гаїїля та вивчати кон
цесійні об'єкти у галузі шляхового будішш- 
ніш та аітя^шчіорту.

8. До відаїшя Головного Управління но 
ншхово-технічному відділу належить:

1} відати шляховим будівництвом і взага
лі шляховою справою на території УСРР та 
коруватн ДІЯЛЬНІСТЮ ШЛПХОІШХ ВІДДІЛІВ 0|;. 
руговнх виконавчих комітетів у цій галузі;

2) викопувати за оііоція.іі.шіми ноетаїїп- 
нами Української Економічної Наради окре
мі золнкі шляхові та мостові роботи на за
гальносоюзних шляхах і на шляхах міжок- 
ругового значіння;

8) розробляти питаний шляхового будів- 
пицгва і виробництва шляхово-будівельних 
чатпріялів, та ще регулювати іі керувати 
ічі}ям>но-лока:іович будівництвом шляхів:

4) провадити технічні досліди, спробні іі 
лабораторні роботи у галузі шляхової спра
ви, систематизувати матеріилп дослідної 
|ніботи та цбщюляти їх, керувати цими до
слідами іі керувати роботами іи«до інвента
ризації шляхового господарства;

.>) організувати постачання шляхових ма
шин, вибирати типи наший, вживати захо
ди до раціоналізації іі механізації шляхових 
іюбіт, а так саііе організувати іі керувати 
машпново-шляхошімн загонами:

(>) технічно наглядати, через пргаи, шо 
відає шляховою сировою в ДМГРг. і окру
гові шляхові відділи, за шляховим будівни
цтвом. інструктувати зазначені органи в 
утіх питаннях шляхового будівництва й дс- 
ішчогатп цим органам у провадженні захо- 
(ІК ДО ЛОЛІШНСШШ ІІ ІНЮВНТку шляхової 
справи татуяНипіптаї, іюісремз, в справі по
дведения шляхових робіт з участю в ппх 
люднигтп. а так само розглядати технічну 
лні шість місцевих шляхових органів:

7) ішдаиати технічні правіш, інструк
ції і обіжні ]м>зпоряджеішя та давати місце
вим шляховим органам вказівки у справах 
посліду, будівництва, утримання й' користу
вання шляхами та спорудами на них:

причешшю принципов научной о|нхшішціві 
труда в итрлкчмг ;шр»жк«>по іі ашгопіоблль- 
лого д<ш;

12) разработка вопросов и изучение мои- 
цоесиошінх обектов їв отрасли дорожшч» 
огроитеїьсгва іг «ипічґгріиппгмрта.

8. К веденню Г.иіішочг» Управления по До- 
іюжяо-тохшчеежону ПГЩС.ТУ относится:

1) ведение денежным гтроателі.стні'ч н 
вообще дорожнеч дмем на терриіч/{лія 
УССР « домоводство дєятольігдстью дорож
ных огде.тоз окружных нсттинтельпих ко
митетов в отой отрасли;

2) ВЬНЬХШСШЮ но особым ЯОСТЛІІОВЛОІИШМ
Укришеного Яжмкміїчсекого Совентп» 
отдельных Крупных ДОрОЖНЫХ I! МОСТОВЫХ 
работ как на .квітах общесоюзного значе
нии, так п на дорогах межокружного знч- 
чешгя:

3) разработка вопросов дорожного строи
тельства и ирешводта дорожіїкг-еїчк-нтел ь- 
ных материалов, а также регули^хмкмкю л 
руководство опытно-показательным строи
тельством кірпг;

4) производств» техншнчченх нсследова- 
1шй, опытных я лабораторных работ в от
дели доргжиою длга. систематизации ча- 
терналЪв псследоватіьской работы іі обра
ботка их, р\ю«м>,іство отими иолтеу^аапля- 
хи, руководство работами по инвоита-рпза- 
цнн до]КйН1п»го хсяяйс.тш:

5) организация снабжения дорожными 
машинами, выбор тшгов машин, црнменогшо 
мер по рацюммлтаціт и механизации до
йных работ, а также организация и ру
ководство чашишю-дорсшшчіі отрядами;

6) тохііппоскоо наблюдение. через орган, 
ведающий дорожным дели» в АМОСР, я ок
ружные дорожные отделы, за дорожным 
строіітольс/пш. шгсг]»у[ітпровайгне указан
ных органов по ївсем -вопросам дорожшого 
строительства ц содействие отим органам в 
щмводєшічі мероприятий по улучшению н 
развитию дорожного дела и строительства, в 
частности, по проведению денежных работ с 
участием в них населения, а также рассмот
рение технической СГГЧЄГЇЇОЄ-ТИ местных ’ДО- 
рожчгых орган®;

7) индаїше тахітчі-ских правил, ипегрук- 
ций и циркулярных распоряжений п дача 
местным дорожным органам указаний но 
вопросам обследовлішя, строительстве, со
держания и пользовании дорогами и соору
жениями па тшх:



8) розробляти й видавати типові проекти, 
технічні норми й проекти будівництва, по
ліпшення ІІ розмиту шосавнт та грунтових 
шляхів і споруд на них, а також важливих 
своїм призначенням та складністю шляхо
вих споруд;

9) розглядати й затверджу ваги технічні 
проекти та розрахунки органу, що відає 
шляховою справою в АМСРР і ©кругових 
шляхових виділів по шляхах загальносоюз
ного, міжокругового та місцевого значіння 
в межах лімітів, що їх встановила українсь
ка Економічна Нарада та Народній Коміса
ріат Шляхів Союзу І’СР. за належністю;

10) розглядати та затверджувати кошто
риси на будівппптво й ремонт шляхів за
гальносоюзного, міжокругового Й місцевого 
значіння, проваджуваних за рахунок загаль
носоюзного бюджету.

9. До відання Головного Управління но 
автомобільному відділу наложить:

1) керувати автомобільною справою та 
наглядати за автомобільним господарством 
на території УСРР;

10 давати вказівки підлеглим установам 
та автогосподарствам щодо марок автома
шин. що їх можна використати у відповід
них умовах, а так само давати висновки з 
нього приводу всім іншим установам та ор
ганізаціям. йе підлеглим Головшляхупру;

3) провадити економічні та техтчні до
сліди то до використання автотранспорту 
в рівних галузях народнього господарства 
та роз]юблятп дптапня щодо розвитку та 
постачання автотранспорту УСРР;

4) вимагати від усіх державних, громад
ських та приватиіх установ, підприємств і 
організацій подання до Головшляхупру пері
одичних відомостей про стаи автомотомашнн 
та лісогосподарства цих установ, підпри
ємств та організацій і розробляти пі відо
мості;

5) розробляти, спільно з органами про
мисловості!. питання автобудівииіггва та ав
тотранспорту;

6) інспектувати та наглядати діяльність 
округовпх шляхових відділів у частині ав
томобільної справи, а так само діяльність 
підприємств республіканського значіння, що 
екенлоатують автотранспорт;

8) разработка и издание тінявих цроок> 
ТІШ. ТЄ\'!ШЧЄГ-КИХ норм и проектов строи
тельства. улучшения и ремонта шоссейных 
и грунтовых дорог и сооружеїшй на них, а 
также дшздых по своему паэпачоято и 
СД0И9Я0СТИ дорожиых сооружений;

9) рассмотрение и утворжаеігн© техипче- 
сках проектов и расчетов органа, 'ведающе
го дорожным делом в АМССР, н окружных 
дорожных отделов по дммрогазя общесоюзного, 
межокружного и местного оначепин <в пре
делах лимитов, установленных Украинским 
дконсоиічесшпі Совещанием и Народным 
Комиссариатом Путей Сообщения Союза 
ССР, во принадлежности;

10) рассмотрение и утверждение омет па 
строительство н ремонт дорог общесоюзного, 
межокружного и местного значения, нроио- 
водимых за счет общесоюзного бюджета.

9. К ведению Главного Управления по ав
томобильному опцолу относится:

1) руководит» автохопилькым делом я 
наблюдение за автомобильным хозяйством 
на территории УССР;

2) дача указаний подводомствсшым уч
реждениях и авто-хозяйствам, касающихся 
марок автомашин, который можно исполь
зовать в соответствующих 'условиях, а так
же дача по этому поводу заключений всем 
другим учреждениям и организациям, но 
подведомственным Главдорунру;

3) проведение экономических а техниче
ских обследований ио в шр к&м использоад- 
нпя автотранспорта в рвдых отраслях на- 
родиого хозяйства и разрап.гтка вопр‘*я, 
касающихся развития я снабжении авто- 
транспорта УССР;

4) требование от всех гооударствеияых. 
общественных к частпых учреждений, пред- 
прпятпй п организаций предстаївленля в 
Главдорупр периодических сведений о по.ю- 
же»ш! авточотомашин п автохозяйства 
этих учреждений, предприятий и организа
ций и проработка этих сведений;

5) разработка, совместно с органами про 
мышлоппости, вопросов звточроительотва и 
автотранспорта;

6) шюпоктнравапио и лаблюдопне за дея- 
тельностью окружных отделов в части авто
мобильного дела, а также за деятельностью 
предприятий республ иканокого злачен я я, 
эшыоатирующлх автотранспорт;
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•)  розройши експлоатанійні питання, а 
так само іюз|кшлтн інструкції,
норми й мірники роботії автотранспорту;

8) давати висновки па проекти й кошто- 
риси иовосргаиізованнх підприємств рес
публіканського значіті». ідо сксп.іоатують 
автотраїкигорг, а так само на проеісти га
ражів, автомобільних склепів та майстерень, 
що своїми розмірами відповідають лімітам, 
затвердженим від Української Економічної 
Наради;

9) розподіляти довожуваний з-за кордону 
автот|>аііспо|̂ т, викоиуватн план постачан
ня господарств, що ексллоатують автотран
спорт;

10) розробляти литания тарифікації нв- 
топеровозії:.

10. До відання Головного Управління по 
фінансово-рахівничому відділу належить:

1) «провадити рахівництво га фінансову 
звітність но Головному Управлінню, зокре
ма, по шляхах загальносоюзного значіння;

2) розробляти Й оформляти кошторисні 
проекти но Головному Управлінню Й скла
дати на підставі цих даних прибуткові та 
видаткові кошториси;

3) розробляти форми фінансового обліку 
та звітності! й наглядати правильно провад
ження рахівництва й звітності! в органах, 
иідурндішх Головному Управлінню;

4) провадити всі касові операції ію Го
ловному Управлінню.

Харків, О лютого 1029 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровеьний.

Заступник Голови Ради ІІародиіх 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 2 березня 
1029 р., № 51.

7) раараЛта вопросов экс і »л оа тал; нон н о- 
го характера. а также разработка правил, 
инструкций, норм и ЛЗМО}НГГЄЛЄЙ работы по 
автотранспорту;

8) дача заключений по проектам и сметам 
вновь оргаапюуемых предприятий (]>еоиуши
кая гского значения, экоплоатирующих авто
транспорт, а ша;о по проектам гаражей, 
автомобильных овладев и мастерских, кото
рые по своим размерам соответствуют лими
там, утвержденным Украинским Экономиче
ским Совещаипом;

9) распределение ввозимого из-за іфоініцьі 
автотранспорта, выполнение плана опабже- 
шія хозяйств, экоплоатирующих аятотраис- 
порт;

10) разработка вопросов тарификации ав
топеревозок.

10. К ведению Главного Управления по 
финансово-счетному отделу относится:

1) ведение счетоводства и фачкшеовой от
четности во Главному Управлению, в част
ности, по дорогам общесоюзного значения;

2) разработка и оформление смегоых 
предположений по Гланпому Управлению и 
составление па основашгп этих данных при
ходных и расходных смог;

3) -разработка форм фінансового учета и 
отчетности н наблюдение за правильным 
веденном счетоводства п отчетности подве
домственными Главному Управлению орга
нами;

4) ведение всох кассовых операций по 
Главному Управлению.

Харьков. 6 февраля 1929 г.

Председатель Всеуврапнского Центрального
исполнительного Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных
Комнсоаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеуврапнского Центрального 
Пополнительного Комитета М. Василенко.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 2 марта 
1929 Г., № 51.

57. Про зміну й доповнення Кримінально- 57. (К изменении и дополнении Уголовно- 
Процесуального Кодексу УСРР. Процессуального Кодекса УССР.

Щ<х» прискорити судочинство в крнчшаль- В целях ускорения ироягавопства утіов- 
них справах, скасувавши судові наказа, пых дел путем упразднения судебных прн-
збиыннвшп компетенцію иародніх суддів, к азов, увеличения компетенции народных



ролшнриіини прана органів дізнання, 
тлтни .«милі щюносуалып реченні. обмежи- 
тіш обов'язково ігріїяначепіин оборонців 
впорядкувавши судові дебати та зчоїіиінтнн 
число справ, підсудних Найвищому Суд*»ні 
УСИ’ за персональною підсудністю. Нсеук- 
раїнський Центральний Виконавчий Комі
тет і Рада ІЬроііих Комісарів Уї’ГР м о- 
ота ІІ о н н л Іі;

Г

1. ІІ. ДІ.І 2 розділ} 75 Криміналміо4Іроне 
суалытго Кодексу УГГР «Розсуд справи по
рядком су твого какаду» (арглірт. 329— 
331) с к а с у в а т и .

2. До |нщі.іу 8 Крнміїїалі.ію-ІІроцосуаіь- 
ііпго Кодексу і ОІ*Р .годати арт. 97і в такій 
реіакип:

• 9?\ У сільських місцевостях, де нона 
органік міліції, коли <: підстави иобоюгп- 
тисі., що потрібні д.ііі справи речові докали 
можуть Оути затаїні, а познаки .їлочииу або 
Н/аво.юж'Тиа зіжщічіі, головач сільських 
раї, Тхнім заступницам або членам сільсь
ких рад, з доручення голови сілціжої ради, 
надаїггьс.н право робити труси і виїмки за 
таких тишків: І) коли в достатні виста
ви запідозрювати, що у будь-якому примі
щенні або у будь-якої особи <; речі. що мо
жуть -мати значіиіім для шшвлоінш: а) пра- 
буику або крадіжки, зокрема, крадіжта ко
ней, ВОЛІВ ЧИ ІНШОЇ Худоби, б) ПШ'ОГоІМОНШІ
самогону па продаж чи па власне споживан
ня: 7) коли злочинця захоплено на гадячому 
вчинкові або боэносередапю після нього.

^кладеною ля такого випадку протокола 
і ігі-дібрані речі з описом підсилається лс 
ігізніш як че|Ч‘з 24 години до органу міліції 
для дальшого ііровацжсшш дізнання».

3. До розділу 71 Кримінально-Процесуаль
ного Кодексу УСРР додати арт.аірт. 288’, 
28Х2, 288* і 288* в такій редакції:

«288і. Підсудні самому ииродньому судді 
справи и|и» злочини, зазначені в частині 
1 арт. 26 цього Кодексу, народній суддя 
розглядає без участи народніх засідателів, 
додержуючи загального порядку судочин- 
«тва в наїродін.ому суді, з вклученнямн. 
встановленими у ішжченаведешіх артикулах 
ЦЬОГО ]ЮЗДкіу.

пуїдой. раніпіфонин прав "рг.нья Дознании, 
совращения ««которых нроцосоуалшш =ор»- 
ков. олтраяичшня о'ишггімьнего 
защнтічіков, упорядочения слдіебішл И[>еннй 
и 'уменьшения числа .им. нодсуднілх Пер- 
.човном) Спцу УООР ш персональной нод- 
суііюстн, ІІсоукрачиюкий Центральный І І --  
ПОЛНИГ0.1Ы1МЙ ІїиМКТі'Г 1! (’ОВГТ 1К|р1И!Ы\ 
Кпмі!с< а[ииі У<Ч'Р н »і г т а н »» в и л іі :

І.
1. Галдім 2 г.кипз 2л УголоііігьІІриіи*. 

оучкшюго Кодекса УШ‘ «ії производстве и 
іюрчдко судебного приказа» (ст. ст. 329-- 
33-1)—о т м е н  літі..

2. Главу 8 УіиюішНІїкщіУсуз.шішч» Ко
декса У<ХіГ і.цоії'мшггь ст. 97‘ в следующей 
реіачщин:

'07і. В сельских честностях. що пег ор
ганов -милиции, при палични ооноїшпіп
д.іл шасенпя, чго «(ню.щпімне. для дані ір>- 
щесгиеішме доказательства чщут быть 
скрыты, а следы П|>«ст) ікнямін яли прано- 
нарушения уничтожены. іі)>«дсодателич 
сельских советов. і*\ заместителям мли чле
нам СОЛЬОКНіХ СОІЮІЧШ, Ш) вирученню Ц[КМ- 
содателя сімьскио сонета, іфедін'.тавдяетои 
прали» п]юігзводіггь обыски и «выемки їв єн*, 
дующих случаях: 1) осли ость достаточные 
«кммнания подозревать о наличии в каком- 
либо помещении или у какого-либо лица 
предметов, могущих иметь ДІШЄІГИО для «б. 
лщружслигя: а) грабежа или кражи, в часі- 
гости, чражн лошадей, волов шн иною ежо- 
та, 6) изготовлении самогона. как для про- 
іажи, так и для собственного потребления:
2) ос.тн преступник захвачен пепосредствен- 
но при соворшоїшн ПреСТ)ГТЛОПНЯ НЛП непо- 
оредствоішо ЧЮСЛО 01X5 соверніоіиш.

Гостттепиый в таком случае пропжол и 
отобранимо івеїци с описью шхылаютси не 
позже 24 часов органу мплицян для ,іаль- 
иейннм'о вАіоігня дознании».

3. Г.таюу 21 Уголотю'Нропессуікіпного 
Комчітя УІГ-Г дітітгть ст. ст. 288і, 288*, 
248* и 288* в слодующей їюдакцнн:

«288‘. Подсудные яар(аи(»чу суши; еди-
иаіігчію дала о преступлениях, иа'.юлшых 
в части 1 ст. 26 іиастоищего Коцжса, «а|м>д- 
ный суді»я рассматривает без участия народ
ных заседателей с собслоаешіем общего по- 
ри>дяич проіміодтва дел в ін^юдітм суде, с 
нз’лггеимії, устаповлепными в нижеследую
щих статьях настоящей главы.



288-. Справи підсудні самому ііародньочу 
судді, у разі очевидної безспірности вчинено
го злочину, нз|юдшй судія |юзглндш: 6с.; 
вимішу сторін. Сторони, що прибули на 
іюзглцд оправи, мають іі|*ик> давати пояс
ненна в справі.

288*. Каїн в справі, підсудній самому «а- 
уюдньочу судді, вчинено цивільний позов, 
що ціна Його перевищує сто шцюованцш, 
ю народній суддя, розглянувши цей позов 
і визнавши право на позов за .щводене, пе
реда»: справу для дальшого іюзгляау до від
повідного цивільного суду.

288*. У справах, що їх розглянув народ
ній суддя, не викликаючи сторін, сторони, 
які но були иа судовому засіданні, мають 
право протягом тижня від дня одержання 
щ втомлення про вннессиий вирок прохати 
нгцнинього судію неіюглянути справу.

Каїк народній сулія вішає це прохання 
за обгрунтоване, віл може призначити спра- 
ву до нового розгляду і знову розвязує її.

Відмова народи його судді задоволіті про
хання д{ю ло]>сглял справи оскарженню не 
підлягав, али сторони мають право оскар
жити вирок загальним порядком. в діючу 
разі реченець па оскарження вираховується 
від часу одержання повідом.ішіші н]ю відмо
ву пароднього судді порог.шнути справу».

4. Змінити шіжчоиаводоиі а^>гику.ін Крн- 
чіиал»но-Н|кщосу.гіьного Кодексу УСРР і 
ухвалити їх у такій редакції:

ІІуїнсг 10 арт. 24—»№) «'Постанови»— 
мфішелня, що їх постановив народній суд
дя сан, крі-м вирішені, іцю виправдання під
судного, про призначення йому заходів со- 
ціялмюї оюіюіш або про звільнення від 
них, вирішення завідателя криміпально-су- 
днілого відділку окрувого суду, постанови 
слідчого про вчинення передсудового слід- 
стік!, у справах нагляду за дізнанням, про 
лршшпсіінн й закриття справ та про від
дання під суд, а так само вирішеїшя проку- 
І»ора про нагляд’ за дшанням і лоредсудо- 
нпи слідством, про припинення й закриття 
справ та про віддання під суд».

«26. Народньому судді самому підсудні 
такі справи:

1) про ухил ви порелірчнх і спробних мо
білізацій (арт. 04 Кримінального Кодексу): 2

2) яро недосгавдення без уважливих при
нял за мобілізацією або додатковим поста-

288*. Дела лоюушгые народному суїдье 
ОДІВНОЛіІГШО, в случае явной босонорноп’їі 
совершенного простплледнш, распчатривонн*- 
ся народным судьей без вызова стороні. 
Яшввіїгігсен к 'рассмотрению дола стороны 
вправо давать об'яонония по дату.

288*. Если по делу, тьодоудному нароіно- 
ігу сдоьс единолично, нред явлеи граждан
ский иск, цена которою превышает с ю руб
лей, ТО НуКрОДІШЙ судья, ]ЧШ\ЧОТреВ ЭТОТ 
иск л дрнзлав доклзжппым право на кок, пе
редает дело для дальнейшего раосмотртітн 
в соответствующий гражданский суя.

288*. По долам, рассмотрешилм народным 
оуді,ей без вызова стороп. шірнсутетеїшів- 
шне « судс&іом заседании сто]х>иы вправе 
в течение подлитого срока со дня получе
ния шш уведомления о вынесенном при
говоре просить народного судью о ле;м*- 
смотрс дела.

В случае признания народным судьей этой 
просьбы обоснованной, оп может 'назначить 
дело к новому рассмогропшо н вновь разре
шает его.

Отказ народного судьи в удовлетворении 
просьбы о пересмотре дела обжалованию не 
подлежит, по стороны вправо обжаловать 
приговор в общем порядке. В этум случае 
срок‘ на обжалование печпелнется со време
ни 'получения уведомления об отказе нард, 
ною судьи в пересмотре дела».

4. Изменить нижеследующие статьи 
Угатоив>Іїріцосоуальінопо Кодекса У СОР и 
изложить их їв следующей редакции:

Пункт 10 ст. 24—«10) «Постаотовлевия» 
—<решения иародиого судьи, постановлен- 
лыс і гм ЄД1МЮ.1ПЧНО, кроме решений об оправ
дании подсудимого, о назначении ему мер 
социальной защиты или об освобождении от 
таковой, 'решения заведывающего уголовно- 
судебным опеленпем окружиопэ супа, по
становления следователя о прюшодотво 
предварительного следствия, по наблюдению 
за дознанием, о прлостаяавлеотй и ■прекра- 
іціяіян дел и о предания суду, а также ре
шения прокурора по шшюдевню за доопа- 
кпем н щ»едварите.ты!ым следствием, о 'прио
становлении и прекращении дел и о продл
или суду».

<2(>. Нарошому судье едшпхветно подсуд
ны следующие дела:

1) об уоопептг от поверочных п опыт
ных мобшпзацпй (ст. 64 Уголовного Ко
декса);

2) о ионредоставлопин бес уважлтельпых 
прігтнп но мобішзаціпт или дополнительной



чанним траіісиоіітоинх засобів (ч. 1 арт. 65 
Кримінального Кодексу);

3) про даний зазнанії неправдивих відо
мостей у справах, знизаних з реєстрацією 
актів громадянського стану (а[гг. 68і Кри
мінального Кодексу);

4) про самовільно присвоїння влади або 
знания урядової особи (ч. І ;ьрт. 73 Кримі
нального Кодексу);

5) про виїзд за кордон або в’їзд до Сою
зу РСР без дозволу належте влади (арт. 80 
Кримінального Кодексу;

6) про зламаний законів і правил охоро
ни лісів і деревних насаджень (ч. І 
арт. 82);

7) іі]ю купівлю лісу, добутого самовіль
ним рубанням (ч. 1 арт. 83 Кримінального 
Кодексу);
. 8) про беззаконний розргоіток надр (арт. 
■44 Кричіїшіліого Кодексу);

9) пре* ухил свідків, експертів, перекла
дачів, понятих і ііа{м*дііі\ засідателів від ви
конанім встановлених законом обов'язків, а 
так само про перешкоду з'явитися зазначе
ним особах на виклик судових обо слідчих 
органів (арт. 87 Кримінального Кодексу);

10) про розголошення даних аородсудойо- 
ю слідства, дізнання, справупашш ирокурор- 
ського нагляду або ревізійного екранування 
без відповідного дозволу (арг. 01 Кримі- 
ла-міого Кодексу);

11) про подання капітанами караблів, що 
мали сутичку на морі, встановлених у зако
ні відомостей (арт. 94 Кримінального Ко
дексу);

12) про зламаний від наймача законів 
або правил працю за випадків, неред- 
бачених у ч. 1 арт. 121 Кримінального Ко
дексу;

13) про крадіж електричної еиергії (арт. 
172 Кримінального Кодексу);

14) про иатаїнля знайденого майна (арт. 
178 Кримінального Кодексу);

15) про лоровласношш або заставу май
на, набутого вркодріб на виплат, до повної 
заплати встановленої ціни (арт. 179 Кри- 
шкального Кодексу);

16) про фальсифікацію (ч. 1 арт. 183 
Кримінального Кодексу);

17) иро 'Переховуяаиня в торговому .або 
промисловому закладі невідпсюідіїої міри й 
гаги (ч. 2 арт. 185 Кримінального Кодек
су);

поставко транспортних средств (ч. І от. 6Г> 
Уголовного Кодекса);

3) о сообщении заведомо ложных .-.веде- 
пяй по делам, связанных с регистрацией ак
тов гражданского состояния (от. 681 Уголов
ного Кодекса);

4) о самовольном присвоении власти или 
звання должностного лица <ч. I ст. 73 Уго* 
логаюго Кодекса);

5) о выезде заграницу или всаде в (оюз 
(>СР без разрешения подлежащих властей 
(ст. 80 Уголовного Кодекса);

6) о нарушении законов и правил охраны 
лесов и древесных нагаяадепнй (ч. 1 ст. 82);

7) о покупке леса, добыто» путем са
мовольной порубки (ч. 1 ст. 83 Уголовного 
Кодекса);

8) о незаконной разработке недр (ст. 84 
Уголовного Кодекса);

9) об уклонении с-водеголой, экспертов, 
переводчиков. лопятых и народных засеїа- 
телей от исполнения установленных законом 
обязанностей, а равно о военрепятетвова* 
шш явке указанных лиц но вызову судеб
ных и следственных органов (ст. 87 Уголов
ного Кодекса);

10) об оглашении данных прелварш ель- 
ного следствия, дознания, производства про
курорского надзора или ровизиоплого произ
водства без соответствующего разрешения 
(ст. 91 Уголовного Кодекса);

11) о несообщении капиталами столкнув
шихся на море судов установленных зако
ном сведений (от. 94 Уголовного Кодекса);

12) о 'ііа|еіпеншіх нанимателем законов 
или правил о труде и случаях, предусмот
ренных ч. 1 ст. 121 Уголовного Кодекса;

13) о кражо з.їсктри ческой зморгни (ст. 
172 Уголовного Кодекса);

14) об утайке найденного имущества 
(ст. 178 Уготошьдго Кодекса);

15) об отчуждении или залоге имущества, 
купленного в -розітну с рассрочкой платежа, 
до полной уплаты уоташовлеттой цены 
(от. 179 Уголовного Кодекса);

16) о фальсификации (ч. 1 ст. 1*3 Уго 
.ховпого Кодекса);

17) о хрополш! в торговом или промыш
ленном заведеш к ненадлежащих мер к ве
сов (ч. 2 ст. 185 Уголовного Кодекса);



18) про виготовлення, переховування й 
збут отруйного та крінкодійного надіб'я Ь 
здаманням встановлених нравнл (арт. 192 
Кримінального Кодексу);

19) про лікарювавпя осіб, що не мають 
на то права (арт. 194 Кримінального Ко- 
дексу);

20) Нрт подання на пошту за6о|юнсного 
до пересилки надіб'я (арт. 195 Криміналь
ного кодексу);

21) про виготовлення, переховування, 
купівлю або збут вибухового надіб'я чи 
пальної зброї військового зразку без належ
ного дозволу (арт. 195 Кримінального Ко
дексу);

22) про невиконання законного розпо
рядження або вимоги стійкотн» міліціонера, 
військової сторожі чи іншої влади, що охо
роняє громадський порядок і безпеку (ч. 1 
арт. 197 Кримінального Кодексу);

23) про зламашія прати дотично роз
множення і випуску в світ друкованих тво
рів, а так само про зламаний правил фото- 
шо-цонзурн (арт. 199 Кримінального Ко
дексу);

24) про зламания правил про порядок за
кладання та експлоатації поліграфічних 
иідіцшошггв (арт. 200 Кримінальної» Ко
дексу);

25) про дашія зазнаки пеправдшшх відо
мості підчас реєстрації торгово-промисло
вих підприємств та закладів, жптловпх і 
інших товариств (арт. 201 Кримінального 
Кодексу);

26) про перешкоду особам, зобов'язаним 
вчптися письма, відвідувати школу (арт. 
202 Кримінального Кодексу);

27) про пошкодження або знищення пе
чаток, пшсладеїшх з розпорядження водн, 
і шщів (арт. 203 Кримінального Кодексу);

26) иро затаїішя колекцій, пам'яток ста
ровини та мистецтва аСо архівних матеріа
лів, що підлягають реєстрації, облікові або 
переданий до державних сховищ (арт. 204 
Кримінального Кодексу);

29) про недозволепу відлуку особи, яка 
належить до складу екіпажу торгового ка- 
рабля, що перебуває в закордонному Порті 
(арт. 205 Кримінального Кодексу).

Народпьому судові у складі народнього 
судді й двох народніх засідателів підсудпі 
всі няні справи про злочини, крім справ, 
належних до підсудностя окрусового суду,

16) об ішіютовлошін. хранении и сбыте 
ЯДОВИТЫХ и сильно действующих веществ 
с нарушенном установленных правил (ст. 
192 У головам» Кодекса);

19) о занятии врачевавшем лицами, но 
имеющими на то «права (ст. 194 Уголовного 
Кодекса);

20) о сдачо на почту восорещ ємних « 
пересылке веществ (ст. 195 Уготовпош 
Кодекса);

21) об 'изготовлении, хранении, трутом»
н.тп сбыте взрывчатых веществ или огне
стрельного оружия военного образца без 
надлежащего разрешения (ст. 196 Уголов
ного Кодекса);

22) о неисполнении зімсошого рзеноряже- 
«шгя или требования находящегося яа посту 
милиционера, военного караула л.ти иных 
властей, охраняющих общественный поря
док и беооиасіюсть (ч. 1 ст. 197 Уголовного 
Кодекса);

23) о нарушонпп лравпл, установленных 
для размпожегоія я «выпуска ’в свег печат
ных произведений, а равно о нарушении 
правил фото-вило-цонзуры (ст. 199 Уголов
ного Кодекса);

24) о нарушения правил о порядке откры
тия п эксплоатаапл полиграфических пред
приятий (ст. 200 Уголовного Кодекса);

25) о сообщении заведомо .тожпых сведе
ний .при регистрации торговолромышлеп- 
ных предприятий я заведений, жилщпых н 
лпых 'товариществ и обществ (ст. 201 Уго
ловного Кодекса);

26) о вослрепятс.твовааппі лицам, обязан
ным изучать грамоту. посещать школу (ст. 
202 Уголовного Кодекса);

27) о повреждении или уппчтожошга пе
чатей, наложенных л-) распоряжению вла
стей, и межевых знаков (ст. 203 Уголов
ного Кодекса);

2$) о сокрытии подлежащих регистрации, 
учету пли передаче в государствегатыо хра
нилища коллекций, памятников старпом и 
искусства или арадшых материалов {ст. 
204* Уголовного Кодекса);

.29) о веразрошеанов отлучке лица, при
надлежащего к составу э;лшажа торгового 
судна, находящегося в заграничном порту 
(ст. 205 «Уголовного Кодекса).

Народному суду в составе пародия» судьи 
и двух народных заседателей подсудны все 
прочие дола о преступлениях, за исключе
нием дел, отнесенных к подсудности окруж-



Головного Суду ЛМПТ, Найвищого Суду й 
ні йськоного трибуна.! у*.

•53. Питаний пр» участь у справі обо
рони рншмук НОЖНОГО ОІЦНСГОПі ^Юііу слц.

Допускати, а коли ноча замни підсудного, 
то настановляти оборонця обов'язково;

1) у справах іф<» злочини, лорсдбажчгі » 
артикулах Кримінального Кодексу, Що ію- 
лакіть у санкції ішйпнткоиііЙ захід соціаль
ної оборони (|>озст|гі.і);

2) у справах, ню в іш\ професійні або 
громадські о)чнігі-зацн нушхають настановн
ій оборонця;

3) в алкінах, до Лоро участі, вниужіч, 
крій справ, порушуваних порядком приват
ного ішнуначоннм (ч. І арт. ІІ):

4) у сиринах про недолітків, німих, глу
хих і взагалі осіб, що позбулися через фі
зичні вади здібності! вірно сприймати зов
нішні шница або висловлювати спої дум
ки».
* «05. Ичннвмчн дізнання у справах, що в 
них нередеудово слідство не <; обов'язково і 
що -п инх (дізшьішя 'замінює слідство. орган
чі.ліаіиія і(Л|іу<.гіа і̂ вгтаїїіхнишіші о цьому 
Кодексові нравиламм дцю вчинення порел*
«удового слідства, аокумямл, складає поста- 
нову про ік{нгі'лгшчіпя пшіуначешио з таки
ми вилученнями з <цнх правил:

Іі вживаючи захчііи до забезпечення ця- 
вільного по:юну або заходів, щоб запобігти 
нагаїїііію 'Майна винуваченого (ц|Ллі]іт. 118 
і ІІ1.)), орган дізнання негайно повідомляє 
слідчого;

2) відстаиовляти винуваченого від посади 
(арг. 140), а так само нріглііачатк окспор- 
ін.і) {арт. КНІ) орган дішіашгн зви: іцсілю
іі.паси з дозволу слідчого; без дозво.Т) слід
чого орган дізнання може призначати екс
портна}'. що) игтаношті: а) вік і б) харак
тер ушкоджень на тілі;

Зі визначати психічний стан винувачено- 
ю (арт.арт. 193—І9Г>) орган дшалци мак 
право тільки під болііосородиім керівниц
твом слідчого;

4) викликати пинувачоиого, свідків ] ін
ших осіб до органів дкиїаиия цаимлік.тксн 
зіиожно віц важливості! та складности сира- 
пи;

5) копії постанов про припинення по ііід- 
ковцальности та про ржитгя вапобіжлих

ного суда, Глаляюю Оутса АМП'Р, Верховно
го Суда и ійииміго триглііала».

«53. Кгмцкк «б <уча*ткн в деле защиты 
разрешается и каждом огпюлмшм случае су
да'*.

Долущонис, а в случае отсутствия заяв- 
липня ікцсудимот. назначение защитника 
обязательно:

1) по делам о лрогкіїїіяпіях, продуємо г- 
ронвых гтлтмми Уголовшгго Кодекса, со
держащими к слапсцші исключительную ме
ру с<щил.ііліой жищвгы (росстрел);

2) но догме, «о которым ирофршюіші.- 
ныо яли оГлкстпетімо организации просят 
о наанлчоїшн защитника;

3) по цолам, ті котрих утгоуег обви
нитель, за исключоігішч дай, возбуждаемых 
в порядке час.тііуя» обніиіпмія (ч. і ст. І І» :

4) но долам о іпо»тші|мноівіюдотиях, ою- 
МЫХ, глухірх ІІ вообще ЛІРЦЛХ, ЛШІКЯІПМ.Х в 
силу физичсяїісх ладостатгои способности 
правильно 'воспринимать ииіешние явлений 
в ін виражать своя імілоли».

<95. При іцюікнинаш дознаимі нодошч. 
по которым предвари ГЄ.ІМЮЄ СЛОДі’ТІШТ не 
обявагголыю и по котрим дозшкпно заме
няет следствие, оргаиг дтнааікн рукой, гд- 
стмотси •ус.тановлоіпіимм в 'настоящем Ко
дексе цргкмиаїші о ^юшноцсічт предвари- 
телымо следствии, в чагтпг*їги, оогтапляот 
іистаношепчіо о привлечении обвиняемой», 
со слодующіиш пп'ятпими «н гггП'Х правил:

1) ‘Пршгнічлн поры (Гнчян^оїшя ірлждан- 
скінх) иска липі м«»ил «і.'кчтк'Чічпін зіропп: 
СІЙ0|>|.ГГКЯ 'Иімущоства (МІШИНІМОГО (ст. ст. 
118 іі 119), орган лооііаігш іи«мсцл«гпо ім- 
веіцаогг след<н»ателя;

2) іпт.тукипігь </лШНЯОЧо(Ч) ОГ Д(МЖЯКС<ПІ 
(ст. 140), а также назначать .'«оігсрпгзу 
(ст. 106) орган довпаїиігн иирапо лишь с 
|к«роііі«иіія следователя; біч ралренігчиїя 
г..ьодои»теля «^я\ш діхинніия может нжша- 
чать зкеяертігзу для усталіоіиоімиї: а) воз
раста и б) характера тлюспых твжреяаде- 
шгп;

3) нр(нг.пхнн;гь опрігихкмже аг-вхіиесков» 
состоишін оГяиигяемщїі (ст. ст. 193—190) 
органі ((ігкіпаш'Я дялржне ліній, под нолос.род. 
ствеюным іу»учговццсгти! слердіаітля:

4) пышм! обшішіоміт), слшцеттеЛ и др) •
1ЧІХ ЩЩ Н 0|ЯХШЫ ДОШІШПГЯ ЦШіуГЖЩ-ФСЯ в
зашсігчости ог ішзшигти и глоаонос-ти дала;

5) копни лім'тацгошсжій о приіиечщлш к 
ОТВОТСТРПІІКНТН И о цркмешміии моры ІІре-



заходів у фмрчі ув'язнення, а так само ко* 
пі! 4'воїх висновків у справах, надиманих 
безпосередньо до иа]и>лііьоп> суду (п. 1 арт. 
102), орган дізнання падомис слідчому, що 
наг.іида»: за дізнанням».

«90. У справах. що в шіх ле|недс удове 
слідство нс к обов’язково, орган дЬшіши 
мас прано по допиті винуваченого застосу- 
шш до нього один із зазначених в арт. 142 
нього Кодексу заіюшжшіх заходів, зважаю
чи при цьому на важливість приписуваного 
вннувачоному злочину, суспільну небезпеку 
винуваченого, вагу доказів супроти нього, 
ймовірність можливого з Ооку винуваченого 
ухн.іишижісі дізнання і суду, стан здор/в'я
ІПШуїКІЩНЮІЮ. ІГ]НХ|КЧ'ІИ» ТСі ІНШІ пбгПГВШШ».

«98. Ув'язішішн. як запобіжний захід, 
можна обирати тільки у разі вчшісшія зло* 
чину, що за шюго суд може нрігзначитн по- 
.«•ІаіиоііШі волі, і коли с достатні підстави 
гадати, и«і винувачений, позбуваючи на 
воді, може сховатися вц суду, абоаеренікоі- 
жати розслиуваїиіи» сираіт,’або коли його 
залишоння на волі буде вішано за соніяль- 
но ніч*<піочие. В цм»му {разі орган дізнання 
мло прав-- застосувати до винуваченого ув'
язнення за таких випадків:

1) коли злнчіишн застукано підчас безпо
середнього гогуванші. на гарячому вчинкові 
чн зараз по вчинкові;

2) коли самовидці покажуп.шл дану особу 
ні; лачюобу. що ївшии.гл злочин:

3) коли па винуваченого доказують вияв* 
лоні познаки злочину;

4) коли винувачений нажихшгься схова
тися або ко.ги не встановлено, хто він.

Коли нема перелічених приводів, то ув’
язнювати можна тільки з розпорядження 
слідчого, іцо наглядав за дізнанням.

Нжиті супроти винуваченого запобіжні 
заходи касу»: або зміню»: орган дізнання, ко
ли відпадає: дальша потреба в запобіжних 
заходах взагалі або в заїкфжяпх заходах 
укнгіін гранях, додержуючи при цьому пра
вил арт. 1о9 цього Кодексу».

сечошія ‘В ввдо содержания под е/гражей, а 
также шини своих заключошй .по делам.
НаИраЖЮвМЫМ 1ЮП00|ЩДСТВЄІ№0 «В ЗІО '̂ОДНЬГЙ
слід (я. 1 ст. 102), орган доланім досылает 
следователю, лкшвддающему за домишком».

«96. По делам, по которым м|хикнюдгтво 
іфамарителипаго следствия не онтгкшіо, 
пцадш іьоіьмпгя вправе «осле доіі|юса обви
няемого применять к нему одну из указан
ных в гт. 142 •настоящего Кодекса ШСр 
сечения, крепимая при этом во «іпгаацпіо 
важность щкутуолеиагя. »|<с:4пгсива«аво<го об
виняемому, общоствеїтую опасность обви
няемого, тяжесть имеющихся «р>гев «его 
улик, вероятность (ВОЗМОЖНОГО со стороны 
о'илшяемого уклонения от дознания и елда, 
состояние здоровья обвиняемого. ірод заня
тий и другие обстоятельства».

«98. Содержанию под стражей, в кач'югве 
меры пресечения, может быть избрано лишь 
в случае совершешм нреступлоингя, за ко- 
то|кю судом может быть назначено лишение 
свободы, я при наличии достаточных гано
ваний полагать, что обвиняемый, находясь 
на свободе, может укрыться от еда, или 
препятствовать расследованию дела, или 
коща еп> оставление на свободе будет приз
нан» е.щиальпо опасным. При этом орган 
дознания вправе щюмоють к обшншемему 
содержание под стражей в следующих слу
чаях:

1) когда проступи шк застигнут при шмто- 
с^юдствешюм лодготовлошш, самом еовер- 
ПІ0ШІІІ ЩЮГТуПЛОШГЯ или тотчас после его 
совершения: *

2) коща очевидцы укажут «а донное ли
цо, как на лицо, совершившее преступле
ние;

3) когда обвиняемый уличается »*>иару- 
женнычи следами преступления:

4) ш»рда обвиняемый пытается <жрыться 
или когда ко установлена его личность.

15 случае отсутствия перечисленных по
водов, УЛ.КЛЮЧ0ІШЄ под отражу может иметь 
моего т<иько по рлспо]>яжению следователя, 
наблюдающего за дознагжем.

Принятая в отношении швшіяомого мора 
пресечения отменяется ион «змспяегся ор
ганом дознания, к»ща оглодает дальнейшая 
необходилгость -в мерах лресечетга (вообще 
или в (ме]>ах преоечо::пя, ранее добранных, 
причем соблюдаются правила ст. 159 ®а- 
стоящего Кодекса».



Ар г. 57 № 7 Ст. 57

»НЦ. Дізнання в справах, що и них не* 
родсудово слідство но обов'язково, закри
вається за постановою органу дізнання:

1) коли тцн.' притягуваний до нідпоні- 
далыюсти, крім нитиків відновлення справ 
чорси поіювіпш.кчн обсташпін, за розділом 
ЗО цього Кодексу;

2) коли замириться шшунлчоннй з ишн- 
кодованим у справах, що їх порушують не 
іліаюше, як за сжцчміо ітшкодоваїкич», 
крім справ, що не підлягають закритгю че
рга замирення сторін за ч. 4 арі'. І) і арт.
12 цього Кодексу;

3) коди не буде скарги нонисо,цм>аного н 
спрші, яку ножна норутукати но інакше, 
як на таку скирту. крім випадків, каш про
куратура шкиш; за погрібне порушити сіцкі- 
вк з інлагінї ініцінтіпш:

4) коли нрітігунаннй до нідноіндальности 
не дійшов 14 років.

За всіх і я ні іі\ нішадкін, коли треба за
крити окраїну, орган дізіюіниі утчч. матеріпл
13 своїм висновком иадсії.іас слідчому».

< ІОГ». Особу, що чинить дізнання, підстав
ляють:

1) коли нон» або її родичі ааінте|мчм>ваш 
п внсліді справи або ця особа доводится 
іииичем будь-якій стороні;

2) коли інша брала участь у сарані як 
свідок, ексисрг, по>( «складач, шпіупач, обо
ронець або представник ііггг»|юсів пошкодо- 
ьаіиичі чи цішільноіч> половника в даній 
справі. .

Коли в зазначені пршюдн, особа, що чи
нить дізнання, повніша сама себе відстави
ти від участи в справі. Якщо особа, що вчи
нім: дізнання, но підставить себе счтма, то її 
відставляють на заяву сторони.

ІГрІМ ТОІЧ), особу. що нчнняс дізнання, 
можна відставляти, коли сторона подасть 
про обставили, що викликають сумнів що
до безстороішостн ніш особи.

Про відставлений належить заявляти не
гайно но тому, як стали відомі його підста
ви.

Залиу іцю підставлення іч'оби, що вчіпіш: 
дтзпашш, подають цій самій особі, а нони 
направляє заяву до слідчого протягом 24 го
дин, но ирипиниючи дізнання. Заяву про від- 
ставлення можна подати слідчому й безпо-

«101. Дознание їй долом, по »лорыи 
производство предвари гелыкн» следствия 
не обязательно. прекращается иостапояіе- 
ниєм органа дознания:

1) зо смертью привлекаемого к ответ
ственности. за исключением случаев позоб- 
ідодоияя дел по вновь открывшимся обстоя
тельствам .в породно главы ЗО напмянрчх) 
Кодекса;

2) за примиренном обвиняемого с шлч»р 
повним по долам, возбуждаемым по иначе, 
как по жалобе иогорпошнего, за неключс- 
шіем дел, по подлежащих нрокращоїшю за 
примирением сторон, согласно ч. 4 ст. 11 и 
ст. 12 пасггоящепі Кодекса;

3) за отсутствием жалобы ногерновіжмх). 
осли дело может быть ім&їуаиено по ішачо, 
паї; їм таковой жалобо, цюмо. случаев, ізог- 
да прокуратура признает шчяїхошмілм їмо- 
будить дело 1Ы ойствншюй инициативе;

4) осли привлекаемый к отвотствеїппуоти 
по достиг чотьірнадцатилегіїего возраста.

•Во всех прочих случаях акчЛходяэмстя 
прмфшцини» дела, орган .даиошия воа ма
териал со своим заключенном пересылает 
следователю».

«105. Лицо, производящее дозналгие, под
лежит отводу:

1) «оди оно или его імдстшншккн заин
тересованы в исходе, дола или ого .нищ яв
ляется роде гвотпгком какой-либо из стч>- 
роя;

2) если оно участвовало в дело в отче
стве свидетеля, аксиома, переводчика, об
винителя, защитника іин іфодстюитоля 
інггоросов ооторловшого или граждаштсог»' 
истца по даішому долу.

Ніш наличии указанных поводов, лицо, 
производящее дознание, должно само устрз- 
питься от участия в деле. В случае неуотра- 
тиши себя лицом, производящим щипание, 
оно ПОДЛОЖИТ ОТВОДУ ПО заявлению СЛЧфОИЫ-

Кроемо того, лицо, производящее дознание, 
москет быть отведено, если сторона укажет 
(мютоятельстоа, вызывающие сомнения в 
бетристрастпости :>т<«го лица.

Отвод до.скеи быть заявлен иемодленпо 
после тою, как сделались известными сто 
основания.

Заявление об отводе лица, производяще
го ковпмте, подается последнему н «аиров- 
ляетоя им следователю в течение 24 часок, 
по производство дознании не при» «л «шавлії • 
ЩШГСН, іііі ЯВ.ТЄПНЄ об отводе может быть Но*



середньо. Слідчий розвязув шіташія про від
ставлений протягом 24 годин».

«120. (аіідчого відставляють:
1) коли він або його родичі заінтересова

ні в вісчЩІ справи аСо він доводится роди- 
чом будь-якій стороні;

2) коди він брав участь у справі ніс сві
док. експерт, перекладач, особа» що вчиня
ла дізнання, шшувач, оборонець або пред
ставник іптерссів пошкодоваиого чи цивіль
ного позовнпка в даній справі.

Коли є зазначені приводи, слідчий пови
нен сам себе відставити від участи в спра
ві. Якщо слідчий йе відставить себе сам, 
то його відставляють на заяву сторони.

Крім того, слідчого можпа відставити, ко
ли сторона подасть про обставини, що ви
кликають сумнів що до безсторонності! слід
чого

Про виставлення наложить заявляти не
гайно но тому, лі; стали відомі його підста
ви

Заяву про відставлений слідчого подають 
йому, а він направляє іі протягом 2-4 годин 
прокуророві, не зупиняючи слідчих чинно
стей. Заяву про відставдсиия слідчого можна 
подати прокуророві й безпосередньо. Проку
рор розвязує питання про відставлсішя про
тягом 24 годин».

<144. Про обрання залобшгого заходу 
слідчий складає вмотивовану постанову, за
значивши. за який злочин винуватять дану 
особу 8 які були підстави до обрання того 
чи іншого запобіжного заходу; копію поста
нови про обраіпія запобіжного заходу в 
формі ув'язнення слідчий направляє проку
ророві».

<198. Про закриття лередсудового слід
ства через смерть притягуваного до відпові- 
дальности, через замирения винуваченого з 
ноїшсодовапям, через брак скарги яошкодо- 
ваиого, через задавиеїшя або коли притя
гуваний до відповідніьости не дійшов 14 
років (плі. «а», <б>, <в>, *г» та <е> арт. 4) 
слідчий, не складаючи спеціальної постано
ви, пише тільки резолюцію в справі, зазна
чивши. на підставі якого артикулу закону 
справу закрито.

Про закритої справи за всіх інших випад
ків слідчий складає вмотивований висновок,

дано следователю н яелюоредствеино. Следо
ватель разрешает вопрос об опюдо в тече- 
ино 24 часов».

«120. Следователь подлежит отводу:
1) если оп или его родствоїшчікл заинте

ресованы в доходе дола, или он является 
родетвоншиоом какой-либо пз сторон:

2) если он участвовал в дело в качество 
свидетеля, эксперта, переводчика, лица, 
производившего дознание, обвинителя, за
щитника шли представителя зиггересов но» 
терпевшего зіяй праждапемо истца но дан
ному делу.

При наличии указанных поводов, следо
ватель должон сам устрашить себя от уча
стия в деле. В случае неустраиоиия себя 
следователем, он подлежит отводу по заяв
лению сторопы.

Кроме того, следователь может бить от
веден, если сгоропа укажет обстоятельства, 
■вызывающие еомиспші в беспристрастности 
следователя.

Отвод должоп быть заявлен немедленно 
поело того, как сделались новостными его 
основания.

Заявление об отводе следователя подается 
последнему и направляется им в течение 24 
часов .прокурору, но производство следствен
ных действий не приостанавливается. Заяв
ление об отводо следователя может быть по- 
дапо прокурору п непосредственно. Цюкурор 
разрешает вопрос об отводе в течение 24 
часов».

<144. 0*5 избрании меры пресечения сле
дователь составляет моттшроваитгое поста
новление с указанием преступления, в ко
тором обвиняется данное лицо, и основания 
избрания той и.ти иной меры пресечения; 
коплю постановления об избрании меры пре
сечения в виде содержания под стражей 
следователь направляет прокурору».

<198. 0 прекращении предварительного 
следствия за смертью привлекаемого к 
ответственности, за примирением (ХЇ5ИИЯЄ- 
мого с потерпевшим, за отсутствием жа
лобы потерпевшего, за истечением давности 
или шедствио недостижения ‘привлекаемым 
к ответственности 14-летнего возраста 
(п. п. <а>, «б>, «в», <г» <и «е» ст. 4) сле
дователь. но составляя особого посталдвле- 
штя. -пишот .тшиь резолюцию в деле с ука
занием статьи закона, на основании кото
рой дело прекращено.

О прехращеігип дела во всох прочих слу
чаях следователь составляет «хгнвирован-



точно иішеаімни обгіаннкн справи та иотн- 
іін лір) анітробу :і;ис|міти кримінальну сири
ну, і нпдси.ш; лею сирину із гноїм ннгіюіі-
КОМ 1В{Н>ІСУ4МІ|ИЧІІ».

<207. Реченець ми подання скарги ін тл- 
шнмюстшг три доби, іці п»іч> дня, коли 
<ч{л.ржник«иі стала відома оскаржувана дія 
СЛІДЧОГО.

Подання гоирпі а нрніиїду обраиші дано* 
финиого заходу, лриюлокн слідчого тирану* 
іиинш і лежікоіпшл дій слідчого не обмеже-
110 ЖОДНИМ рЛЧОНЦОЧ».

Частина 2 арт. 213. «Закриті снрикм 
кід слідчого стерши маюгь право <н карж 11- 
ти .до пржурора цртіпмі тріліх діб ігід дня, 
коли їй оголошено постанову закрити спра
ву».

Частина 2 арт. 222. «Закриті справи 
кід іцчжурірі сторони чають арию оскар
жити до вищого нрщуріра нр/гягом трьох 
дії) від дни. коли їм оголошено постанову 
алгоритм справу».

Частина 2 арі. 233. «Коли пород нрн.иіа- 
ч шипім сирени до слуханий стлію відо
мо іГ|Ю омпргь винуваченого або про 
яамярошіп винуваченого з іюшкодонаннм у 
справі, що її наложить накрити на замирен- 
ним сторін, а так само н рані виданий акту 
про лмне.стію чн закриті снраші на цог.тл- 
нонами Централі.ного Кикоианчого Комітету 
<*юзу ІЧ/І* або Ксоукраїнсі.кого Централі, 
ного Ннкопанчого Комітету Ги.іі. «а», «б» і 
<ж» арт. 4 цього Кодексу), то нармній суд
дя скосю нпотаїїоною закривле справу, не 
ставлячи її на судове засмшшгн».

«25!І. ('удоне слідс/гво ночииаі.ті.сн або и 
читання шіиувалі.ного акту чи иоггаїювл 
про підданий під суд або н викладу від піло
ни чи члена сщ сучи справи».

«2(Ю. Іірічитавніи вннуїшішого акта 
або посли і іону іг]>о видання під сли або .ви- 
клаїшіи суті, сиріли, голова, |ии*іігниііііти 
ішеудкому суть поставленого йому виїгу- 
г,упиши, нитас, чи нлнн.м: підсудний нииу- 
иачошш на слушно та чн блжас він давати 
поиеінчшл».

• 2Н2. По закінченні съдолоП) слідства 
суд переходить до вислухання дебатів сто
рін.

Дебати це с ігрімонн: спочатку внігувача. 
даті цнпілміого половника, а потім оборон

ное заключение с точним описанном обспчі- 
то.іісрн чола ні могтиів щчюходюнгп! пр1- 
кращі ямі и уголовного дадл к нреиросюжд.іет 
иго ирні'.нмАІГРк.і со своим ПШК.1Ннотної пр'- 
курору».

<207. Орок на принесшие желобы уста- 
наїшиваотся в трос суток, считан с того 
дім, когда жалкіщвку сп<шдось нявестиілч 
обжалусммі дейтчшо слс\у жителя.

Подача жалобы на инбранне норм щнчч-
ЧІЧИІИ, На ЧОДЛОІІІГОСТЬ СДОДСҐПИЧПИИ» пр из
вод! іш и на нешонныо действии едетоиа- 
тіи іге ограничена іпнсаимч ержоч».

Часть 2 ст. 213. «Нрждшценнедела сле* 
допал імо* сторін и вправо обЖчі.ювагп. вр»- 
куріру в течение трех суток го дни об'яв- 
лотш ні» ікжжмюалеінмі о іірадращоїгои 
дела».

Часті, 2 ст. 222. «ІІрощащшиїоцели іц«о- 
курірім С/Гщюііьі нирано олжа.шішг выше- 
СТННІЦСЯГу іарінуїріру в течение трох суток 
со дни об'явлений ігм лостапоікіоіііри о фе- 
іорицоїжії дола».

Часть 2 ст. 233. «Ь\ін до ім.іначошін 
дола к слушанию стігікл' наїкутнич о емер-
ТИ оОіННВНіХоГО ІМИ О І![ЩМІ1рЧПШ обіІНІІЯе- 
МОП) С ІІОТОріЮіННИМ Ііо Д0.іу, 1;ОГО|ЮС 1НМ-
ложвт іі}кмсрпцошік> на іцтімирчінем спі
рні, а та^ике в мучачех ндіанжі аи;та о-> лм- 
ннстни либо нрецращении діма ііілпаїюіис- 
нвзімн Цшп'ра.іілтго І1снаіінпчмілеч)> Кп.мн- 
тета Ооюэл ОСР илл І̂ оу^раїшюкоїм Цеім- 
ралилопі Игітлігіїтічмню, Кочіггегга іп.н. 
<а*. «б» оі «ж* ст. 1 настоящего Кодекса), 
шцмщний суцьзі ді|>ен|іащасг -дато своим лч- 
Г/таиоїхітшоч. не шкси єні в суданіоо аасе- 
дание».

<250. Оургмявк' С'.мхтп’вім* нлчіміаогс:і или 
чтением аївіиштаїїлішм .тота .нею попаїнов. 
лоїеия о ігрмашні суду н.ш иа.нщ;еііі:і<,м 
ігінхосеїаполілтвуїоїцш или членом суда 
сулінпслги дола*.

<2(>0. По Дфочтоіиік і'йпшінтіїлкмо акга 
или інулановловил о аїрцаниш суну .пв'ю 
!іо<\іо ншожоїгии сущности дела іг|юдседа- 
толк-тпующнй ІШ’зіППШТ ноісудшмому сущ
ность іірод'лвлошгоп) ому оотіножін и сігра- 
інітаст, пришлют ли ко.ісудиммй талаиміе 
нравниміим и жо.іаег лн ол давать показа
ния».

><2&2. По окончанпги судебного свистни 
суд но|кссомт к лачмуліаіпію прошгії сто- 
рои.

Ц|)он»г.>( состоит т  ̂ н-чой: об.
вінппчмя, затем гражіїаяеноге зо-тца. а за-



ия. а коли йена пбороїщн, самого ПІДСУД
НОГО.

Гуд час право не відкривати дебатів сто
рін. якщо визнає справу за досить з'ясова
ну, а також йгтажніїювати іюг.тачвит для 
дебатів*.

«280. Голова спиняє сторони за тих ви- 
шцків, коли вони в дебатах виходять за ве
жі .розглядуваної справи або порушують 
гсгановлешій регламент».

<312. Ви)ижа повинен написані один іі 
судіів, а відписують його всі суди, що ію- 
пиловляють даного вирока.

По підписанні вироку, судді вертаються 
ю л;«і засідання, де голова або один із 
«•лддів голосно зачитує вирока.

Нк]юк проголошується в імеин Українсь
кої Ояііялістнчної Радянської І’есліииікн.

У разі справу розсуджено позавічно, ко
пію яооавічпого вироку належить підіїраїш- 
тн засудженому найпізніше за сім дні від 
дня постановлеіши віі|юку, крім випадків:

1) зазначених в арт. 240 і в н.и. І і 2 
арт. 247 цього Кодексу;

2) в разі підсудний, що був при розсуді 
справи, сам покинув засідання перед поста
новлениям піі|кжу>.

•«322. Свідки, експерти, перекладачі та 
поняті, що до них па підставі ухваш пе
реднього суду застосовано захід впливу за 
постання на суд, мають право звернутися 
до тот самої» щцхмньої» суду із прохан
ням не застосовувати супроти них заходу 
тикву, подавши причини пестаипя.

Прохання ці розглядає народній суддя сам 
і має право задонолптп їх або відмовити яа 
прохання. ‘Постанова народный» су.ці про 
відмову на лрохапля є остаточна й її йе 
можна ні оскаржувати, ні опротестовувати».

«343. Касаційні й окремі скарги та про
тести розглядав онруговий суд из судо
вому засіданні крнмпшьно-касащйного від- 
’і.тку. На розгляд справи за касаційними 
••«арпии або протестами суд викликає 
сторін на свій розсуд, залежно від обста
вин справи.

Огоріи, що на мукання справи з'явили
ся з власної іпіціягнви. допускають дава
ти повотмшя так само з розсуду сулу.

том защитника или, при отсутствии тако* 
ваго, самого подсудимого.

Суд вправо не открывать прений сторон, 
если признает дело достаточно выясненным, 
а ратшо •уотапап.іпваггь регламент игрений».

<286. Пр<доедатіі>ствующиії детапанли- 
ваег стороны ® тех случаях, коща от  ® ре
чая выходят за пределы рассматриваемого 
деда иди нарушают тсгаїнаїєкчпшй ртла- 
мепт».

«312. Приговор должен оы.гь написан од
ним из судей п подписан всеми судьями, ко
торые постановляют дашшй приготр.

Посли ПОДПИСАНИЯ приговора судьи воз
вращаются в за,! заседания, по председа
тельствующий или остин «и судей прочиты
вает )ю всеуслышание приговор.

-Приговор провозглашается именам Ук
раинской Социалистический Советской Рес
публики.

В случае шлуишши де.га заочно, копня 
заочного приговора должна быть послала 
осужденному по позднее СЄОГП суток 00 дня 
вьінесетія приговора, за исключением слу
чае®:

1) указанных и ст. 240 и® п. и. I и 2 
ст. 247 настоящего Кодекса:

2) осілії подсудимый, прноутствовявнпгй 
при расомогрошги дела, сам оставил засода- 
ИИО Л0])0гд вьіносоїгием приговора».

«322. Свидетели, эксперты, -перовоа'пнш 
іі понятые. к коим по определению народі го- 
го суда применены меры воздействия за 
неявну, вправо обратиться в тот же народ
ный суд с даросьйЛ об освобождении от прн- 
мевеяпя к ним мерія воздействия, нрсдста-
К1ГП об*ягнения ИрИЧИМ Н02ПЖИ.

£гн просьбы рассматриваются единолич
но народным судьей, который вправе удов
летворить ігх ГГ.ТП отказать в пик. Поста- 
«0ВЛ01РИ0 народного судьи об отказ*1 їв прось
бо является окончательным и ни спжалова- 
1ПІЮ, ии опротестованию нс подлежит*.

<343. Рассмотрение кассационных и 
частных жалоб и протестов 'Производится 
окружным судом в судебном заседания уто- 
ловпо-кассацнонпоп) отделения. К слуша
нию дела по кассационным жалобам л пр'» 
тестам стороны вызываются по усмотревши» 
суда, в заокепмостги от обстоятельств дела.

Огоропы, явившиеся к мушаяию ДОЗа П" 
емствеяяой тпгциативе, допускаются к да
че о» лонешгіі также по усмотрению суда.



Список справ. що їх призначено н;і роз- 
імяд, оголошують найменш за три дони до 
засідання*.

«367. На |чюглид справ за касаційнім!! 
♦ каргами або щн/гестамц сторін цс ннк.пі- 
каюті.. Сторонам, що з’нші.іиоі на с.іу- 
хашіи спранн з власної ікіціятнвн, суд доз
волив д.иіатн пояснення па свій розсуд.

Список справ, призначених на розгляд, 
оголошують найменш за гри доби до засі
дання*.

«378. Справи, що їх закрив слідчий чи 
прокурор, можна відновлитн за постановою 
органу, що закрив справу*.

•379. Найвищому Судові, як судові пер
шої інстанції, підсудні:

і; справи вийнятково! ваги, передані 
на розгляд Найвищого Суду за котоновою 
11}к>зкдії Іксукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету або Генерального Проку- 
|ора Республіки;

2) справи «ипувачонпн за службові зло- 
чини членів Всеукраїнського Цонтраіьного 
Виконавчого Комітету і членю Президії Ден- 
тильного Виконавчого Комітету ЛМОРР, 
Ч.НЧІІП )*аіи ІІародніх Комісарів УСРР, уря
довців. що їх на підставі закону затверд
жує на «осадах Всеукраїнський Централь
ний Виконавчий Комітет або Рада Народніх 
Комісарів УСРР, членів колегій Найвищого 
Суду УСРР, иомічіїнків Генерального Про
курора Республіки, прокурорів колегій Най
вищого Суду УСРР, нроку|юрів при На- 
родиьому Комісаріаті Юстиції, Голови іі 
членів колегії Державного Політичного Уп
равління;

3) справи винуваченим за службові зло
чини гіоігів Ради Народніх Комісарів АМСРР, 
1ХШВ ОКртіШІХ виконавчих комітетів, го- 
.тів округовнх судів та Головного Суду 
ЛМОРР, округов».* прокурорів і їх помічни
ків. Всі зазначені в цьому пункті справи, 
залежно від їхньої наш, Найвищий Суд 
може прийняти до свого розгляду або ж пе
чати до одпого з округових судів чи до 
Головного Суду ЛМСРР.

У в а г а .  Справи ііішувачення за зло
чини, що їх вчинили на території УСРР 
члени Доиграл місто Внконавчшо Коміте
ту і Ради ІІародніх Комісарів іншої союз-

Список дол, назначенных >; рассмот|*е- 
іпію, об'явлжгггя не менее чем за троє су- 
тон до заседания*.

<307. Стороны к рассмотрению дел по 
кассационным жалобам и цютостам не вы
зываются. Стороны, яшшшшчгя к слушанию 
дела по собственной нннциатіше. допуска
ются к даче <ю ягнений но усмотрению суда.

Слиток дед, назначенных к ри.смог{кмгаю, 
об'являєте» но менее чем за трос суток до 
заседания*.

«378. Дела, прекращенные медовагелем 
или прокурором, могут быть жообновлены 
иостаазыониом органа, прекратившиV» де
ло».

«379. Верховному Сучу, в качество суда 
первой инстанции, подсудны:

1) дела исключительней важности, нере- 
даялмо на рассм<ггрешго Верх отого Суда 
по постаяіоаіоиню Преощнума Ікоукрага- 
сюого Центрального ІІсполіюїтеаьиопд Коми
тета или Генерального Прокурора Респуб
лики;

2; дела но обвинению в деджшіслішх 
притупленнях членов Вс о уіі | кы и пг.к» И'о Цент
рального Нспо.шгго.шбго Комитета и чле
нов Президиума До1гг|Ю.шгого Исполнитедь- 
пого Комитета АМССР, членов Совета Народ
ных Комиссаров УССР, должностных .тип, 
на осюовашш заісона утверждаемых в 
дашгостях Всеу:грашговим Цонт|>а.шіич 
ІІспо.тіштольшлм Комитетом или Советом 
Народных Комис^м» УССР, членов коллегий 
Верховного Суда УССР, помощников Гене- 
іялшого Прокурора Роспуб.тігкн, прокуроров 
коллегий Верховного Суда УССР, прокуроров 
при Ладном Комиссариате Юстиция,’ Пред
седатели и членов коллегий Государствен
ного Политического Управления:

3) дела пообіпішуїмюаі'даїжіюспгьіх пре- 
стуи.кяінях члеп.ж Совета Наромых Комис
саров АМССР, председателей окружных ис
полнитель]] их «омчітетов, прокедаттой 
окружных судов и Главного Суда АМССР, 
окружных прокуроров и их помощников. 
Все указанные в настоящем пт теге деда 
могут быть, їв зависимости от ііх важности, 
приняты Верховным Судом к своему рас
смотрению ил» же передали в один из ок
ружных судов или в Главный Суд АМССР.

ІІ р*и меч ани е. Дела но обвинению в 
пр^тушошш, совершенных на террито
рии УССР членами Центрального Иснол- 
шггелыюп) Комитета и Совета Народных
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ної республіки, підсудні Найвищому Ру
тові УСРР. ЯКЩО «УЛО ПОІЧХРКОШШ з Цеп- 
гральним Виконавчим Комітетом відповід
но? союзної іресшублікн».

«380. Вироки Найвищого Суду, що їх він 
винесе як суд першої інстанції, не піддяга
ють оскарженню касаційним порядком. їх 
може касувати або змінювати Пленумі Най
вищого Сдеу порядком нагляду.

Генеральному Прокуророві Республіки, 
Старшому Помічникові Генерального Проку
рора Республіки й Прокуророві Найвищого 
Суду належить право оп]ютостовуватн виро
ки Найвищого Суду, як суду першої інстан
ції, до Пленуму Найвищого Суду тільки в 
частині такого неправильного прикладення 
закову, що спричинило призначенням ін
шого заходу соціальної оборони, ніж той. 
який треба було призначити за правильного 
прикладення закову».

«581. Для розгляду справ, що надходять 
до Найвищого Суду, як суду першої інстан
ції, Президія Найвищого Суду призначає 
спещяльшй склад суді'».

<388. Штраф і судові витрати стягає 
з майна засудженого судовий виконавець, 
а в сільських місцевостях, де пема судо
вого ішкопавця,—сільська рада.

Заплату штафу можна відкладати і роз
кидати за арт. 389 цього Кодексу до двох 
років в тому разі, коли засуджений не 
може заплатити Його негайно.

Стягати штрафи, що їх за вироком 
суду належить передавати до фондів соці
ального страхування, покладається на ор
гани соцшьпого страхування».

Н.

6. З виданням цієї постанови змінюєть
ся: 1

1)  Кримінально-Процесуальний Кодекс 
УСРР, що його затвердив Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет і Рада На- 
ікщгіх Комісарів УСРР 20 липня 1927 р.

Уз. УСРР 1927 р. 30-38. арт. 1081;

Комиссаров другий союзной республики, 
подсудны Верховтю.яу Пуду УОСР при та* 
личин согласовании с Центральным Ис- 
полгитолышм Комитетом соответствую
щей союзной іреспублтш».

<380. Приговоры Ворхтігого Суда, выие- 
сеяпые в качестве суда первой инстанции, 
не ледлежат обжалованию в кассацюмиїом 
порядке и могут быть отменяемы или изме
няемы Пленумом Верховною Суда в поряд
ке надзора.

Генеральному Прокурору Республики. 
Старшому Помощнику Генерального Проку
рора Республики и Прокурору Верховною 
Суда принадлежит право опротестования 
приговоров Верховного Суда, как суда пер
вой иіюталцігп, в Пленум Верховного Оуаа 
лишь в частя такого неправильного тцшме- 
иепия закопа, котороо повлекло за собой 
назначение иной меры социальной защиты, 
нежели та, которая подлежала ішиачонпю 
при лравпдыюм применении зашла».

<381. Для рассмотрения дет, поступаю
щих в Верховный Оуд, как суд первой пи- 
стаащіпт, Президиум Верховного Суда наз
начает ©нецпальпый состав суда».

<388. Штраф и судебные издержки взы
скиваются с имущества осужденного су
дебным исполнителем, а в сельских местно
стях, где пот судебного исполнителя.—сель
ском советом.

Уплата штрафа может быть отсрочена п 
рассрочена в порядке от. 389 настоящего 
Кодекса до двух лет <в том случае, если 
осуждеепый по в состоянии заплатить 
штраф немедленно.

Взыскание штрафов, которыо по приго
вору суда подлежат передаче в фонды со
циального страхования, возлагается па ор
ганы социальною страхования*.

ІІ.
«

С. С изданием настоящею постаношепни 
изменяются:

1) У головно-Процессуальный Кодекс
УССР, утве«|)ждеш1ый Всоуюрааигским Цент
ральным Исякшшгельпым Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров УССР 20 июля 
1927 г. (С. У. УССР 1927 г.. .V? 36—38. 
от. 168):



2) постанову Ік«*ук|«іїік іжого Цічітраді,- 
ного Виконавчою Комітету і Ради Иароиііх 
Кочкарів ІТИ* з 8 сирнім 1928 р. «Про 
пг|ніві4уіпш оудістінтва К{*івчіііа.і(,шгх «мили 
(.'Иі. Ух УП-І- НІ28 |)„ Л? П.  арт. 193).

Харків, (ИЗ лютого 1929 р.

Голон а Всеукраїнського Центрального 
§ик« «шшчого 'Кочїтоту Петровсьний.

Г(*.ни*і Ради И^прііх
Комісарів УГРР В. Чубар.

Рлігркгар Несус[лГнігвкою Ц<шт|шміого 
Виконавчого Ійшітету М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 1 березня
І029 р., № 50.

ПОСТАНОВИ

РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

58. Про доповнення постанови «Про за
твердження типової устави про державне уп
равління в справі будування фабрини (заво
ду, електростанції і т. інш.), що є на респу
бліканському або місцевому бюджеті і у ві
данні Вищої Ради Народнього Господарстві 
УСРР, Ради Чародиього Господарства АМСРР 
та онругових відділів місцевої промисловогтн 
(місцевого господарства)» і про зміну зазна

ченої устави.

Ряда Пародніх Комісарів УГРР п о с т а  
н о н и  .і а:

І.
І .  Додати до постанови з 7 чорніш 1028 р. 

Про затвердженім тикової устали про дер
жално управління л справі будування фаб- 
риси (заводу, електростанції і т. інш.), що 
<. на республіканському аГя> місцевому бюд
жеті і у підліші Ріпної Ради Народні,ОГО 
Господарства УСРР, Ради Народнього Гог- 
ііодл[нтлл А'ІСІ’І* та округові!* иі.иі.іів 
місцевої П|И»МИ(-.|ОНОГГИ (місцоиого госпо
даре,тиа)* СИ. Уз. УГРР 1928 р.. Лї 15, 
арт. 131) артикул 2і такої редакції:

«2і. Доручити Рііінііі Раді Народнього 1 
Господарства УГРР, Раді Народнього Госпо
дарства АМСРР, округоинм відділам місце
вої нрошіслопопи (місцевого господарства), 
організовуючи держалні управління для бу

ло*

2) ноотажниешм Йгеу країни кмо Ц«чи- 
радішою ІЬ-ли.ііготиіьіюго Комитма и Со
вета ІЦрчшмх К"чта ^*»л УГСР «я 8 ав
густа І928 г. «Об лцряірчгнн п^шінцсі’ва 
уголовных .н*.і* (Г. У. УС<-Р І92ч г.. .V 23, 
ст. 193).

Харьков, с-13 февраля іо2о г.

Председатель ІИоукраіигокого Цснтріиілмо 
Исполнительною Комитета Петровский.

Пртпматоль ( юле,і а ІЦяциих
Комисс<»|мв УССР В. Чубарь.

Секретарь Вгеук]«ішскою Цеігіугимюю 
Исполнительного К'-пі;ітета М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 1 марта 
1929 г., Ні ЬО.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

58. О дополнении постановления Об ут
верждении типового положения о государ
ственном управлении по постройке фаб
рики (завода, электростанции и т. п.), 
состоящем на республиканском или мест
ном бюджете и находящемся в ведении 
Высшего Совета Народного Хозяйства УССР, 
Совета Народного Хозяйства АМССР и ок
ружных отделов местной промышленности 
(местного хозяйства)» и об изменении ума

занного положения.

(хп;:т Пар >,(пых Комиссаров УССР и •/- 
ста ч! о  в и л:

I.
І. Док міліть лопаїюіиеіже ог 7 ннмы 

1928 г. »0е угворжгдслиіп типового подоил-• 
шш о гпоудлретжяикш управлении лс по- 
«тройки фабрики (завода, жкч.тросгапціш
ІІ Т. И.), СОСГОЯІЦОМ Ш |МЧ'И)аТНКЛИСКОМ
іі.ііг лмтпюч бкдджчлт, и находящемся в ле
денив Высшего Совета Нарщною Хозяйства 
УПОР, ('-глета ЇВірціного Хозяйства АМССР и 
•пфуж-ш-ьх отделов местной лрешцмошюсти 
(чічгшгого хозяйства)» (С. У. УССР 1928 г.
.V* 15, ст. 131) статьей 2* и мед\кипой р.-- 
давніш:

«2*. Поручить Высшому Совету На;од- 
тклч» Хшяйства УГІ'-Р, Смиту Палящи 
Хозяйства АМССР, окружным «уделам лг- 
ВТІКАЙ ПрСОШШ.КЧНЮСЛИ (местною ІОЗЯЇІ- 
і'гва) лри оргаапшціги государгтдних



дування. включати до їхнього персональ
ного складу основне ядро майбутніх техиіч- 
нн-адміністративинх керівників підмрпсм 
гтва або ж нрнриджати основну групу та
ких осіб як контрольно-дозорчий пріли за
ЯКІСТЮ Й УСПІШНІСТЮ {МібОТ' .

2. Поробити у вищезазначеній «Типовій 
уставі* (36. Уз. У(ТГ 192* р.. Аг 15. до
даток до арт. 131) такі зміни:

!) пункт «а» арт. 5 ухвалити и такій 
редакції:

«а) затверджувати. додержуючи вста
новленого порядку, ескізний і остаточний 
нрокьтн будування фабрики (заводу. елок 
ґростаишї і т. іши.) та її устаткування. 
ип)ми>ничо фінангоні плани, кошториси і ка
лендарні плани фінансування, а тик само 
посутні зміни и цих планах і кошторисах, 
річні зніти і баланси та штати управлін
ського апа;<т «.................... буд'у»;

V) пункт б» арт. 7 ухвалити к такій ]»<•• 
ІЛІ.ЦІЇ

«б) перевіряти зрн'їдені раніш дослід- 
.кеіпія. а так само складати робочі рисунки, 
інмціночні відомості, технічні умови на про 
паджешін )нин»т тощо»:

3) пункт в арг. 7 ухитит» в такій р- 
дикції.'

•в) провадити іосіюдарсшім. підрядним 
або мішаним способом {мюотн. ла ескілипм і 
остаточним проектами та календариимн 
планами, що їх ствердила Ниша Рада На- 
рипим» Гп»'ію.ьг,*.*тнл У('ГІ‘. Г;ш Народ- 
нього Гост>да;н*твл АМГРР. окруншнй від-
1ІЛ Місцевої ІІ(ЮМІ|СЛОІІОСГН (місцевої^ гос- 
и»»мрства). і технічно наглити ї х » ;  4

4 )  х лхішті <ж* .-цгт. 7 лик»: «о.цр- 
Ж'влти й видавати векселі та інші зобов'я- 
.шини, вчинити на векселях передали на
писи. дисконтувати векселі»--виключити.

ІІ.

Цю оостлнову видано відповідно до по
станови Ради Праці П Обп|юин л 6 жовтня 
19?$ р. «Про аміну постанови про оа- 
тверджеппя типової устави пр»» іержавпе 
управління в справі будування фабрики 
(заводу. електростанції то-що), що е на 
державному бюджеті б ню перебуває у ві
данні Найвищо? Ради Народнього Господар-

управлений по 1 к «отройке включать к их 
летний состав основное ядро будущих тех- 
ннко • аджшитратпиных руководителей 
іцн'дщжягни или же прикомандировывать 
осипшую ід>уішу ташх лиц п виде котг- 
рольно-иабиюііательпіті органа за качо- 
»*тпсп1 и уеяечшюстью работ».

2. Кнотт п в)щіиуиши»іЮ0 «Типовое 
положение» (<’. У. УСІ/Р 1928 г.. X* 15. 
прнложеїто к ст. 131) следующие изме
нения:

1) пуикт «а* ст. 5 изложить в следу* 
ипцой редакции:

«а) утверждение, с соблюденном у-»гш- 
ионлошмм івдодка. лскнзиого и окончи 
толыыш н)юе*л»н носіди»йкіі фабрики (за
вода, ыек-лроглыщин и т. п.) л ое оГкфу- 
дщіаипн. н|юіг.№о;істке>шн» - фнікнвювих 
кланов. см»т и кл.існцлі|чнііх планов фннан- 
сн}чшаіши а также суащч-твеиных нзменс- 
•ігий в утих планах н сметах. годовых отче 
гов н шланст н штатов уп)»!В.1бтотк<яч» 
ампир гл «............. гггрои»:

2) пучгкт «7» ст. 7 наложить в следу
ющей редакции:

«бі ирпеорна іі|М)іілііедежіих ране»* изы
сканий, а также сосгав.іенне *з«*рчнх чер
тежей. расшчючных вецомостей, техниче
ских ус.мняй на п|юизвеастно улґют я т. д.>:

Зі пункт «п» ст. 7 изложить в слоту- 
юшей родакціпі:

<«) ІГріКЗВоДОТПО ХіМЯ&ТВОІШЬІМ, ПОД|»Ц- 
ным н омспілжііхм спіхчюом работ, соглас
но лтпеїрждошіим Иькчішм Септетом Народ- 
і н Х о з я й с т в а  У<Ч‘Р. С«*ветх»м Пародій» 
Хозяйства АМС4Т. ««кружним <ггд<и»м ме
стной промышленности {.честного хозяй
ства) ягкканмк н окончательным проектам 
н калпіца|шим иланам. к т»чиичлгккй над- 
зир за нами»:

4) » ігуїкти ж» ст. 7 слони: «получе
ние и выгача тяжелей н других ««язв* 
тельсгв. учнпещие на векселях пе|м»датчічних 
падпнс»*й. уч»т векселей» исключить.

ІІ.

Нж і'иііщеі» п»ч“пиюв.7опж* ігзіаш» ІІ со- 
«^гветепши с. тюгга]»щ.юіш<<>м Говетха Тр)*д:»

0%»]мчш от б октнбря 1928 г. «0=> нэпе 
ычтнн 1к-»'т;|«ив.вмт»ч об утэержкмши тн 
імцімю по.мж(мдая о гот'їфгт яіюм управ 
дети по де.т.*м фабрики (завода
.«локідик гаїїцин л т. п.), «ст>ипц«  ̂на го-

а находшн-'моя ?.



Г.ТП’й Говму І’ГГ, І <Г'»Д,'ИІ»М уставил Ш.

Пик. Г,рСГ 1928 і»., Л* 03. арг. 584).

Харків. 12 лютого 1929 р.
’.Ы/т. Гол*іни Ра,Ш Народнії

Комісарів УОРР Сврбичеиио.
Клмвниіий Сирам Ради 

іСауг'ц.инт Комісарів УС-РР Я. Касян. 
Оголошено л .Вістях ВУЦВК** 27 лютого 

>020 р.. Ні Й

59. Про порядок, яи розподіляти відрахуван- 
ия до місцевих бюджетів від спеціальної оп
лати і  буряку, перероблюваного иа цукро

варнях Цуиротресту.

Гада ІІ.і)н*ішх Комісарів УГГГ п о с т а  
к о и и л а:

І.

І .  І»М|МХуііаИШІ їм І.орІИІІ. чищеній 
ІЇЮДЖЄМІІ УМТ ПІД ПМ’ЦІИЛІ.МОІ ОІІ.МТИ л
буряку, пере,|ниі.ііошіиоіо иа цукропариих 
Цукротрес.ту, ро.ііиїді.гт.п.оі ніж Л.МИТ та 
окремими округами УГГГ іі|юііі>рціЛііо пк 
до лагалммї площі .іеч.іі, .іагіиної па тери
торії АМГрр або даної округи під буряк, 
як і до аага.іммї кілі,кости бурнім. пери- 
роо.іишапою па цукропаринх Мукротрегту. 
ро.ггашоиаинх иа тнрнторіі АМГрр або да 
ИОЇ округи.

V. Доручити ІІл|юдш.ому Іїочігаріитоиі 
Фііілііпп УГГГ ро.шоді.іити між АЧМТ та 
окремими округами УГГГ гуми, належні їм 
но 'іа.іжимишх іі лрг. І шд)шунл.нннх. іиг 
ходити іа .іа.шачепоіо н тому самому артн 
кулі иоридку рімподілу.

ІІ
•! Цю иогтанону пндаї.тм н нідімнідни до 

арт (і ііог.тлмоші ЦІНІ і ПІК Сонму 1’ГГ 
а 25 кмітим 102Н і». «ІІ|ю .шиї,ненин під 
орендоїтї плати демелі. гим ько господар
ського іі|ін.ша*іеімім радянських гопюдаргтн 
Цук|н*треггу* Сі»». Лак. ГГГГ 102Н р.. 
.V» 23. арі. 701».

Харків. 10 лютого 1020 р.
Пост. Ганиш Раді ІІародш.х

ІСочнччджі УОРГ Сербиченко.
ІСорішпгшй Гж|кш Гаді 
Ніциїдніх Коміспрм» УГГГ Я. Касян.
Оголошено п .Вістях ВУЦВК" 27 лютого 

1020 р. Ні 4К

плпиімн Высшего Сонеті ІЦншоїо \*иав- 
ггва (>жш €СГ. и у клал тя і пчмквтм» 
(і) . В. Ш)Г 192В г.. .V» 03, ст. 584 >. 

Харьков. 12 февраля 1020 г.

Дам. П^УКодателя Ожога Народных 
Кониг/а^м» УГСР Сербичении

Управляющий Делами Совета 
Парцшт К»яигса|юв УСГ-Р Я. Касьян. 

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 27 февгаач 
1020 г. Ні 49

59. О порядке распределения отчислении в 
местные бюджеты по специальному сбору 
от перерабатываемой на заводах Сахаро- 

треста свеклы.

Омнет Народних К»*чнггя|в •» УП'.р по
с т а н о в и л :

І. (>ГЧИГ.ПЧ1НИ В 110.110)’ МІЧІ1ШХ ‘Л0ДЖ9- 
дулі УШ’ по гщщжиыюму с/юру «іг 
ріиюггмпаем'їй па даподах ('.тх.цмпреглі
Г НИКЛЫ ІКІІР'ЖЛТ |КЬМІ|ИіДЄ.1«МПІкі между
\МГ4‘/Г іі іггделкимми окатами УІХТ иро- 
иорцноііалміо клк «<*щей площади .іем.пі. 
лалояшюй на ти^лтцши АМГГ-р и.іл дав- 
іюг» »»к|»уг;і іид сниклу, гак и общему ко- 
ЛІРІОГТИУ «ЧКЖЛЬІ, ЦЄ|КГраГцДТІ4ІЕІЛМ(»Й па 3.1
подах Глхармгріттп, рштіожоппмх на 
тст|*у»ігпг»|яті АМГГ.Р или данного оадта.

7. 'Поручить Народному Комигеарнагу 
Фінкипон УГЇ'Г ралщкдаліпь мояму 
АМГї‘1’ я отдельными округами УОГ.р сле
дуемые им но укажпгным іі ст. 1 мгчигле- 
пн»и суміш, искри ия указанного н той же 
статье порядка расирецоленші.

«»

ІІ.

3. ІГитгоншее па'таівін.киш«! нядаетен в 
сскггиеггг.ліни со ст. В постановлении ЦИК 
и СИК Совш Ш' (гг 25 ШфП.тя 1928 г. 
«Ом огіміґміичтпніга (гг ароциюй шаты в"- 
гмечть сєлм*кол«іийстт»піиюгуі «аапачлнми сл. 
иергщ хшяйстп САхаргтрпвга» ^0. -Г 
т\Г 1928 г., .V* 23, ст. 201).

Харьков, 10 февраля 1029 г.
Нам. ІІродсодато.ія Сійста Пауюдпых 

Ііомнс«\і]юо УССГ Сербженио.
Унргикіяігшгий Датами Ом*ста 

Народных Кммяссаров У(Й5Р Я. Касым.
Рлсиубликовяно в .Вістях ВУЦВК* 27 Феврале 

1920 г., Ні 4й



60. Про видавництво «Хозяйство Украины» 
при Державній Плановій Комісії УСРР.

Гада Народнім Комісарів УСРР постано
вила затвердити иижченаведену уставу про 
видавництво «Хозяйство Украины» при 
Державній Плановій Комісії УСРР:

УСТАВА
про видавництво „Хозяйство Украины'* ври 

Державній Плановій Комісії УСРР.

1. Для здійснення видавничих функцій, 
зв'язаних а (Виданням щочісячшиса «Хозяй
ство Украины», закладається ввдавпицтзо 
з назвою Видавництво «Хозяйство Украи
ны», що с <у вдати Державної Планової 
Комісії УГРР.

2. Видавництво «Хозяйство Украины» є 
державшої підприємством, що діє на заса
дах господарського розрахунку відповідно до 
завдань Державної Планової Комісії УСРР.

3. Видавництво «Хозяйство Украины» 
має за своє завдання:

І) випускати і розповсюджувати щомі
сячник Хозяйство Украины»;

2> випускати, коли цс буде визнано за 
доцільне, неперіодичні вндаиіш з фінансо
вих та економічних питань.

•і. Для здійснення зазначених в арт. З 
завдань, Видавництво «Хозяйство Українці» 
від моменту занесення до торгового реєстру 
має всі права юридичної особи і може, зо
крема, позивати та відповідати на суді, на
бувати. заставляти і неревлагнюватн май
но. вступати в зобов'язання і укладати 
всілякі правочннн, кредіггувалпкя в бан
ках та інших установах, видавати векселі, 
приймати векселі і дисконтувати їх в кре
дитових установах, відкривати біжучі, спе- 
цінльні й інші рахуикн і вчиняти всілякі 
цінності та операції, що звязані із здійс
ненням мети Видавництва і не перечать 
чинним узаконенням.

5. Видавництву «Хозяйство Украины» 
надається, за вступним балансом, статую- 
8Пй капітал розміром три тисячі карбован
ців.

60. Об издательстве «Хозяйство Украины» 
при Государственной Плановой Комиссии 

УССР.

Совет Народных Комігссаію» УССР пл- 
становил утвердить нижеследующее по
ложите об издательстве «Хозяйство Ук
раины» при ГосуцщктвтпоЦ ШлаовэЯ 
Комиссия УССР:

ПОЛОЖЕНИЕ
об издательстве ..Хозяйство Украины" яри 

Государственной Плановой Комиссии УССР.

1. Для осуществления издательских 
функций, связанных с- наданню- ежемесяч
ного журнала «Хозяйство Украины», учре
ждается издательство под наименованием 
Издательство «Хозяйство Украины*. состо
ящее в ведении Государственной Плановой 
Комиссии УСРР.

2. Издательство «Хозяйство Украины» 
является государственным предприятием, 
действующим на началах хозяйственна) 
расчета в соответствии с заданиями Госу
дарственной Плановой Конис<чш УССР.

3. Издательство «Хозяйство Украины» 
имеет своей задачей:

1) выпуск и распространение ежемесяч
ною журнала «Хозяйство Украины»;

2) выпуск в случае, если это будет при
знако целесообразным, изданий непериоди
ческого характера по финансовым и мооно- 
млчеекпм вопросам.

1. Для осуществления указанных в ст 3 
задач, Издательство «Хозяйство Украины» 
с момента занесения в торговый реестр 
иользуетсн всеми нравами юрігдичсгкого 
лица и может, в частности, искать и отве
чать на суде, приобретать, закладывать и 
отчуждать имущество, вступать в обяза
тельства и совершать всякого рода едлткн, 
кредитоваться в банках н в других учреж
дениях, выдавать векселя, принимать вексе
ля и учитывать их в вредіггиьі.х учреждениях, 
открывать текущие, специальные и шщ«- 
счета и совершать вообще всякого рода 
действия и операции, связадпыо с ооущо 
отгонном целей Издательства п не проти
воречащие цсйствующті узаконениям.

5. Издательству «Хозяйство Украины» 
предоставляется, согласию вступительному 
балансу, уставный капитал в размер гри 
тысячи рублей.

за



6. За свої зобов'язання Видавництво від
повідав ті.імаї тим належний йому майном, 
шо на нього, згідно а чинним законодав
ством. можна звертати стягання. Державна 
скарбниця за довги Видавництва не відпо
відав.

7. Видавництво мав право провадити свої 
операції на всій території СРОР, в тому 
числі мій: право відкривати свої філії іі 
агентства, мати, як представників, окре
мих агентів но всій території Союзу РОИ. 
а так само, додержуючи чинних узаконень, 
і за кордоном. Мережу представництв і 
агентств затверджу*: Державна Планова 
Комісія УСРР.

8. Видавництво мас печатку з своею на
звою.

0. Органами управління Видавництва

1) Державна Кланова Комісій УС.РР:

2) Колегія Видавництва.
10. До віданий Державної Кланової Ко

місії УСРР в царині керівництва Видав
ництвом належить:

1) давати планові діі]>ектнви що до ді- 
яльногтн Видавництва і затверджувати 
плани роботи та кошториси Видавництва;

2) розглядати звіти про діяльність Ви
давництва за минулі періоди:

3) загально розноряджатії коштами Ви
давництва;

4) ревізувати справи Видавництва.
11. Для безпосереднього керівництва ро

ботою Видавництва 'утворюється Колегію, 
що складається з голови, його заступника 
і п’ятьох членів, нагтановлювапкх від 
Державної Кланової Комісії УСРР на ре
ченець від лої •встановлюваний.

12. До відання Колегії належить:
1) відповідально редагувати щомісячник 

‘Хозяйство Украины» та інші видалім Ви
давництва;

2) розглядати кошториси і операційний 
план па поточний операційний рік та звіт 
за минулий рік;

3) безпосередньо керувати діяльністю 
Видавництва:

4) видавати довіреності;
5) поточно контролювати діяльність Ви

давництва;
6) запрошувати на роботу відповідальних 

робітників по Видавництву;

С. По си.мім ейштеаьегвим Кзд.иуль 
і гво оювечнгт лшпь гом ігряішложаїши 
< му имуществом. па которое. согласи» де.:- 
спвующомт закоіюдатольству. м<»жег бы" 
обриіцено взыскание. Казна за долги Нам- 
телитжі по отвечает.

7. Издательство имеет «рано ненавидить 
і їм ні операция на ігей территория СССР, 
в том чис.ю имеет прано »скрывать енші 
«озеленяя и агентства. иметь в качеств? 
представителей отд<\шги\ шх'итю ію всей 
террнпрті Ояооа СД'Р. а также, с сойлю 
донним действующих узаконений, и загра
ницей. Сеть щюдставнтедьотп и агентств 
утверждается Госуда ’̂тімминЛ Плановой 
Комиссией УССР.

8. Издательство имеет печать с мичГо».- 
жеіпілч своего наимевовании.

1) . Органами управления Издательства 
являются:

11 Госш^гвишая ІІ іамчіан Кимиссіїя
УПТ.

2) К«хІЛСГИ>І Нздптслмива.
10. К Ведению Государе пшшіой ІІжиший 

Комиссии УССР в области руководства И; 
датедьстипм огінн'іпси;

1) дача плановых директив опнеителын 
деятельности Издательства и утворю, («чиї" 
ллашш работы и смет Издатели'тва:

2) расснсггршжо отчетов о дояниыюсти 
ІІздатті-ства за истекшие периоды;

3) ейцге распоряжение средствами Из 
датульства;

4) іешшн їм Издателі.етна
11. Для ікчик'рспств'цшог» рук»ні»дта 

рабеггой Издательства образуется Ь\ололи. 
состоящая из председателя. его зім<**тіпс- 
.тя и пят»! членов. назначаемых Госутпр- 
статной Плановой Ктс истей УССР на . 
срок, ею устанавливаемый.

12. К ведению Коллегии огныштся:
Г) ответственное редактирование ж у р 

нала «Хозяйств» Украины» Я ДрУГИХ МІЙ 
ний Издательства;

2) рассмотрение сметы и оиоралн. шгя» 
плана на текущий операционный год и 
чета за йсгокшйй гоя;

3) непоеродетвошюо руководств» дея
тельностью Издательства;

4) издана доверенностей;
5) тжущпй кттрать за деятчаьвосп.ю 

Издательства:
6) приглашение па службу ответстден 

пых работпякоп по Издательству:



7) розглядати справи розподілу зиску і 
визначати способи покриття втрат;

8) загально порядкувати коштами Ви
давництва.

13. Для безпосереднього завідування гос- 
по.кфсько-адміиістритшжою діяльністю Ви
давництва Колегія настановлю): завідателн 
Вндавинцгва, що діс під її керівництвом і 
загальною контролен). Для викоиашія функ
цій. звязанмх з технічним виданням що
місячника «Хозяйство Украины*, Колегія 
може настановити завідателя редакції, а 
так сапо бухгальтера Нндавннцтва.

У в а і а. Обов’язки завідателя Кидав-
ництва і завідателя редакції можна по
кладати на одну і ту особу.

14. До відання завідателя Видавництва 
належить:

1) розноряджати коштами й майном в 
межах кошторисних призначень:

2) реалізувати векселі і інші грошеві 
зобов'язання;

3) укладати нравочнші і взагалі прова
дити всі погрібні гост*да|*ські операції в 
межах, встановлених від Колегії:

4) страхувати майпо;
5) представляти в усіх справах Видав

ництво у всіх установах, 'Підприємствах і 
організаціях;

6) виробляти проекти штатів Нндавннц
тва і його допомічпих оргапів;

7) встановлювати внутрішній лад робо
ти у Видавництві;

8) приймати і звільняти службовців Ви
давництва в межах, встановлених від Ко
легії;

9) складати кошториси, калькуляції, ба
ланси і проект розподілу зиску або способів 
покриття втрат Видавництва.

15. Всі грошеві документи, видавані від 
іченн Видавництва, повніші підписувати за- 
відатель Видавництва і бухгальтер.

16. Кошти Видавництва складаються з 
сум. вторгованих від продажу щомісячника 
«Хозяйство Украины* та інших видань Ви- 
дашшцтва, а так само з щорічних асигну
вань за державшім бюджетом.

17. Операційний рік Видавництва лі
читься від 1 жовтня до ЗО вересня. Не

7) рассмотрение вопросов распределения 
прибыли н оігр-дслеіпк* способов покрытия 
убытков;

8) общее распоряжение участками Изда
тельства

13. Дли ■пхчюг’рсдашсмшого иансцыв&илн 
хозяйсгвешм • <>1М'н::‘1!ст|К1тю»1к»ю цаятель- 
постью Издательства Коллегия наопамает 
заведывающего Издан-лытвоч. юсгорыйдей
ствует ВОД ео руководством 'ІІ (ХИЦНМ конт
ролем. Дли тшп'атнпнни функций, гашан- 
ных с томшпоокнч изданием журзьиа «Хо
зяйство Украины*. Коллегией «ожог быть 
назначен заведывающий редакцией. л гак- 
же бухгалтер Издате.ттва.

П р и м е ч а н и е .  Обязашюсгя заводы-
пающего Издательством и завдытающе-

го редакцией могут быть возложены иа
од по и то же лицо.
14. К ведению заводы на тощего Издатель

ством относится:
О распоряжение сродлчшж и имуще 

том в пределах сметных назначений:
2) роа*тпоаци« векселей и другк> денеж

ных обязательств:
3) заключение сде.нж и вообще. произнод- 

ство всех необходимых хозяйственных опе
раций в «ределах, установленных Коллегией;

4) страхование имущества;
5) •нродсттмштельс.тво (по вс."М делам 

Издательства во всех утреждешмх. пред
приятиях я оргатлгаацлях;

Г») выработка проектов штатов Издатель
ства и его стоюо'ншх органов;

7) установление внутренней* распорядка 
работы в Издательстве:

8) прием и упиьаестис служащих И&іа- 
тольства в пределах, установленных Кол
легией:

9) составление смет, калькуляций, ба
лансов іі проекта распределения прибылей 
или елгосо'юв покрытия убытков Издатель
ства.

15. Все денежные документы, выдаваемые 
от имени Издательства, должны иметь 
подпись наведывающего Издательством к 
бухгалтера.

16. Средства издательства составляются 
из сумм, выручаемых от продажи журнала 
«Хозяйство Украины» л других кздкнпй 
Издательства, а также из ежегодных ассиг
нований по государственному бюджету.

17. Операционный год Издательства счи
тается с 1-го октября но 30 сентября. Не

зи



пізніш як за місяць перед настанням черго- 
во го операційного року. видавництво по
винно подати до Державної Планової Комі- 
сії У ГРІ» проекти річної і квартальних ви
робничих програм та кошторисів.

18. Лк шіршти операційний рік Ви
давництво складає -«піт про діяльність за 
минулий рік і прикінцевий баланс. що їх 
подається найііізніш Зі грудня того самого 
року до Державної Планової Комісії У (ТІ', 
а так само до ІІароднього Комісаріату Фі
нансів УГІЧ*. на підставі правил про поря
док Прилюдної ЗИІТІІОСТП.

Розподіл зиску ІІ|ЮІІЛДПТІ,ҐЯ порядком, пе
редбаченим постановок) І’ПК Союзу І’СР з 
20 лютого 1928 р. «Про порядок визначнії- 
ня гі розподілу прибутків» (Зо. Зак. СИТ 
1928 р.. .V 17. арт. 137) з тим. що зиск 
Видавництва після виплати прибуткового 
податку і внесення відрахувань до фонду 
поліпшення побуту. надходить в |н>зіюр;ід- 
женнн Видавництва на розвитої; і здешев
лення його видань.

19. Діяльність Видавництва ревізує Дер
жавна Планова Комісія УСРР порядком від 
неї встановленим.

20. Ліквідацію товариства провадиться 
стосовно до правил іі]ні порядок ліквідації 
державних промислових трестів (арт. арт. 
а4—64 Устави про державні промислові 
трести УСРР, Зо Уз. УСРР 1928 р.. У* 18, 
лрт. 165).

Харків, 10 лютого 192н р.
Голова Ради Народиіх

Комісарів УСРР В. Чубар.
Керівннчий Справ Ради Пародніх

Комісарів УГРР Я. Касян. 
Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 27 лютого 

1920 р., №48
ПОСТАНОВА

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО- 
НАВЧОГО КОМІТЕТУ 1 РАДИ НАРОДНІХ 

КОМІСАРІВ УСРР.
61. Про зміну постанови «Про заходи до 
забезпечення житловою площею робітників 
установ і підприємств Союзу РСР, що пра

цюють за кордоном».

Дія забезпечення житловою площею всіх 
осіб, що їх береться на роботу н устано
вах, підприємствах і організаціях Союзу РСР

нозже. чем за месяц до наступления очоред- 
иою операционного года. Издательство обя
зано представить Государственной Плановой 
Комиссии УССР проекты гоцгшой и квар
тальных производственных Н|и>грачм и смет.

18. По окончании операционного года. 
Издательством составляется отчет о деятель
ности за истекший юд и заключительный ба
ланс. каковые представляются не позже 
31 декабря того же года Госуда|іствешюй 
Плановой Комиссии УССР. а также н Народ
ный Комиссариат Финансов УССР, да осно
ваний правил о порядке публичной отчетно
сти.

Распределение прибылей іі|н»изноднтси в 
порядке, предусмотренном постановленном 
Совета Народных Комттаров Союза (VI* от 
20 февраля 1928 г. -О порядке определения 
и распределении прибылей» (Г. 3. СССР 
1928 г.. Л* 17. ст. 147» с тем. что чнетря 
прибыль Издательства после уплаты подо
ходною налога и взноса отчислений в фоод 
улучшения быта, поступает в распоряжение 
Издателыупва на (юзшпне н удешевление 
ею паданий.

19. Ревизия деятельности Издательства 
осуществляется Государственной Плановой 
Комиссией УССР п порядке ею установлен
ном.

20. Ликвидация Издательства производит
ся применительно і; правилам о порядке 
ликшідлцші государственных промышленных 
тротт (ст. от. 54—64 По.кшчям о госу- 
ДЛрСТЖ'ННЫХ 1фОМЫ1НЛ<М1НЫХ трестах У('СР.
С. У. УССР 1928 г., .V? 18. ст. 165).

Харьков. 19 февраля 1929 г.
Председатель Совета Пароцшх

Комиссаров УГГР В. Чубарь.
Управляющий Делами Совета Ка{юдных 

Комнсса|юв УССР Я. Касьян. 
Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 27 февраля 

1929 г.. №-18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА

___НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.
61. Об изменении постановления «О мерах 
по обеспечению жилой площадью работни
ков учреждений и предприятий Союза ССР, 

работающих за границей».

В целях обоепочоини жилой площадью 
всех лиц, привлекаемых к работе в учрежде
ниях. предприятиях и оіч\тнн;«ация\ Сою.ы



за кордоном для торгової, дипломатичної і 
консумі.ської служби, у разі закінчення 
їхньої роботи і повернення їх по УСРР, 
Всеукраїнський Центральний Виконавчий Ко
мітет і Рада Шфодігіх Комісарів УСРР 
п о с т а  н о в  и л и :

1. Поширити на всіх осій, що їх переться 
на роботу в установах, підприємствах і 
організаціях Союзу І*СР за кордоном для 
торгової, дипломатичної і консулІЛЬКОЇ служ
би, а так «їмо на членів їхніх родин пра
ва щодо забезпечення житловою площею, 
надані фахівцям і родинам фахівців, яких 
беруть на роботу в органах Народнього Ко
місаріату Зовнішньої і Внутрішньої Торгів
лі Союзу І'ГР і я ініїніх торгових організаці
ях за кордоном.

2. Відповідно до арт. 1 цієї постанови, 
іюробити в постанові Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету і Ради На- 
родніх Комісарів УСРР з 15 серпня 192В 
року «П|ю захопи до забезнечеиня житловою 
площею робітників установ і підприємств 
Союзу РСР, що працюють за кордоном* 
(**». Уз. УСРР 1928 р. Хг 23, арт. 195) 
такі зміни:

1) арг. 1 ухвалити в такій редакції:

«1. Особи, що їх береться на роботу в 
установах, лі.діриємствах і ортанізаціях 
Союзу РСР за кордоном для торгової, дипло
матичної і консульської служби, а так 
само члени їхніх реали, що мешкали з 
ними до їхнього виїзду за кордон, зберігають 
на ввесь час перебування цих осіб на робо
ті у зазначених вище установах, підприєм
ствах і організаціях житлову площу, яку 
вони замешкували до від'їзду за кордон*.

2) В арт. 2 слово: «фахівці» замінити на 
слово «особи*.

Харків, 20 лютого 1У20 р.

Голова Всеукраїиського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

;іаст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Секретар Всеукраїиського Нейтральною 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВКМ 9 березня 
1929 р. № 57.

СОР за границей для торговой, дипломати
ческой к консульомгіК * службы, в случае 
окончания их работы и возвращения их в 
УССР, Всеукрашонпй Центральный Испод* 
ипгельцый Комитет и Совет Народных Ко
миссаров УССР п о с т а н о в и л и :

1. Распространить на ‘всех лиц, привлекае
мых к работе в учреждениях, предприятиях 
н организациях Союза ССР за границей для 
торговой, дипломатической и консульской 
службы, а также на членов их семей права 
по обеспечению жилой площадью, предо- 
ставлепныо спецпалистам п семьям специа
листов, привлекаемых к работе <в органах 
Народного Комиссариата Внешней и Внут
ренней Торговли Союза ССР и в других тор
говых организациях за границей.

2. В соответствен со ст. 1 настоящего 
постановления, внести в постановление 
Всоукрашского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комисса
ров УССР от 15 августа 1926 г. «О мерах 
к обеспечению жилой площадью работников 
учрежаепий п предприятий Союза ССР, ра
ботающих за границей* (36. Уз. УСРР 
1926 г.. Л* 23. ст. 195) следующие измене
ния: -

1) ст. 1 изложить в следующей редак
ция:

<1. Лица, привлекаемые к работе в уч
реждениях, предприятиях п организациях 
Союза ССР за границей для торговой, дипло
матической и консульской службы, а также 
члены их семей, проживавшие совместно с 
ними до их вьюэда за границу, сохраняют 
па все время нахождения этих лиц па ра
боте в указанных выше учреждениях, пред
приятиях и организациях жилую площадь, 
которую сип занимали до от езда за грани
цу».

2) В ст. 2 слово «специалисты* заменить 
словом «лица*.

Харьков, 20 февраля 1920 г.

Председатель Всоукраинекого Центрального 
Исполнительного Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Нароссвых 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Секретарь Всеукраппского Цеитральпого 
Исполнительного Комитета М. Василенко.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК/ 9 марта 

1929 г.. № 57.



ПОСТАНОВА
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

62. Про зарахування до особливого фонду 
кредитування трестованих радянських го* 
слодарств надходжень єдиного сільського
сподарського податку з цих радянських го

сподарств.
I.

1. Чинність пік-пміоші Рації Народніх Ко
місарів УОРР а 22 грудин 1927 -р. «Про зара
хування цо особливого і]к>ііду к|Н-.діггуиаінін 
трсстчикших радянських і’<юпода|мтк надход
жень «аиіпи’о сілій'ько-господарського подат
ку 1927-1928 року з цих |>адяпськн\ госии- 
д;цн*.ти * (:й. Уз. УСРР 192-7 р. А? Г»7. 
н|п\ 2Ь8) тжіирігіи на надходження із за
значених гос-подлрств санного сільсько-тс- 
нодарськоію податку за 1928-1929 і ііагтуи* 
ігі роки.

2. У авімісу а шідап-шім ціої ікл* гашиш змі
нити арг. 2 ін/станови РИК УСРР з 24 січ
ня 1927 року «Про утворенні! особлцвоію 
фонду кредитування 'і|»естх>ниішх рацянсь- 
ких господарств і про порядок шягорнсту- 
ваїжя нього фонду» (Чб. Уз. УСРР 1927 р. 
Л* 2 Ч. арт. 12), ухваливши його в такій 
|юдакцД:

«2. О/0О.1ІІВНІІ і)юнд кредитування 'гро- 
гтоваиих |кмннсысн\ гос-иода^нти УСРР ут- 
лорнхггіи л з усіх надходжень з единого 
еільоькіиосиодарського гкіятку, ііочмиа;о*пі 
з 1924-25 року, нк тих, що їх »гже впо
їли трестовані радянські господарства, ж; 
і тих, що їх мають поїш внести, крій від
рахувань до місцевих бюджетів за 1924*22» 
і 1925-26 р.р. або відрахувань по райоио- 
іш\ біатжітів за наступні по них р і к и - .

II.
Ч. Цю 'Постанов» івидаогі.ся на підстилі п<>- 

сгаїюви Ради Па,ю.цгіх Комісарів Союзу ІЧ'Р 
з 19 травня 1927 р. «Про повергання над
ходжень санного гільсько-госвдвірського по
датку я т|вч*тованн\ ірідянсмшх гос-аода|>і'тіі 
на особливі ііюігди юрештуваїиш зазначених 
радянських господарств» (116. Лік. СІТр 
192-7 і»., .V? 27, арг. 288).

Харків. 20 лютого 1929 р.

Чает. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Керінннчнп Справ Ради Народніх
Комісарів УС1Т Я. Касян.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК“ 9 березня 
И»2о р.. № Г>7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

62. О зачислении в особый фонд кредито
вания трестированных советских хозяйств 

поступлений единого сельско-хозяйственно
го налога с этих советских хозяйств.

].
1. Действие (ки* і .иіміионии Совета Нади

ных Комнс&ццж У СП» от 22 декабри 1927 г. 
>0 зачислении в особый фонд кредитовании 
трестированных советских хозяйств посту
плений единого се.и.ско* хозяйственного на
лога 1927-1928 года г зтих советских хо
зяйств' (Чб. Уз. УГРР 1927 г. А? Г, * 
ст. 2Г»8) распространить па поступлення с 
указанных хозяйств единого еельско-хозяп- 
ствонного налога за 1928-1929 н последую
щие годы.

2. И гюви с изц.мшои настоящею поста
новления изменить ст. 2 постапоклепан Со
вета Наемных Комиссаров УССР от 24 ян
варя 1927 года <06 образовании особого 
фонда кредитования трестированных совет
с к и х  хозяйств и о порядке нгішлі.аонаїши 
атого фонда* (46. Уз. УГРР 1927 г. А? 2-Я, 
ст. 12). изложив ее в следующей редакции:

<2. Особый фонд кредитования трестиро 
ванных советских хозяйств УГГ1’ обриует 
си из всех ностун.іеїшй їв» единому сельско
хозяйственному налогу, начинай с 1924-2:» 
года, как уже внесенных т|»егтн|к»ванін>ічіі 
советскими хозяйствами, так и подлежащих 
внесению ими, за исключением отчислений в 
местные бюджеты за 1924-25 и 1925-26 г.г. 
или отчислений в районные бюджеты за по
следующие годы .

ІІ.
3. Настоящее носгаштлиніїс издается на 

основании постановлении Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 19 мая 1927 г. 
«Об обращении поступлений единой» сель 
ско-хознйгтвеїшого налога с трестированных 
советских хозяйств в особые фонды креди
тования указапных советских хозяйств* 
(С. Ч. СССР 1927 г. .V 27. ст. 288).

Харьков, 20 февраля 1929 г.

Зам. Председателя Совета 1!л|юдных
Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комн<та|юв УССР Я. Касьян. 

Распубликовано в .Вістих ВУЦВК" 9 марта 
1929 г.. № *»7.



ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИ
КОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДЖХ 

КОМІСАРІВ УСРР.

63. Про трудовий шляховий відбуток.

Щоб забезпечив будівництво іі утри
мання в справному стані шляхів УСРР, Осо- 
у і̂їнський Щлггралышй Виконавчий Ко
мітет та Рада Иаірадпіх Комісарів УГРР 
п о с т а н о в и л ! :

І.

1. Центральний Вкюліавчкй Комітет 
АМС1Ч’, округові й районові виконавчі кг- 
мітетя та сільсш ради мають право при 
тяіатя до обов'язкової трудової участи в 
роботах щодо ттриманпя, відношення, по 
лішшяшя І прокладання нових оиругових 
шляхів другого -розраду та відповідних шля
хів в ЛИСІМ*, раііоновнх і сільських шля
хів, а так само до збудувати й ремонту 
ншхогаи споруд на зазначених шляхах- 
прзцсадагиу сільську яодпіоть, що жігво в 
сільських мкяцокютях, як особово, так і а 
належною їй тягловою худобою та потріб
ними тршка^говями засобами й романси*
1X1)1.

Притягати до трудового шляхового вЬ- 
Ґгггву так само треба па «иди сі.іьсько- 
господарчих колективів (сільсько-поопадав >- 
ські комуни, артілі, товариства тощо), при
ватні промислові та інші підпрксмства, що 
користуються відповідними шляхами.

2. Від трудового шляхового відбутку 
увільнясться:

1) опіб молодіішх від 18 років,
2) чоловіків віком понад 50 років,
;>) жінок віком попад 40 років,
4) осіб, що чорта хворобу або ігаліцт 

тимчасово втратили працссдатшсть, до від- 
іювлошн лроцтадатпости,

5) інвалідів праці та ввйпк,
6) вагітних жінок—за 8 тижнів порад 

пологами й ікюатнльпиць протягом 8 тиж
нів після пологів, а так само жінок, що го
дують ї’руцога,

7) жаюк. що мають датой до 8 років, 
кати німму їх доглядати,
* 8) жаюк, Що щххзадять госоодарюв:лщгі 

самостйоо.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОД

НЫХ КОМИССАРОВ УССР.

63. 0 трудовой дорожной ПОВИННОСТИ.

И целях обеспечения строительства и со
держании в исправном состоянии дорожном 
сети УССР, ВсеукраинскпЙ Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР п о с т а н о в м л *:

I.
1. Центральный Исполнительный Комитет 

АМСПР, окружные и районные испояпятедь- 
пые комитеты и сельские советы имеют Ярь- 
во привлекать к обязательному трудовому 
участию в работах по содержанию, обновле
нню, улучшению и проведению новых окруж
ных дорог второго разряда и соответствую
щих дорог в ЛМССР, районных я сельских 
дорог, а также к возведению и ромонту до- 
рожпых сооружений на указаиных дорогах— 
трудоспособное сельское населенно, пожи
вающее в сатыжих ‘месшоотях, ви; ли*ш«>. 
так и с принадлежащим ему рабочим ско
ті»); и необходимыми транспортным* с]н.*д- 
ствами и нпвентарсм.

Привлечению к трудовой дорожной новий- 
носги надлежит также все і»юш оольско* 
Х<ШЙСТВЄДОМХ КО.Т.ТС1КПИВОВ (чЮЛЬйЖКСОЗЯЙ- 
стакчиїьн* коммуны, артодгн, товаряличгпк* 
я л,»ч.). частные 1цкмьнн.тсшш я апше
ПреДПрИЯТИЯ, ІКОЬЗуЮ!ШТЄОИ ОХЛВХУГСТВУ-
ющнми дорогами.

2. От трудовой дорожной ИОВНИВОСТЯ ОСВО- 
бождаются:

1) лица моложе 18 лет.
2) мужчины в возрасте свыше 50 лет,
3) женщины в возрасте свыше 40 лет.
4) лица, вследствие болезни иля увечья 

временно утратившие трудоспособность. 5о 
восстановления трудоспособности,

5) инвалиды труда и войны,
6) беременные женщины за 8 нецел, до 

родов п роженицы в течение 8 недель после 
родов, а также женщнпы, кормящие грудью.

7) женщины, имеющие детей до 8 лет. за 
которыми некому ухаживать,

8) женщины, самостоятельно ведущие хо
зяйство,



'.)) ригіітіими і службовців, що лраіін»югі, 
у іцюігнамия'/п, а так само осіб, що м;м 
ни гот» у ірудоііил кшежтитх іми|имігнн\,

10) лжаріл, мителіи їй лі*і>оночіп,
11) ]м>ітіішйіі і лгуяаяііиіін жі.іг.шиці.,
IV) ічлі.сі.к«х ішкоікищіи та акіїгших

’г.Н'ііи» доіірпхкічпіх інгжежшіч «ірг.ии.кіц'й*
13) тяи-е.іцрцін і по}>*у<\ьігпііі шеччіїом

дііич> {мої під чаоу опчнчшн н іі*і»>«чу
МІСЦІ,

14) «пій категорії п|яіма(;ш та ноодомо- 
іиі\ »*■*/*- ;п щяталоИаКії і‘і.и.гі.кщ |МД, Що 
:Л ж’-пиадіїмм {мгіоіиші ішіпогапчі ком-'т-*тк.

Увага !. Працю жим; інюіриетоич- 
с.іт.ся .і,і іюнмі іігаа.кнх ,р<Літах. на ігри • 
а-ли. «к Л<'ІЧНГ1((Л:(І. ПГГ.МІЮЇ худої**, їм 
ЛгІЧвИі ІІ(1« ПІІПІК |мбоГ«ЬХ То-що.
• У ІІ (І І-ІІ ?. 'і МОІІІІ ОІІШ.’Ї |Х»УІІІ.І. ню 
и треба ііріігзіі.і і іі до трудової участи в 
(мьмггах •що-д«» ш.іамжото будшіии і а... 
120 мощна одночасно притягати до роботи.

3. До ошгштї ^к/мті <нс можна лнклрл* 
«Тонувати:

I) 'ммииу худобу лю.щииу від 3-х ржік;
V) ІІ.птіВІГу Х]М»»у, Жіі|И'М,Т|ЧНі;ніу н пр*

i. ііКьх Паркими** К<»міч*;і;ріяту ЗоЧ'ЛШіпх 
Глцжм У0РІ\ або л ІЦюдш.ову Коїяс/іріїпі
«■•'НіЛІЛіНЛ сИріИі А.ИГІ1»;

II) тїмну \уд-*бу л пнт|Щч '.кіліюру-
ii. ігііііігм, що ііііюдигі. шіиішшати відбуті,
,1 *І«К ОІШЮ ТИГДоВу \'УДіхЛ\ ЩО її ЩО-
.ИіііХІТН ‘Юрії жчрт.і.мингп, їмімч хіюрцґіи 

•на іііму.і, час- уворогін;
4) Тіи ліку худобу тич ммнщ, до мста- 

нокнміш щцкидош. ікі час киімітніу.
І. Тяглову худобу й транспортові жісобн, 

,цо вадекаїгь гог,ііода:|ь-ішм, у складі нки * 
лома ирдцпддатнх 4к'-іо або їхніх іхямгодарін 
ИН.іМГіііК’ ПІД І’руДоІИІ'о ВІДбуТК). 'ІМ.НИІІЮ 
;<>н.'о|щ<м>ун.т( не]ммшлт на -пміігП р.'біті 
:і при 'тну гак, щіяі тяглову \\цибу Й 
ерлнниріуий жичяїн о]хі.ня'Н -її сі ,(ому кож
ні , і- ці\ іГаЛбіїїмн -на одігу дибу. Па таких 
мініючі чи оуіцяни.щіп транспорту при- 

^шлттм'и (иідиліо госцощрін, або о»*іб, ню 
їм салі» іхиміадарі донірнюп. снон» ху.акіу Й 
■і|чикчіі4»»ив ж^оГщ.

а. Ііщичнапи .ьн^імі'п. до учао.пі н (хмі- 
•і^\ ш.щхі-мпо ‘^'ДЇііііііці’иа ікч/юіюю іціа-

'.)) (іаоо'іиг н г.іужащио. аанатмо к п;но 
ммііі.Н'ііііш'Пі. а тлкжо днца, {лиіогаїощио и 

7(»удоны.\ ко.ыоктя»$ах Гю;і|і,ок)Тіінх,
10) іір.і'ж. учігголі іі аідюііомм.
11) ])2іоінио и гдуа.-ащис жс.ю.ших до]юі',
IV) ГО.ІМ'КІІО. НПІО.ІІШГО.ІН ІІ «Іі, ГИ ОН ІЛ* 4-Ю-

нм діт|шііо.н,ш>іх но,парных орсаииааций.
1.3) раї'пмонцм и Ш'рпп'Л'нци н точение

ОДНОИ* ГОДН СО НреМіЧІИ ІКме.іеІІНН ІІ НОІШМ 
МОГТС.

14> иные іМГеіо|нш граждан іі отделение 
лица но ноетаїїоіиешінм селі.скнх соиотои. 
утиоржді'іінмм {іайошіимн нсиолінт«*льнимн 
комитетами.

ІІ |>н ме 'іа н не 1. Труд жошдин нс- 
полі.луетін їм меііее гнжелмх работах, 
как, например, ііогонщнц рабочею скота, 
їм легких лм.ішшх работах н т. іі.

і! р и м о  ' і  л и н е  Ч. Члены одной ГҐИІ.Н. 
подлежащие прнімечснніо к трудоному 
участию н работах но до|южному строп- 
ге.п.ггку, не могут нрнилекатьси иа ра- 
ооту однонремиїшо.

* 3-. На до|и>жних раГиїтах но могут білі, 
жно.н.аупми:

І) рабочий скот моложе 3-х лет,
V) племенной скот, ллрогнсгрнропашшіі іі 

о|Тглнл\ Народного Комиссариата Земледелия 
УСІТ или н И,і[»одном Комиссариате Земле
делии АЛІТП*;

3) рабочий сілії, страдающий острыми :іл- 
бо.іенаііинчн, іірешітстнуїощнмн нынолне- 
піно ношиїїнямей, а тхюм )химешй ітгот, 
подлежащий п.іоліцин в виду аарааноіо ха
рактера их бо.іе.ніп на креми их болвани;

•И рабочий скот тех солоний, в которых 
установлен кар,літнії, на время карантина.

4. Рабочий с ко г и транспортные сродства, 
принадлежащие \о;;янствам. и состапо кото
рых мет трудоспособных лиц или хоанова 
которых освобождены от трудовой повинно
сти, должны биті. НСІЮ.1І,лопаны неимуще- 
СПІСІМЮ на лоп;нх работах к при том так, 
чтобы рабочий скот и транспортные срсдстнн 
были в отсутстннн ж; дому каждый рг.л не 
ію.іее суток. Іі таких случаях в качестве лиц. 
соіі|юио;кдли>щи\ транспорт, ішнлчаиїтся 
родственники чо.іяев или лица, которым хо- 
лиева сами донорнют свой скот н транспорт- 
ные сродства. •

,г>. Привлечение населения к участии» и ра
ботах ,110 ДорОЖНОМу СГ[Н»НТС.Н.СТ|»у личным



нею з тягловою худобою чи Оса неї дозво- 
лястіся :щ таких умов:

1) каїн сільська людність не обтижена 
р 'чоюцомми «кміккимн «роботами (сівба, 
я-нипа то-що);

2» матеріали до місця робіт м-жна крл- 
і'тамяпчі порядком трудового набутку не 
далі *н; на 26 шмт.;

іі) -каш шшадк планом заходи :н> по 
лікщошгл іі розвитігу шляхів не можна 
здійснити за рахунок коштів, що є в роз- 
іирадж'чий мйщесшх .рад і виконавчих ко
мітетів.

6. Нкрушш 'іїншківчі комітети, районові 
югкоігоігй коитет», сільські ради та органи 
АМИЧ*. що ійдають шляховою оправою, 
НОВШ'/.П •.ШЄСНСЧНТН ШЛЯХОВІ РОБОТИ Ні/ 
грібшім технічним керівництвом, а таксами 
матеріалами іі ірішми.

Технічне, матеріальне та організаційне 
їїідгоі'овлощія робіт провадяться за раху
нок ВІДПОВІДНИХ бюджетів та ‘КОШІВ, що 
хихотать замість особової трудової* 
участи, за арг. 10 цієї постанови.

Фактично •притягати людність до виконан
ня робіт можна тільки тоді, коли відповідні 
і-ін.ш скінчать тохмічне, матеріальне та 
організаційне нідготовлення цих робіт.

7. Иа округові 'виконавчі ііомІтєш по 
і Круїчмюму шляховому відділу і па органи 
АМШ\ що відають шляховою справою, їм 
підставі даних рзйоповж виконавчих комі
тет та сі.іьсьшх рад і за їхньою безпо- 
«•-редиьою участю складається:

1) векммвлнти загалышй порядок при 
тягненая людности до «робіт, керувати іі 
увинтагати провадиш роботи технічними 
та грошовими засобами;

2) роз'роблятн перяиктивні й операційні 
н.кмш робіт, що їх новіша виконати но- 
рядком трудового відбутку;

3) забезпечувати виконувані порядком 
трудового відбутку роботи шлежиим тех
нічним накидом та потрібними прила&шмн 
* мг.гфстчн;

4) щгзначнти норми робочих диів, потріб
них для виконаний окремих робіт, і «ста- 
і&чиювата денну норму виробітку як дія 
;>х*Ітітка, так і для худоби:

б) провадити облік і приймати роботи, 
що виконала людність;

трудом с рабо'інч скотом млн без нею до
пускается при наличии следующих условий:

1) если сельское население не обременено 
срочными работами сезонного характера 
(посев, жатва н т. и.):

2) материалы к месту работ можно до
ставлять в порядке трудовой ПОВИННОСТИ ПО 
далее чех на 25 километров;

0) если намеченные планом мероприятии 
по улучшению п разлитию дорог не могут 
быть осуществлены за счет средств, находя
щихся в распоряжении местиых советов и 
исполнительных комитетов.

6. Окружные исполнительные комитеты, 
районные исполнительные комитеты, сель
ские советы и органы ЛМСС1\ ведающие до
рожным делом, должны обеспечивать дорож
ные работы необходимым техническим руко
водством. а также материалами и депежиьшц 
средствами.

Техническая, материальная и организа
ционная подготовка работ производится за 
счет соответствующих бюджетов и средств, 
поступающих взамен личного трудового уча
стия, согласно ст. 10 настоящего поста
новления.

Фактическое привлечение населения к 
исполнению работ может иметь место лишь 
но завершения технической материальной и 
организационной подготовка этих работ со
ответствующими органами.

7. На окружные исполнительные комитеты 
по окружному дорожному отделу к на органы 
А МС(Т ведающие дорожным делом, на осно
вании данных районных исполнительных ко
митетов и сельских советов и нрн их непо
средственном участии, возлагается:

1) установление общего порядка привле
чения населения к работам, руководство п 
содействие проведению работ техническими 
и денежными средствами;

2) разработка перспективных н оператив
ных планов работ, которые должиы быть 
исполнены в порядке трудовой повинности:

3) . обеспечение выполняемых в порядке 
трудовой повинности работ надлежащим тех
ническим надзором, необходимыми приспо
соблениями и материалами:

4) определение норм рабочих дней, не
обходимых для выполнения отдельных работ, 
я установление дневной нормы выработки 
•как для .рабочего, так и для скота;

5) учет и приемка выполненных населе
нием работ;



0) Оеоіюсеродшю провадя'пп заходи ггри 
тягпешщ людлостп до трудового ШЛЯХОВОГО 
шдбутоу па акруїхкшх шляхах другого 
розряду й оцттовгдшіх їм шляхах ЛМОРР.

8. Районові виконавчі комітети й сіль- 
ч'ькі іроде на нцетапі затверджених від «ж 
рутошгх И1.1ЯХОЭПХ відділів та іщповідшіх 
органів АМСРР планів і норм встановлюють 
щодо шляхів раііоиового й оільсмсого зяг.- 
чішш за чкшшіістю:

1) загальне число робочих днів, лотрі.*- 
пнх «а шннгашш коисін»ї окремої роботи,

2) періоде ташоїкюшн робіт;
3) райопи робіт, точно поділяючи їх на 

катсрогії і ділнвкн робіт;
4) іххніодід шляхових яілшіщі. між до* 

одімкишш селами тоді, -коли сільська рада 
оімщіус кілька або се.шш.

Крім того, ш оільгькі |кцдн покладається 
нрлщитн облік ЛЮДНОСТІ! й тяглової худо
би, то їх треба притягати до трудового 
шляхового відбутку, а так само притягати 
їх до ребстн на всіх шляхах.

9. Кількості, робочого часу, іцо його ви
трачає кожний з громадян, нрптягпутих до 
добової трупової утасти в шляховому бу
дівництві яі: а тягловою худобою, так і без 
неї, но <новшша перешщувлтн шістьох пор- 
дальних регонлх днів протхтгом року, з умо
вою, ацоб промадшк, яких притягнено до 
трудової участи в шляховому будіївництві 
иовпістю гаг)юбилм парші, ВОГаїКЮ-ТОНІ на 
підстая я. 4 арах 7 цієї «останови.

10. Особам, що їх треба притягати до 
Трудового відбутку В !!1ЛЯ\;1ВОМу буДІВПИ- 
цтві, «вдасться право заміняти участь як 
осиїозу, так і наложною їм тягловою ху
добою оддеседмш ірошспюш шюскаїми, 
шп їх сплачустіся в речоїщі, встановлені 
на вщхлешня шдяхогаїх робіт.

-Уваг а. Грошеві суми, замість трудо
вої участи в роботах шляхового будів
ництва, оправляєтьс я безспірпо за поста - 
«ьиюю <ірв-ашв, що притягають .тюдпість 
До 'Прудового шляхового відбутку.

1!. Нормі» грошевої замят віклглчаюті 
районові виконали комітет (відповідно де

б) непосредственное И|ЮВЄДЄПИЄ меро
приятий но привлечению населення К Труд - 
ВОЙ Д0|К>ЖК0ІЇ повинности на окружных ДО- 
|югах второго разряда и соответствующих им 
долгах ЛМССг.

8. Гаііошше неиолшіте.шіие комитеты и 
сельские советы, на основашгн утвержден
ных окружными дорожными отделами и со
ответствующими органами ЛМГСІ* планов м 
норм, устанавливают в отношении дорог 
районного и сельского значении по Про 
подложности:

1) общее число рабочих дней, иообходк- 
мых дли исполнении каждой отдельной }•;<• 
боты;

2) периоды щкш.шодствл работ;
,3) районы работ сточным разделением их 

на категории и участки работ;
4) распределение участков дорог между 

0ГДСЛЫ1ЫШ1 сслешшми В ТОМ случае. КОГДа 
сельский совет об'единиет несколько селе
ний или поселков.

Кроме того, на сельские советы возлагает
ся веденпо учета населенин и рабочего сы
та, подлежащих привлечению к трудовой до- 
{южной повинности, а также самое нринл*-- 
ченнс их на работу на всех дорогах.

9. Количество рабочего времени, затрачи
ваемого каждым из граждан, привлекаемых 
і; личному трудовому участию в дорожном 
строительство, как с рабочігм скотом, так и 
без пего, нс должно превышать шести пор- 
.чальпмх рабочих дней в течение года при 
уС.ИіВШІ, чтобы ПрИВЛ0Т<1НШС к трудовом, 
участию в должном строительстве гражда
не полностью выработали кормы, установлен 
ные на основании и. 4 ст. 7 настоящего по
становления.

К). Лицам, подлежащим привлечению к 
трудовому участию в дорожном строитель
стве. предоставляется право заменять уча
стие как личное, так и принадлежащим им 
рабочим скотом соответствующими денежны
ми взносами, уплачиваемыми в гро:;и. уста
новленные для производства до|южкых работ.

П р и м е ч а н и е .  Взыскание денежных 
сумм вместо трудового участия в работах 
ПО ДО|ЮЖИОМу ст|нштельству, производит
ся в босом «рвом іюрядгае, по№стаиачл«П1ю 
органов, привлекающих население к тру
довой ДОрОЖНОЙ повинности.

* 11. Нормы денежных замен определяются 
районными исііолкнтс.іі.иі4Міі комитетами к



чюятх в даній «місцевості дні на наймеш 
робочі руки та тяглову худобу й затв ©д- 
жуюгь Рада Народійх Комісарів АМСРР і 
округові виконавчі комітети, кому слід.

12. Суми, що надходять замість трудової 
участи в роботах шляхового будівництва, 
ЗараХОВу<Л1«Я до тото шляхового фонду, шо 
за рахунок його провадиться роботу, й ви
трачається год наглядом Ради Наспіх Ко- 
мгаргв АМСРР а окруїюиїх вшалювчих к*- 
«ІТСГГІВ, ВН1ЫЮЧ1Ю на шляхово будкшмцщго, 
до якого було лрлтогпспо осіб, що заміни- 
к/гь трудову участь в роботах грошевими
МИТ-ІДОК.

13. Кпратн, ваполіиіи підчас викопати 
тргдоіюго шляхового вибутюу, через падіж 
обо хворобу худоби чи иошкоджхчиїл мерт
вої» ромааеиту, -взятих до роботи, відшко
довується їхгом 'власникам -натурою або 
ідмиї-ни за ршшсовою вартістю з коштів віл 
повідного місцевого бюджету.

У в а г а .  Свс^кі, зцо итгінидкт» гол? 
розрахунках у гнраиі відшкодування 
втцгт, передбачених цим артикулом, рк- 
внзус суд.

14. Доручити Головкому Уаіравлншю шо- 
<чпирх і гручпчшах шляхів та антлтрашіор- 
ту УСІМ’, інрозу^івнпгсь з Народнім Конка- 
■дмитая Фіікиюів, Пародіям Комісаріатом 
Вігутійшш Справ, Переднім Комлчгріят.ім 
Земельних Оцш і -Народиш Комісаріатом 
прози УСРР, чмпатя протягом сщюго тижня 
іік'трузгціюігроіфіЕК.та-дашш цієї постанови.

Н.

15. З видаших цієї постаново касу, 
сгьоя:

1) постчнкщу Неукраїнського Центрах» • 
його Вгашавчої» Комітету і Ради Народ
нії Комісарів УСРР о 20 жовтая 1926 р. 
«Про заходи до «оиеіюго шляхового буді?- 
гоїцтлі» (36. Уз. УСРР 1926 р., А* 63, 
арт. 414);

2) арт. ■ 1 постанови Всеуіфаїнськгао 
Центрального Виконавчого Комітету і Ра;ч 
Нлрсцніх Комісарів УСРР з 4 липня 1928 р. 
<11ро доки в чинному законодавстві УСРР 
у ввязку з виданням нових лолюскояь про 
сільські ради, про селищні ради, про місія:

соответствии с существующими в данной 
местности ценами на наенпые рабочие руки 
и рабочий скот и утверждаются Советом На- 
родиых Комиссаров АМССР и окружными ис
полнительными комитетами, по принадлеж
ности.

12. Суммы, поступающие взамен трудо
вого участия в работах по дорожному строи
тельству, зачисляются в тот дорожный фонд, 
:;а счет которого производятся работы, и 
расходуются иод наблюдением Совета Иа- 
родиых Комиссаров АМССР и окружных ис
полнительных комитетов исключительно на 
дорожное строительство, к которому были 
привлечены лица, заменяющие трудовое уча
стке в работах денежными взносами.

13. Убытки, понесенные при выполнении 
трудовой дорожной повинности, вследствие 
падежа или болезни скота или иовреждёаия 
мертвого инвентаря, взятых для работы, 
возмещаются их собственникам натурой или 
деньгами »ю рыночной стоимости нз средств 
соответствующего местного бюджета.

И р и м е ч а и и е. Споры, возникающие 
при -расчетах по в-.ізмищеігаю убытков, 
предусмотренных настоящей статьей, раз
решаются в судебном порядке.

14. Поручить Главному Управлению шос
сейных и грунтовых дорог и автотранспорта 
УССР по соглашению с Народным Комисса
риатом Финансов, Народным Комиссариатом 
Инутроштх Дат, Народным Комиссаяматом 
Земледелия и Народным Комиссариатом Тру
да УССР издать в течение одной недели ин
струкцию по применению настоящего поста- 
повлеиия.

И.

15. С изданием настоящего постановления 
отменяются:

1) постановление Всоукраннского Цен
трального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров УССР от 20 ок
тября 1926 г. «0 мероприятиях по местному 
дорожпомт строительству* (С. У. УССР 
1926 г. » 63, ст. 414);

2) ст. 1 постановления Пгсукрлянского 
Центрального Исяолиителиного Комитета я 
Совета На|юдных Комиссаров УССР от 4-го 
июля 1928 г. «Об изменениях в действую
щем законодательстве УССР в связи с изда
нием новых положений о сельских советах.



рад» та районові :Гї:«дк рад і р а ї ї о -  
ік»:>і ічис.нкі’иі і;очіг<ти» <31 Уз. И І'І 
І92К р. Л» 17, арт. 112).

10. З пидаїшч цн.ї ш.стапоїш ачяію- 
«плі и. «п> арт. 11 жгтаноїш 2-ої Оії 
І’ес^ч^киїїізлооїчі Циітріммім» Пикоиаичог» 
Комітету X «кликанші ьід !2;к<«ішиі Ю27 
;мяву «'КІолом.отиі нрт гі.імч.ві ради» (11 
Уз. УМІ* 1927 ]>., .V: 47-48. арт. 217).

17. К«» «<:• гайову ішда«.тмія на нцсглш 
арт. арт, 19. 20 -і 78 іііятмніпі Цвнтртп- 
■іюго Ниіюоншмого Кошччч і Рада 1!<і:;>г*іпі ч 
Корсарі» Сонму ІЧТ о 28 .тис'лш.рда 1928 р 
■І[рт шляхові іч.ччпдадк'пн» та йітчіоміь- 
иV «чідоіяг п Соші ІЧ'Р» (ГИ. Уз. СРП* 
1929 1>- 0, прт. .">2).

Харків. 2? лютого 1020 р.

і'окалі» Ікрткртїіїсіішчі о
Иіжоинслип» Коит/гу Летрзвсьчий.

Заст. Гикиш У«нн Нарт,ти і\
•іикмкарін УСРР Сгрбкчекко.

Сокрстр іко\ к,|шчк»і.і;от Цонтралмиго 
Піконаїпуго Комітету М. Василенко.

Оголошено в „Вістях НУИВК* к всрспня
1020 р. № ІН

о ного.иа.вмх советах, о гортдеких советах я 
районных г'с.аах советов и районных испил- 
ніітолмшх комитетах» (С. У. УС1Т 1928 г 
Л? 17, ст. 1.г>2).

Іі». Г и.іданнех настоящего иостанокленп:; 
клмепяетгн н. <н> ст. ІІ жістатншішя 
2 Гл^»н Р«*еуі,|«:ліи^ц\) Цічіт|аи.ного Ііс- 
ііо.ш.ігз.и.куі’о Комитета X помпа от 17 ок- 
твори 1927 года ^Положите о се.п.п.нх т- 
шсглх» (ЗІ Ул. УСрр 1927 г. .V 4 7 — * \  
ст. 212).

17. Настоящей посіліг.пі.іииіі' надаєте» на 
нгімшашш ст. ст. 19, 20 и 2Н йог г.иіоіисннн 
Цоигра.и.іюго Исно.шішмміою Комитета и 
Совета Народных Комиссаров Сомма ССР <гг 
28 >Ю)[-і;>:і 1928 г. <0 дорожном хо.шйегж* к 
автоМоГниі.Ііом деде в Сонме СГр* (С. 
СССР 1929 г. .М* С, ст. :'»2).

Харьков, 27 февраля Ю20 г. ^

Председатель Кголивраоніпетв Ципралыш;» 
Н«п>.ппрп\гоч»чх> Комптон Петровский.'

Зам. Председатели Совета Народных
Комиссаров УССР Сгрбиченко.

Свкрітарь Ікоукішноком Цовтралыюго- 
ІІітгіптхтмюго КУплггота М. Василенко.

Распублигогано в .Вістях ВУЦВК" 8 марта 
1020 г.. № Ы»

& ■ —  —  •  ■ ■ ■ ■  -------------  ------------------- й

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ ”

■Ь~——■ „ЧЕРВОНОГО ПРАВА"
Через те, що тираж „Червоного права* повністю 
розійшовся, Юрвпдавництво НКЮ надалі може 
приймати передплату тільки з 1 квітня до кінця

року.

Ц і н а  6  к а р б .  2 5  к  о  п .

ЮрвиОавництво

а—: и

Видичи. Н К І О .  _________________ _______________________  Илд. НКЮ^
Х'крголоі;лі77б"->Л:г. Держтртст иХар:іоліграф“. Друга друкарня їм. В. Іілакягкого. К» 2165-9000
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Д И Ч Н Е  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  У С Р Р
)ВІіИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ-ХАРКІВ, вул. АРТЕМА, X? 31 

К Р А М Н И Ц І :

ПРЕЛСТАВНИЦТВЛ В УСІХ ОКРУЖНИХ МІСТАХ УКРАІНИ (при окрсуаах).

ВИДАЄТЬСЯ ЗА РЕДАКЦІЄЮ 
10. П. МАЗУРЕНКА, С. О. ПРІГОВА та

Журнал, обслуговуючи переважно судових робітників, 
своїм широким листом є також луже потрібним посібником 
для радянських, адміністративних, господарських, кооператив
них, фінансових, професійних, громадських робітників, робіт
ників міліції та юрисчонсультів госпорганів.

Журнал видається за такою програмою:
!. Провідні передові та науково-теоретичні статті в усіх 

питаннях радянської політики, нрава та процесу.
ІІ. Відділи: 1) на чергові теми. 2) огляд радянського законо

давства, 3) хроніка, -I) на місцях, 5) в українському юридич
ному товаристві, 6) в радянському союзі, 7) за радянським кор
доном, 8) з практики Найвищого Суду но Пленуму, Президії, 
Цивільно • касаційній та Кримінально -касаційній колегіях, 
9) з практики Вищої арбітражно) комісії, 10) з практики ОКВК в 
земспорах, 11) бібліографія, 12) запитання й відповіді. Зміни П 
доповнення артикулів кодексів УСРР (у вирізках), списки 
справ то призначені для розгляду в ЦКК найвсуду УСРР.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік—12 крб. На 6 міс.—6 крб. 50 коп.
ДЛЯ РІЧНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ПРИПУ
СКАЄТЬСЯ РОЗСТРОЧКУ П Л А Т Е Ж У :

ХАРКІВ. вул. Ью Травня, 8 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ. Пр. К. Маркса.

ШкІт Пж.іі.і»* 4/.>Т їйріг Ленінської, 18.

ОДЕСА, вул. Ласаля. 1?.
КИШ. пул. веронського, 17. 
ПОЛТАВА, вул. Котлмрснського. И

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА
є*

Двохтткневий журнал Наркомюсту 
і Юридичного Товариства УСРР

Ф. С. ЧУМАЛА
Виходить укр. мовою

Перший внесок при передплаті 4 крб. 
Другий „ і квітня 1929 р. 4 крб.
Третій 1 червня . 4 крб.



ВІД ЮРИДИЧНОГО ВИДАВНИЦТВА НКЮ УСРР

До відому передплатників

У звязку з тим, що Юрвидавйицтво передало 
експедування своїх періодичних видань Газетному 
Бюро, прохаємо всіх наших передплатників, у разі 
неодержання того чи іншого № передплачуваного 
видання, насамперед звертатися до місцевої пошто
вої контори, а в разі одержання незадовольняючої 
в'дповіди—вдаватися зі своєю скаргою до Газетного 
Бюра (Харків)

Надсилаючи скарги до Юрвидавництва, слід обов'яз
ково покликатися на № поквитування, за яким здано 
передплату, або на № і дату поштового переказа.

Без цих обов'язкових даних скарги не розгля
датиметься.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ юстиції
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ 12 квітня 1929 р .
ЗМІСТ

Постанови ВУЦВК'у й РНК УСРР 

(6 лютого 1929 р.)

04. Про зміну й доповнення Цивільного Ко
дексу УСРР.

65. Про порядок роботи Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Комітету.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИК'а и СИК УССР. 

(6 февраля 1929 г.)

64. Об изменении и дополнении Гражданского 
Кодекса УССР.

65. О порядке работы Президиума Вееукраин- 
ского Центрального Исполнительного Ко
митета.

ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕТРАЛЬНОГО ВИКО

НАВЧОГО КОМІТЕТУ й РАДИ НАР0ДН1Х 
КОМІСАРІВ УСРР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

$4. Про зміну й доповнення Цивільного 
Кодексу УСРР.

Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народні* Комісарів УСРР 
по с т а н о в и . ї й  поробити в Цивільному 
Кодексі УСРР такі аміни й доповнення:

І.

64. Об изменении и дополнении Граждан
ского Кодекса УССР.

Всеукраннский Центральный Исполни
тельный Комитет н Совет Народных Комис
саров УССР и о с т а и о в и л и внести в 
Гражданский Кодекс УССР нижеследующие 
изменения и дополнения:

I.

1. Арт. 27 ухвалити в такій -редакції:

<27. Нра8очпни можна вчішятн на словах 
або па письмі.

Нисемш нравочшш поділяються на:
1) звичайні і 2) нотаріально засвцчеиі».

2. Артикули 69 і 70 ухвалити в такій 
редакції:

<69. Реквізувати майно у власника, тоб
то уживати для державної потреби при-

1. Ст. 27 изложить в следующей редак
ции:

<27. Сделки могут быть совершаемы на 
словах ллп в письменной форме.

Письменные сделки делятся на 1) про
стые и 2) нотарналыю-удостоверепныс*

2. Статьи 69 и 70 изложить в следую
щей редакции: ^ _

<69. Решизши^ЯИуй^т^^сабстюен- 
ника, т. е. ЛцЖреннЛ г’си*у 'г<юудирет-



мусового платної» внвласиевяв або тимча
сового вилучення державою майиа від при
ватних осіб (фізичних чи юридичних), а 
так само громадських і кооперативних орга
нізацій кожна тільки порядком, встановле
ним Адміністративним Кодексом УСРР та 
спеціальними законами».

<70. Конфіскувати майно у власника, тоб
то безплатно примусово вивласнюватн май
но можна тільки за випадків, коли конфіс
кація вживається як захід соціальної обо
рони за вироками суду або з розпоряджен
ня адміністративній оргапів за випадків і 
портгдком, установленим Адміністративним 
Кодексом УОРР і спеціальними законами».

3. Поділ 11 частиви П Цивільного Кодексу 
УСі‘1* «Право забудови» (арт. арт. 71—84) 
ухвалити в такій редакції:

«71. Договори про давня земелышх діль
ниць під забудову й про давня ведобудова- 
внх і зруйнованих будників для добудови й 
відбудови укладають у містах і селщцах 
міського типу та в інших селищах, де утво
рено селшціїі ради, органи місцевого (ко
мунального) господарства, а в інших місце
востях—земельні та інші органа, що віда
ють відповідними земельними дільницями.

Зазначені договори укладають па реченці: 
для кам'яних будинків—до 65 років, для 
мішаних будиишв—до 60 років і для дере
в'яних будників—до 55 років.

У в а т а  1. Договори про право забудо
ви можна поширювати на земельні Діль
ниці, що безпосередньо не иризвачепі під 
будинки, але господарчо обслуговують їх.

У в а г а  2. Порядок відводу земельних 
дільниць дід забудову визначається спе
ціальними правилами.

У в а г а  3. Давания в довгореченцеву 
оренду земельппх дільниць на території 
морських торгових портів для збуцовн иа 
них будь-яких споруд і технічних при
ладів регулюється постановою ЦВК і РИК 
Союзу РСР з 8 червня 19-27 р. «Про зда
вання в довгострокову оренду земельних 
дільивць на території морських торгових

войной необходимости оркн)дигельиое виз- 
мощное отчуяцеиие или временное из ятке 
государством имущества частных лнц (фи- 
зпчеекпх пли юридических), а также обще
ственных и кооперативных организаций 
допускается лишь в порядке, установлен
ном Административным Кодексом УССР и 
специальными законами».

«І0. Конфискация имущества у соб
ственника, т. е. безвозмездное принудитель
ное отчуждение имущества, допускается 
лишь в случаях применения ее в качестве 
меры социальной защиты по приговорам 
суда, либо по распоряжению администра
тивных органов в случаях л в порядке, ус
тановленных Административным Кодексом 
УССР н специальными закопанії».

3. Раздел ІІ части ІІ Гражданского Ко
декса УССР «Право вастройкн» (ст. ст. 
71—84) изложить в следующей редакции:

<71. Договоры о предоставлении земель; 
них участков под застройку и о предостав
лении недостроенных н разрушенных стро
ений для достройки и восстановлении за
ключаются в городах и поселениях город] 
ского типа п в иных поселеинях, в которых 
образованы поселковые советы, органами 
местного (коммунального) хозяйства, а в 
прочих местностях—земельными органами іі 
нпыми органами, ведающими соответству
ющими земельными участками.

Указанные договоры заключаются ж* 
сроки: для камепвых строений—до 65 лет, 
для смешливых строений—до 60 лет и для 
деревянных строений—до 55 лет.

П р и м е ч а н и е  1. Договоры о право 
застройки могут простираться на земель
ные участке, непосредственно не пред
назначенные под строения, но обслужи
вающие нх в хозяйственном отношения.

П р и м е ч а н и е  2. Порядок отвода зе
мельных участков под застройку опреде
ляется особыми правилами.

П р и м е ч а н и е  3. Сдача в долгосроч
ную аренду земельных участков па тер
ритории морских торговых портов для 
возведения на пих каких-либо сооруже
ний и технических приспособлений регу
лируется постановлением ЦІІК и СИК 
Союза ССР от 8 июня 1927 г. «О сдаче 
в долгосрочную аренду земельных участ
ков на территории морских торговых 
портов для возведения на них строений.



портів для ставлення иа них будов, спо
руджень та мехалічнпх прпладнань».

У в а г а  4. Коли земельні дільниці 
здають для збудови жзшовпх будинків яа 
два поверхи й вище, з ужитною житло
вою площею пзймепш 200 вв. метрів, то 
зазначені варт. 71 реченці можпа збіль
шувати до 80 років для кам’яних, залізо- 
бетоновкх і мішаних та до 60 років— 
для дерев'яних і інших будинків.

71*. Державппм промисловим підприємст
вам надається право віддавати поодиноким 
робітникам і службовцям цих підприємств, 
та й їхнім об’єднанням, в тому числі орга
нізованим шип жптло-будівельним коопе
ративним товариствам, під забудову па під
ставах, зазначених в арт. арт. 71-84 цього 
Кодексу, окремі дільниці, -що є поза міською 
смугою, І з складу земель, закріплених за 
зазначеними підприємствами встановленим 
у законі порядком.

У в а г а  1. Типовий договір тресту з 
забудівнпкамп затверджує Вища Рада На
родного Господарства УСРР, порозумів
шись з Народнім Комісаріатом Земельних 
Справ УСРР.

У в а г а  2. Коли підприємства з будь- 
яких причин втратять право на землю, в 
межах якої розташовані дані під забудову 
дільниці, то договори про право забуло- 
вп заховують силу до скінчення встанов
лених у них речспців, а щ>ава і обов’яз
ки підприємств що до забудівннків пере
ходять до органів, до віданпя яких від
ходять земельні дільниці.

72. Договір про право забудови, під не
винністю його, треба яотаріяльно засвідчи
ти та зареєструвати: у межчіх міст та селищ 
міського типу—в органах міепевого (кому
нального) господарства або в селищних ра
зах. а поза межами міст і селищ міського 
тиггг—у відповідних районовпх впконавчпх 
комітетах.

73. В договорі про появо забудови обов’яз
ково повинно зазначати: 1) назву договір
них сторін. 2) реченепь чпппоетя договору.
3) точне визначення даваної під забудову 
дільниці. 4) розмір і термін внесення оренд
ної плати, коли її беруть. 5) характер і рое-

сооружений и механических приспособ
лений».

П р и м е ч а н и е  4. В случае предос
тавления земельных участков для возве
дения па право застройки жилых стро
ений в два этажа н более с полезною жи
лою площадью не менее 200 кв. метров, 
указанные в ст. 71 сроки могут быть 
увеличены до 80 лет для каменных, же-* 
лезобетонных п смешанных л до 60 лет 
—для деревянных п иных строений.
711. Государственным промышленным 

предприятиям предоставляется право отда
вать отдельпым рабочим и служащим этих 
предприятий, а также и их соединениям, 
в том числе организованным ими жплпщно 
строительным кооперативным товарищест
вам, под застройку па основах, указанных 
в ст. ст. 71—84 настоящего Кодекса, на
ходящиеся вне городской черты отдельные 
участки из состава закрепленных за ука
занными предприятиями в установленном 
законом порядке земель.

П р и м е ч а н и е  1. Типовой договор 
трестов с застройщиками утверждается 
Высшим Советом Народного Хозяйства 
УССР но соглашению с Народным Комис
сариатом Земледелия УССР.

П р и м е ч а н и е  2. В случае потери 
предприятиями по каквм-лпбо причинам 
права на землю, в пределах которой рас
положены водные под застройку участ
ки, договоры о праве застройки* сохраня
ют сплу до истечения установленных в 
ппх сроков, а права н обязанности пред
приятий по отношению к застройщикам 
переходят к органам, в ведение которых 
поступают земельные участки.
72. Договор о праве застройки, под стра

хом недействительности его должен быть 
потарпальпо удостоверен, а также зареги
стрирован: в пределах городов п поселений 
городского типа в органах местного (ком
мунального) хозяйства или в поселковые 
советах, а вне городов и поселеппй город
ского типа—в соответствующих районных 
исполнительных комитетах.

73. В договоре о праве застройки обяза: 
тельно указывается: 1) наименование до
говаривающихся сторон; 2) срок действия 
договора; 3) точное определение сдаваемого 
под застройку участка; 4) размер н сроки 
взноса арендной платы, если таковая взп-



мір будинків, що їх заоудівшік дивним збу
дувати, 6) термін початку будування. 7) тер
мін закінчення будування, 8) зобов'язання 
держати будинки в справному стані та його 
умови, 9) умови страхування будинків і від
будови їх у разі лншимкія, 10) невстійку на 
випадок забупішшк и|юстрочнть п.глтіжі, 
чи інакше зламає цогонира.

У в а г а  1. Для початку будування 
встановлюються термін не далі трьох ро
ків від дня укладення договору.

У в а г а  2. •Підвищувати встановлену 
в договорі орендну плату можна не ча
стіш, лк через кожні п’ять років, й тіль
ки тоді, коли таке діідвішісшія й розмір 
його були передбачені в договорі.

У в а г а  3. Органам, що дають діати
пі під «забудову, падасться право, укла
даючи договори про право забудови, за- 
носити до шіх, крім умов, зазначених в 
арт. 73, і інші умови, що не суперечать 
арт. арт. 72-84.

73*. Забудішіикам надається прано:

1) давати в наем добудовані, вибудовані, 
а так само знову збудовані житлові й не- 
житлові будинки й усі ЛрИМІЩОШІЯ, що уві
ходять -до складу цих будинків, па ропах, 
встановлюваних доброхітною угодою з най
мачами:

2) влаштовувати у аювозбудованих, до- 
буцоваипх або відбудованих ними будинках 
торгово-промислові приміщення і склади для 
власпої експлоатації та для давня їх у паєм 
на умовах доброхітної угоди з наймачами, 
.і тим. що співвідношення житлової ПЛОЩІ 
торгово-промислових цжммцеш. і складів 
встаїюв.поеться угодою забудовника з орга
нами. що -дають дільницю на праві забу
дови (арт. 71). В житлових будинках, що їх 
збудували кооперативні товариства б при
ватні особи, шдо ці будинки збудовано на 
два поверхи її вшце, з ужнтшмо житловою 
площею найменш 200 кв. метрів, забудгв- 
пнкн мають право, в кожному разі підвести 
четвертину загальної площі під торгові, 
складські й інші ікяеитлові пртаішещія.

мается: 5) характер н размер строений, ко
торые застройщик «обязан возвести; 6) срок 
приступа к постройке: 7) срок окончания 
пост}юй;;и: 8) обттел,ггж> и условия по’- 
держания стртчшй в нсправп«>м виде; 9) 
условия страхования строений и восстанов
ления их в случае уничтожении: 10) неус
тойка на случай просрочки платежей и 
иных нарушений договора застройщиком.

П р и м е ч а н и е  1. ('рок приступа к 
постройке устанавливается в пределах 
не более трех лет со дня заключения до
говора.

П р и м е ч а н и е  2. Повышение уста
новленной договором арепдной платы мо
жет производиться не чаще, чем через 
каждые лить лет, и при г,>м .тип. 
условии, если такое повышение и его 
размер были предусмотрены в договоре.

П р и м е ч а н и е  3. Органам, сдающим 
участки под застройку, предоставляется 
право при заключении договоров о нраве 
застройки. включить в них, кроме усло
вий, указанных в ст. 73, также н иные 
условия, не противоречащие ст. ст. 
72—84.

73\ Застройщикам предоставляется пра
во:

1) сдавать в наем дост|нк.*Ш1ые. восста
новленные, а также вновь возведенные, жи
лые іі нежилые строения, а также все по
мещения, входящие в состав этих строе
ний, на условиях, устанавливаемых добро
вольным соглашением с нанимателями;

2) устраивать в строениях, вновь ими 
возведенных, достроенных или восстанов
ленных, торгово-промышленные помещения 
и склады как для собственной аксплоата- 
цнн, так и для сдачи их в наем на условиях 
добровольного соглашения г нанимателями, 
причем соотношение жилой площади к пло
щади торгово-пром>ышл(щиых помещений н 
складов устанавливается соглашением за
стройщика г органами, сдающими участок 
на право застройки (ст. 71). 6 жилых стро
ениях. возведенных кооперативными това
риществами и частными лицами, если стро
ения эти возводятся в два этажа и более г 
полезной жилою площадью не менее 200 
кв. метров, застройщики имеют, но всяком 
случае, право отвести одну четвертую часть 
общей площади под торговые, скіа ючные я 
ипые нежилые помещения.



73\ На забудишків і ш осіб, що жнвугь 
у будинках, новозбудовапнх, побудованих 
або відбудованих на 'Підставі договору про 
ораво забудови, не ширяться встановлені 
для даної місцовостн обмеження орава ко* 
рнстуватнся житловою площею.

74. Забудовник, ставлячи б експлоатуючн 
будинки, повинен додержувати встановле
них протипожежних і санітарних правил.

75. Забудівпш; повинен страхувати від 
вогню всі, що € на даній йому земельній 
дільниці, будинки па повпу ціпу.

76. Забудівпив і його нравооаступннкп 
новіші платити всі загальнодержавні й 
місцеві податки та оплати, що пропадають 
на право забудови.

77. В межах, зазначених у договорах, за- 
будівникові надається право користуватися 
для збудоип й іосподарчої обслуги будників, 
що е на даній лід забудову дільниці, буді
вельними натеріяламп; для цього забудів- 
нпкові надається право провадити роботи 
що до видобуту згаданих 'матеріалів.

78. Забудівпнв має право коркстуватпся 
водою й джерелами, що є на дільниці, а так 
само впоряджати в межах дільниці колодязі.

79. Право забудови іможна перевласню- 
сатп або обтяжувати засвою. Договори про 
персвласпсння й заставу права забудови, під 
печпппістю їх, повинно нотаріально засвід
чувати і паступпо реєструвати їх в палеж* 
них органах (арт. 72).

У в а г а  1. ІІеревласшовати право за
будови перед тим, як забудівннк збудує 
'будинки, що він їх поввпон збудувати за 
договором, можна тільки з дозволу того 
органу, з яким укладено договір про пра
во забудови.

У в а г а  2. Право забудови па дільни
цях, даних під забудову з умовою збуду
вати житловий будинок найменш на два 
поверхи і з .розміром ужптної житлової 
площі найменш 200 ке. метрів, можна 
леревласпюватп й заставляти без сдеці- 
яльпого дозволу за тих випадків, коли за- 
будівнвк викопав найменш 30% зумов
леного договором обсягу будівництва і з

73а. На застройщиков и на лиц, прожи
вающих в строениях вновь возведенных,, 
достроенных пли восстановленных на осно
вании договора о праве застройки, не рас
пространяются установленные для дайной 
местности ограничения права пользования 
жплоЙ площадью.

74. Застройщик обязап при возведении н 
оксплоатацня построек соблюдать установ
ленные противопожарные п санитарные 
правила.

75. Застройщик обязап страховать от
огня все находящиеся па предоставленном 
ему земельном участке строспия в полной 
сумме. * •

76. Застройщик п его правоприемники 
обязаны платить все общегосударственные 
п местные налоги н сборы, падающие па 
право застройки.

77. В пределах, указапиых договором, 
застройщику предоставляется право поль
зоваться для возведеппя п хозяйственного 
обслуживания строений находящимися на 
сданном под застройку участке строитель
ными материалами, для чего застройщику 
предоставляется право производить работы 
по добыче упомянутых материалов.

78. Застройщик имеет право пользовать
ся находящейся па участке водою и источ
никами, а также устраивать в пределах' 
участил кішшім.

79. Право застройки может быть отчуж
даемо пли обременяемо залогом. Договоры 
об отчуждении и залоге права застройки, 
под страхом недействительности пх, должны 
быть нотариально удостоверены с последу
ющей регистрацией нх в подлежащих орга
нах (ст. 72).

П р и м е ч а п п е  1. Отчуждение пра
ва застройки ранее возведения застрой
щиком строений, которые должны быть 
построены им согласно договору, допус
кается лишь с разрешения того органа. 
с которых заключен договор о праве 
застройки.

П р и м е ч а н и е  2. Право застройки 
на участках, предоставленных для заст
ройки с условием возведеппя жплого 
строения не менее чем в два этажа и по
лезной жилой площадью в размере не 
мепее 200 кв. метров, может быть от
чуждаемо и закладываемо без особого 
разрешения в тех случаях, когда заст
ройщик выполнил не менее 30 процентов



дшволу органу, що лан земельну дільни
цю від забудову,—па іпших випадні».
Проте, зазначеного дозволу не треба мати 
на заставу нрава забудови в кредитових 
установах для одержання пільгової по
зики на будівництво, на примусове пере- 
нласвепня права забудови за іірстеноіямн 
державних установ і підприємств, коопе- 
]«тивни.\ організацій або крепитовях уста
нов, що дали забудівниковї позику під 
заставу права забудови, а таї; само на 
дальше леревласпеиня права забудови 
зазпачопихм установами, ні.шриемствамя 
іі оргапі^іціямм, що набутій п|ша забудо
ви з прилюдних торгів.

70і. Право забудови, що полежить |юбіт- 
ничим житло-будівельним кооперативним то- 
варнствам, вони можуть персвласпювлти 
тільки робітничим житло-будівельпим коопе
ративним товариствам або державним ор
ганам.

Право забудови, що належить загально
громадянським жптло-будівельпим коопера
тивним товариствам, вони можуть переплат- 
люватя тільки кооперативним організаціям 
і державним органам.

Правила цього артикулу повинно прикла
дати і до випадків перевласпепвя права .>,і- 
будови з прилюдппх торгів.

79*. Право забудови, лцо належить житло- 
будівел ишм кооперативним товариствам 
('загально-громадянським і робітничим). 
можпа заставляти тільки таким державним 
органам. кооперативним організаціям і а 
кріоитовімі устаповам, лцо за своїми ста 
тутами або уставами про нпх мають право 
брати в заставу право забудови.

80. Приватні особи не можуть звертати 
справляння за зобов'язання житло-будівель- 
ннх неоперативних товариств (робітничих і 
загальпо-іромадяпських) на належне ним 
товариствам право забудови і будинки, то 
вони збудували па праві забудови.

81. Коли забудівннк не внесе належної 
я нього за договором забудови плат більш як 
за один рік, або коли лшг не вігесе належної 
з нього нештійкн. то о|/гац, що дав .іільннцм 
«а прані забудови (арт. арт. 71 і 71і). можи

обусловленного договором об’ема стро
ительства, и с разрешения органа, пре
доставившего земельный участок под за
стройку,—в остальных случаях. Однако, 

' указанного разрешения не требуется на 
залог нрава застройки в кредитных уч
реждениях для получения целевой ссуды 
на строительство, на отчуждение нрава 
застройки в принудительном порядке но 
претензиям государственных учреждений 
и предприятий, кооперативных органи
заций илн кредитных учреждений, пре
доставивших застройщику ссуду код за 
лог права застройки, а также на даль
нейшее отчуждение права застройки 
указанными учреждениями, предприятия 
ми в организациями. 'Нрпобревшкчц прачо 
застройки с публичных то|нчж.
79*. Ирапо застройки, принадлежащее 

рабочим жилищно-строительным коопера
тивным товариществам, может быть отчуж
даемо последними лишь рабочим жилищно
строительным кооперативным товарищест
вам, либо государственным органам.

Право застройки, принадлежащее обще
гражданским жилищно-строительным коо
перативным товариществам, может быть 
отчуждаемо последними лишь кооператив
ным организациям и государственным ор
ганам.

Правила настоящей статьи применяются 
и к случаям отчуждения права застройки г. 
публичных торгов.

79*. Право застройки, принадлежащее, 
жилищно-строительным кооперативным то
вариществам (общегражданским н рабо
чим) можот быть отдапо в залог только та
ким государственным оргаиам, кооператив
ным организациям, я кредитным уцюжде- 
ніінм которые согласно их уставам илн по
ложениям о -ІПІХ имеют право принимать и 
залог п|шю застройки.

80. Частные лпца пе могут обращать 
взыскания но обязательствам жилищно
строительных кооперативных товариществ 
(рабочих н общегражданских) на пртныдлс- 
жащее этим товариществам право застрой
ки и строения, возведенные ими по праву 
застройки.

81. В случае невнесення застройщиком 
причитающихся с ввего по договору яастдюй- 
кн платежей более чем за одни год или в 
случае невнесення причитающейся с неге 
неустойки, орган, который предоставил

ззо



звернути судово справляння на саше драво 
забудови; оправлення до здійснюється через 
продаж права забудови з прилюдних торгів. 
Орган, що дав дільницю піа забудову, має в 
цьому разі ораво на переважне задоволений 
иретепсій, то випливають о договору про 
право :кібу,юви, з вартості! права забудови 
порядком, встановленим для задоволення 
«ретепсій заставоемців, за арт. 99 і 101 цьо- 
їх) Кодексу.

82. Коли за звернення сиравлешш на 
право забудови не відбудеться продажу пра
на забудови з прилюдних торгів, то право 
•забудови повходить до органу, то дав діль
ницю па цраві забудови (арт. арт. 71 і 71і).

У в а г а .  Кредитові установи мають 
переважно перец оргапом, що дав діль
ницю під забудову (арт. арт*. 71 і 71і), 
право залишити заставлене у них право 
забудови за собою, у разі продаж з при
людних торгів права забудови пе відбу
деться та коли залишення за ними права 
забудови передбачено їхнім статутом.

82 Коли право забудови повходить за 
арт. 82 до органу, що дав дільницю на праві 
забудови, а так само коли право забудови 
припиняється за скінченням реченця догово
ру, то всі будинки забудівник повинен пе
редати в оправному стані органові, що дав 
дільпнцю па праві забудови; орган, що до 
нього переходять будники, сплачує забуяів- 
никові вартість будників па момент пере- 
давня їх, внверпувши належні йому довги. 
Вартість будників встановлює цінувальна 
комісія у складі представників: від органу, 
що дав дільницю на праві забудови (арт. 
арт. 71 і 71і). та від відповідного фінансо
вого органу. У разі незгоди з цілувальною 
комісією забудівникові надасться право по
дати до суду позов про заплату ріжннці між 
оцінкою, зробленою від комісії, і оцінкою, 
яку пропонує він сам.

84. На підставі правил про право забу
дови. можна давати для добудови або відбу
дови недобудовані чи зруйноваоі будинки, 
коли вартість потрібної відбудови або добу
дови, за визначенням органу, що дає ціль-

участок на ираве застройки (ст. ст. 71 и 
71і), может обратить взыскание в судеб
ном порядке -на самое ораво застройки; 
взыскание это осуществляется путем про
дажи права застройки с публичных торгов. 
Орган, предоставивший участок под заст
ройку, имеет в данном случае право па 
преимущественное удовлетворение вытека
ющих пз договора о праве застройки пре
тензий из стоимости нрава застройки в по
рядке, установленном для удовлетворения 
нретелзнй залогодержателей, согласно ст. 
ст. 99 и 101 настоящего Кодекса.

$2. В случае, если при обращении взы
скания на право застройки продажа права 
застройки с публичных торгов йе состоит
ся, право застройки переходит к оргапу, 
предоставившему участок па праве засті 
ріііки (ст. ст. 71 и 71і).

П р и м е ч а н и е .  Кредитные учреж
дения имеют преимущественное перед 
органом, предоставившем участок под 
застройку (ст. ст. 71 а 711), право оста
вить заложенное у них право застройки 
за собой в случае, если продажа с пуб
личных торгов права застройки не сос
тоится п. если оставление за ними права 
застройки предусмотрено нх уставом.
83. Прп переходе права застройки в по

рядке ст. 82 к оргапу, предоставившему, 
участок на праве застройки, а равно при 
прекращении права застройки за истечени
ем срока договора, все строения должны 
быть сданы застройщиком в исправной со
стоянии органу, предоставившему участок 
на праве застройки; орган, к которому пе
реходят строгим, уплачивав засіроФдчзу 
стоимость построек к моменту сдачи нх с 
зачетом причитающихся ему долгов. Сто
имость построек устанавливается оценочной 
комиссией в составе представителей: от ор
гана, сдавшего участок на праве за
стройки (ст. 71 и ?11) п от соответ
ствующего финансового органа. В случае 
несогласии с оценкой комиссии застройщи
ку предоставляется право предавать в су
де иск об уплате разницы между оценкой, 
произведенной комиссией, и оценкой, им 
предлагаемой.

84. На основании правил о праве заст
ройки могут сдаваться для достройка иля 
восстьловлепня недостроенные или разру
шенные строения, если стоимость требую
щегося восстановления или достройки, по



лицю (арт. 71), становить найменш 30% 
вартосте всього будипку.

На тих самих підставах ножна давати 
державним установам і підприємствам, ро
бітничим і загально-громадянським житло- 
будгаольпим кооперативним товариствам, а 
так само іншим громадських оргаиізаігаи 
дільниці землі з будинками, що е на нех, 
навіть коли б вартість відбудови або Добу • 
довн становила менш як 30% варостн бу
динку, проте, з умовою, що забрівпик 
збільшить паймепш ла 30% площу будин
ків, надбувавшн ті, що о, або збудувавши 
нові будинки.

За зазначених вішадків, коли площу бу
динку треба збільшити більш, як па 30%, 
але менш, як на 50%, пільги, що їх вадаио 
забудівникам. належить иошнрюватн тіль
ки на іговообудоікмгу або добудппаїгу жетло- 
ву площу.

У в а г а .  Зазначені в цьому поділі 
прана й переваги забудовників поши
рюється так само на тих забудівпи- 
ків, що уклали договори про право забу
дови з відповідними органами (арт. 71— 
71і) до надання чинности ньому поділові 
в даній редакції’.

4. Доповнити частину Цивільного Кодек
су УСРР «Речове право» поділом И-а «Пра
во безреченневого користування земельпиии 
дільницями для збудовп па них будинків па 
праві власності! яантло-будівельтпіп коопе
ративами» в такій редакції:

.И-а. Праве безреченцевого користування зе
мельними дільницями длязбудови на них буди

нків иа праві вяасиеети житло будівельними 
кооевративами*.

84і. Всім робітничим і загально-громадян- 
ськпм жптло-будівельпнм кооперативам зе- 
мельпі дільшгці для збудови або відбудови, 
добудови чи надбудови будинків можна да
вати за договорами про право забудови або, 
коли вони того побажають, у безречсппеве 
користування.

Будинки, що їх ставлять зазначені ко
оперативи на дільницях, даних у безречеп- 
цеве користування, а так само будинки, що 
вже є на них самих дільницях (у разі- дан
ий ДІЛЬНИЦІ ‘МЯ відбудови чи добудови бу-

определению сдающего участок органа 
(ст. 71) составляет йе мопсе ЗО % стоимо
сти всего строения.

На тех же основаниях могут сдаваться 
государственным учреждениям и предприя
тиям, рабочим и общегражданским жилищ
но-строительным кооперативним товарище
ствам, а также иным общественным орга
низациям участки земли с находящимися 
на них строениями, хотя бы стоимость вос
становления нли достройки составляла мс* 
лее 30% стоимости строения, «о с условием 
увеличения застройщиком пе менее, чем 
30% площади стросиий нутом надст|м>йкн 
существующих или возведепия новых стро
ений.

В указанных случаях, если площадь стро
ения подлежит увеличению более чем па 
30%, но меисе чем на 50%, льготы, пре
доставляемые застройщикам, раеиростра* 
няются лишь на вповь возведенную или до- 
строеппую жилую площадь.

П р и м е ч а н и е .  Указанные в насто
ящем разделе права и преимущества за
стройщиков распространяются также на 
застройщиков, заключивших договоры о 
праве застройки с соответствующими ор
ганами (ст. ст. 71 и 7Г) до вступлсшііі 
в силу этого раздела в цастоящей редлі: 
ции».
4. Дополнить часть Гражданского Кодек

са УСРР «Вещное, право» разделом 11-а 
«Право бессрочного пользования земельны
ми участками для возведете на них строе
ний на праве собстмшостн жилищно-строи
тельными кооператшмми» в следующей ре- 
лакцни:

.11-*. Прево бессрочного пользования земель
ными участками для возведения на них строе
ний иа праве собственности жипищио-строи- 

тельнымн кооперативами'.

341. Всем рабочим и общеграждански* 
жилищно-строительным кооперативам зе
мельные участки для возведения пли вос
становления, достройки или надстройки 
строений могут сдаваться по договорам о 
праве застройки, либо, если они того по
желают,—в бессрочное пользование.

Строения, возводимые указанными коо
перативами па участках, предоставлеппых 
в бессрочное пользование, а также строп* 
иия, уже находящиеся па этих участках (в 
случае сдачи участка для восстановление



динків, що е иа них), належаїь житловому 
кооперативов: правом власності!.

Коли будинок буде знищений ложежою 
або іншим стихійним лихом, то власник по
винен відбудувати його протягом трьох років 
від дця знищення буднику. В противному 
разі право безречеіщового користування 
диьенцею притіняється.

842. До договорів про право безречеицевого 
користування прикладається арі'. 72, пунк
ти 1—3, 5—7 арт. 73-го і увагу 3 ао цього 
артикулу, п. 2, -арт. 73*, арт. арт. 73*, 74, 
76—73, 82 і 84 цього Кодексу.

84*. будники, що їх будують або що вже « 
на земельних дільницях, даних у безртчонце-

користування робітничим жипю-будівель- 
лк-м кооперативам, ці кооперативи можуть 
деровласнювати тільки іншим робітничим 
антло-будівельним кооперативам або дер* 
жашшм оргаиам.

Будники, що їх будують або що с иа бе
мольних дільницях, даних у беорсчсицеве 
користувашш загалы»о-г|юмадяпським житло 
будівельним кооперативам, ці кооперативи 
можуть порсвласпюватн тільки іншпм ко
оперативним організаціям або державним 
іртапам.

Ці самі правила повинно прикладати й у 
разі іі**»с;шс.ікчш;і зазначених будинків з 
прилюдних торгів.

Коли будинки переходять порядком, зазна
ченим у цьому артикулі, то до набувача не- 
}н'\идиті. і право бо'лреченцевиго корнету, 
каизія земельною дільницею, що па шй бу
динок поставлено. .

34*. Робітничі Іі загально-громадянські 
житло-будівельні кооперативи можуть за
ставляти будинки, що е на земельних діль
ницях, даних їм у безречепцеве користуван
ня. тільки державлим і кооперативним орга
нізаціям та кредитовим установам, які за 
своїми статутами або уставамп про авх ма
ють право брати в заставу будинки, збудо
вані па дільницях беореченцевого користу
вання.

84*. Приватні особи не мають права 
ш»ртати Сиравляпвя за зобов'язання ро
бітничих } загально-громадянських жлтло- 
будівельнвх кооперативів ва належні цим 
кооперативам будинки, що с на дільницях 
Оезречеггцевого корястуванвя.

иди достройки находящихся иа них строе
ний) принадлежат жилищному кооперативу 
на прано собственности.

В случае, если строспне будет уничто
жено пожаром плп другими стихийными 
бедствиями, собственник обязан восстано
вить его в течение трех лет со дня унич
тожении строения. В противном случае пра
во бесс[кодого подьоовалин участком прекра
щается.

84*. К договорам о праве бессрочной» 
пользовании применяются ст. 72, пункты 
1—3, 5 —7 ст. 73 и нрнмсчипос 3 к этой 
статье, п. 2, ст. 73\ ст. ст. 732, 74, 
76—79, 82 п 84 настоящего Кодекса.

84*. Строения, возводимые или уже нахо
дящиеся иа земсльпых участках, сданных 
в бессрочное пользование рабочим жилищ
но-строительным кооперативам, эти послед
ние могут отчуждать лишь другим рабочим 
жилищно-строительный кооперативам или 
государственным оргаиам.

Отроения, возводимые или находящиеся 
на земельных участках, сданных в бессроч
ное пользование общегражданским жилищ- 
по строительным кооперативам, этп послед
ние могут отчуждать лишь другим коопера
тивный организациям или государственным 
органам.

Те же правила применяются и в случаях 
отчуждения указапиых строений с публич
ных торгов.

В случае перехода строений « порядке, 
укдзаппом в иастоящей статье, к приобре
тателю переходит п право бессрочного поль
зования земельным участком, па котором 
стросшю расположено.

84*. Рабочие и обще-гражданские жи- 
лшцпо-стронтельпыв кооперативы могут 
отдавать в залег строении, находящиеся па 
предоставленных им в бессрочное пользова
ние земельных участках, только государст
венным и кооперативным оргаппзацнам, а 
также кредитным учреждениям, которые, 
согласно пх уставам илп положениям о 
них, имеют право принимать в залог стро
ения, находящиеся на участках бессрочно
го пользования.

84*. Частные лица не имеют права обра
щать взыскания по обязательствам рабо
чих и общегражданских ашлищпо-стро- 
нтельных кооперативов па принадлежащие 
этим кооперативам строения, находящиеся 
на участках бессрочного пользования.



84е. Поділи місцевого (комунального) 
господарства й інші державні органи, що 
дають зомшьпі диьилці иа праві забудови, 
повинні, на вимогу відповідних робітничих 
житло-будгвельїміх коале}>атшіп, дошити 
умови укладених шпги перед виданням цієї 
постанови договорів в розуміти давня дотич
них дільниць иа праві беаречсіщового ко
ристування.

Від моменту переукладення зазначених 
поговорів будинки, що с на цих дільницях, 
вважаються за належні зазначеним коопе
ративам правом власносте.

Змінювати договори, зазначені в цьому 
артикулі, за тих випадків, коли відповідно 
право забудови заставлено, можиа тільки за 
згодою заставоемця».

Г>. До і*і|гг. 87 додати увагу 3 в такій ре
панці ї:

« У в а г а  3. Майно, передане коопе
ративним організаціям, порядком, -вста
новленим додатком 6 до арт. 22 нього Ко
дексу, не може бути об’єктом застави у 
приватних осіб та організацій».

0. Артикули 90, 103, 105 і 114 ухва- 
яііти в такій редакції:

<90. Договір застави повинно укладати 
иа пвсьзіі. Заставу будинку й право забуло- 
ви, під печиилістю її, повинно нотаріально 
засвідчити, наступно зареєструп'іішііі в на
лежному органі (арт. 72).

Застану будників і права забудови для 
забезпечення видаваних від кредитових 
устапов позик, а так само для забезпечен
ня договорів з державними кооперативни
ми установами та підприємствами, вчиня
ється па підставі шідаппшіх від нотаріаль
них контор заставних свідоцтв.

У в а г  а. Договори застави гірничого 
відводу повинно, під нечпнністю, нота- 
ріялміо засвідчувати, додержуючи правил 
Гірничого Кодексу».

«103. З передашіям вимоги, забезпече
ної заставою, до нового кредитора перехо
дить і право застави. Передапня вимоги, 
забезпеченої заставою будипків або права 
забудови, вчипястьси через переддппя за-

84е. Шдслы местною (коммунального) 
хозяйства н другие государственные орга
ні.!, сдающие земельные участки на праве 
застройки, обязаны, по требованию соответ
ствующих рабочих жилищно-строительных 
кооперативов, изменить условия заключен
ных ими до издания настоящего постанов
ления договоров в сторону предоставления 
сданных участков иа право бессрочного 
пользования.

С момента перезаключения означеиных 
договоров, находящиеся иа отих участках 
строепия считаются принадлежащими ука
занным кооперативам ла праве собствен
ности.

Изменение договоров, указаппых в на
стоящей статье, в тех случаях когда соот
ветствующее право застройкп заложено, 
может производиться лишь с согласия за
логодержателя».

5. От. 87 дополють примечанием 3 в 
следующей редакция:

« П р и м е ч а н и е  3. Имущество, пе
реданное кооперативным организациям в 
порядке, устаповлепном приложенном 0 к 
ст. 22 настоящего Кодекса, не может 
быть предметом залога у частных лпц и 
организаций».
(>. Ст. ст. 90, 102, 105, 114 изложить п 

следующей редакции:
<90. Договор залога должен быть совер- 

шоц в письменной форме. Залог строения и 
нрава застройки, под страхом подействн- 
тельпостп его, должеп быть нотариально 
удостоверен с последующей регистрацией в 
подлежащем органе (ст 72).

Залог строения и права застройки в обе
спечение выдаваемых кредитными учреж
дениями ссуд, а также в обеспечение дого
воров с государственными п кооперативны
ми учреждениями и предприятиями, произ
водится на основашш выдаваемых нотари
альными конторами залоговых свидетельств.

ІІ р и м о ч а н к е. Договоры залога гор
ного отвода должны быть, иод страхом 
недействительности нотариально удосто
верены с соблюдением правил Горного 
Кодекса».
<103. С передачей требования, обеспе

ченного залогом, к новому кредитору пере
ходит п право залога. Передача требова
ния, обеспеченного залогом строений или 
права застройки, совершается путем пере-



статтю листа, з вчинення* па німі у пе
редавального напису, засвідчуваного нота
ріально і реєстрований у відповідному орга
ні (арт. 72).

За інших випадків вимогу можна пере
давати через напис на заставному листі та 
через передавил заставленого майна, коли 
таке передавші заставленого майна по
трібне дли пншікпешш заставного орава 
(арт. ярт. 92 і 93).

Довжника і заставника повинно пові
домляти про передапнп заставпого права».

<105. Про сшчешія застави будинків і 
ирава забудови, на вимогу заінтересованої 
особи, роблять нотатку на примірникові 
правопину, що є в нотаріальній конторі, а 
так само в реєстрі відповідного органу 
(арт. 72).

Коли застава прлпнпясться за скінчен
ням забезпеченої заставою вимоги, застав- 
лесе майно, що е у заставоемяя, повинен 
він вернути заставникові або передати 
дальшому за старшинством заставоємцю 
(арт. 94)».

<114. Коли кредитор відсутиііі, ухиля
ється прийнято виконання чи допустить ін
шу проволоку або коли він недієздатний чи 
нема представника, уповноваженого та 
згідного прийняти впкопаиня, то довжині; 
може внести палежие з нього в депозит за 
правилами Нотаріальної Устави».

7. Увагу до арт. 114 скасувати.
8. Артикул 130 ухвалити п такій ре

дакції:
<130. Договір вважається за укладений, 

коли сторони взаємно дійшлп згоди в усіх 
суттєвих його пунктах. За суттєві в кож
ному разі вважається: об’єкт договору, ці
ну. реченець та всі ті пункти, що ДОТИЧНУ 
їх, на попередню заяву одпої із сторін, по
винно дійтп згоди.

У в а г а  1. Коли законом встановле
но нотаріальне засвідчення договору, до
говір, оскільки інше не встановлено за
коном, вважається за укладений від мо
менту його нотаріального засвідчення.

У в а г а  2. Коли за поиередньою зго
дою сторін договір ловняеп маги певну 
форму, хоч її іі не вимагає тои. то Кого

дачи договора залога с утапепнем па нем 
передаточной надписи, удостоверяемой но
тариально и регистрируемой в соответству
ющем органе (ст. 72).

В остальных случаях требование переда
ется путем падоисн па договоре о залоге, 
а также передачи заложенного имущества, 
когда такая передача необходима для воз
никновения залогового права (ст. ст. 92 и 
93).

Должник и залогодатель должиы быть 
уведомлены о передаче залогового права».

<105. О прекращении залога строений и 
нрава застройки делается, по требованию 
заинтересованного лица, отметка иа экзем
пляре сделки, находящейся в нотариальной 
конторе, а также в реестре соответствую
щего оргаиа (ст. 72).

Когда залог прекращается вследствие 
прекращения обеспеченного залогом требо
вания, заложенное имущество, находящее
ся у залогодержателя, должно быть нм воз
вращено залогодателю нлн передаио следу
ющему по старшнпству залогодержателю 
(ст. 94)».

<114. В случае отсутствия кредитора, 
уклонении его от принятия нспоаиешія нлн 
иной просрочки с его стороиы, а также его 
недееспособности, при отсутствии иредста- 
вптеля, уполномоченного и согласного при
нять испо.шепне, должник может внести 
причитающееся с него в депозит согласно 
правил Нотариального Положения».

7. Примечание к ст. 114 отменять.
8. Ст. 130 наложить в следующей редак

ции:
<130. Договор призиается заключенным, 

когда стороны выразили друг другу согла
сие но всем существенным его пунктах. 
Существенным во всяком случае признает
ся: предмет договора, цена, срок, а также 
все те пункты, относительно коих, по пред
варительному заявлению одаой из сторон, 
должно быть достигнуто соглашение.

П р п м е ч а н н е  1. Когда законом ус
тановлено нотариальное удостоверение 
договора, договор, поскольку иное не уста
новлено законом, считается заключен- 
пым с момента его нотариального удо
стоверения.

П р п м е ч а н н е  2. Когда но предва
рительному соглашению сторон договор 
должен быть облечен в определенную 
форму, хотя и пе требуемую закоиом, ои



вважається за укладений тільки ио на
данні Йому зазначеної форми*.
У. Арт. 137 скасувати.

10. Артикули 138 і 153 ухвалити н та
кій редакції:

<138. Договір про безплатне поредання 
майна (дарування) па суму понад 1.000 
карбованців повинно, під ночипністю, за
свідчити иотарінльио.

У ш а г а .  Дотично договорів дарування 
будників, непалежно від суми, чпнять 
правила ар. арт. 182 і 185 Цивільного 
Кодексу У СИР*.
<153. Договори про паем державних або 

комунальних підприємств повинно, під не- 
чинністю цих договорін, засвідчувати нота
ріально.

Договори Н)м> на*:* будинків і приміщень 
на суму понад 1.000 карбованців, що їх 
укладають державні установи і підприєм
ства з приватнім»! особами та громадськи
ми організаціями, крім професійних і коопе
ративних організацій та мішаних акційних 
товариств, повинно, під псчшмпстю цих до
говорів, засвідчувати нотаріально.

Договори про паєм всілякого майна на 
реченець понад один рік повинно укладати 
на письмі, під наслідками, зазначеними в 
увазі до арт. 136.

До договору про паем державного або ко
мунального підприємства належить, під не- 
чинністю договору, додавати докладний 
опис найманого майна. Ониса цього мають 
підписати сторони, і пін становить не
від 'сипу частицу договору.

У в а г  а. Договори про давші під роз- 
рвбіток родовищ копалин за тих випад
ків, коли наймачами с державні органі
зації або кооперативні організації, за
свідчувати нотаріально не обов’язково».

11. Додати до арт. 154 увага 1, 2, 3 і 4 
<в такій редакції:

<У на <'и 1. І’очоноць оренди будин
ків жптло-орепдннмя кооперативами, г, 
разі потреби видати на капітальний ре
монт орендованого будинку найменш

признается заключенным лишь по обле- 
чопнн его в указанную форму».
9. Ст. 137 отменить.

10. От. ст. 138 и 153 положить в сле
дующей редакции:

<138. Договор о безвозмездной уступке 
пмущества (дарение) па гумму более 1.000 
рублей должен быть иод страхом недей
ствительности нотариально удостоверен.

П р и м е ч а н и е .  Договори дарения 
строения, независимо от суммы, подле
жат действию правил ст. ст. 182 в 185 
Гражданского Кодекса УССГ».
<153. Договоры о найме государствен

ных или коммунальных предприятий долж- 
им быть, иод страхом недействительности 
таких договоров, нотариально удостовере
ны.

Договоры о найме строений и номсщ<щий 
на сумму более 1.000 руб., заключаемые 
государственными учреждениями и предпри
ятиями с частными лицами и общественны
ми организациями, за исключением профес
сиональных и кооперативных организаций 
и смешанных акционерных обществ, долж
ны быть, под страхом недействительности 
таких договоров, нотариально удостовере
ны.

Договоры о найме всякого имущества па 
срок более одного года должны совершать
ся в письменной форме, нод страхом пос
ледствий, указанных в примечании к ст. 
і 36.

К договору о найме государственного он 
коммунального предприятий должна быть, 
сод страхом недействительности договора, 
присоединена подробная оиись сдаваемого 
в лаем имущества; опись ота должна быть 
подписана сторонами и составляет иеот'ом- 
лемую часть договора.

П р и м е ч а н и е .  Договоры о сдаче 
иод разработку месторождений ископае
мых в тех случаях, когда нанимателями 
являются государственные органы либо 
кооперативные организации, не подле
жат обязательному нотариальному удо
стоверению».
11. Дополнить ст. 154 примечаниями 1,

2. 3 и 4 в следующей редакции:
< П р и м б ч а п н е  1. Срок аренды стро

ений жплищпо-арепдоыип кооператива
ми, в случае необходимости затрат на 
капитальный ремонт арендуемого стро-



15% вартості! будинку, можна продов
жувати до 24 років.

За інших випадків націоналізовані бу
дники, що потрібують значного капіталь
ного ремонту, коли за орендний догово
ром орендаря не звільнено від обов'язку 
робити капітальний ремонт, можна дава
ти в оренду на реченець до 24 років за 
постановами відповідних виконавчих ко
мітетів.

У в а г а  2. Реченець, па який дер
жавні органи й кооперативні організації 
наймають державні, в тому числі кому
нальні підприємства, но повинен переви
щувати 24 років.

По скіпченпі реченця договору найму 
зазначені наймачі, коди вони виконали 
всі зобов'язання, взяті ними на себе за 
договором найму, мають переважне пра
во на віднЬвлепля договору пайму на те 
саме підприємство на новий рсче*нець».

У в а г а  3. Чоипість цього артику
лу не шириться па будинки, збудовані 
коштом приватного капіталу иа праві 
забудови, коли будинок має два поверхи 
чи більше і коли його ужитпа житлова 
площа має пайменш 200 кв. метрів. 6 
цих будинках приміщення ножна найма
ти на дошки реченці в -межах реченця до
говору про право забудови.

У в а г а  4. Речепець найму житло
вих приміщень у будинках, що належать 
державним підприємствам промпсловостн 
і транспорту, робітникам цих підприєм
ств, не повинен бути менший від одного 
року. За найму цих приміщень сезово- 
вим або тимчасовим робітникам реченець 
найму не повинен бути менший від того 
часу, на який цих робітників найнято.

За випадків, передбачених цією ува
гою, паймодавець має право розірвати до
говір найму жнтловпх приміщень, попе
редивши про це наймача житлового при
міщення за два місяці до скінчення пе
редбаченого в договорі реченця».

12. Увагу 2 до. арт. 156 ухвалити в та-
і. і! ргдакції:

« У в а г а  2. Правила цього артикула 
про автоматичне продовження договору 
пайму не ширяться па зазначені в ньому

синя в размере не мснее ІЬ% стоимости 
строения, может был» удлинен до 24 лет.

В прочих случаях национализирован
ные строения, требующие значительного 
капитального ремонта, села ио арендно
му договору арендатор по освобожден от 
производства капитального ремопта, мо
гут быть сданы в аренду па срок до 24 
лет постановлениями соответствующих 
исполнительных комитетов.

ІІ р и м е ч а н и с. 2. Срок пайма госу
дарственными оргаоами и кооперативны
ми организациями государственных, в 
том число и коммунальных предприятий, 
йе должок превышать 24 лет.

По нстсчошш срока дотюра найма 
указанный наниматели, если сніп выпол
нили же обязательства, взятые ими на 
себя по договору кайма, имеют преиму
щественное право иа (возобновление до
говора найма па то же предприятие на 
новый срок.

П р и м е ч а н и е  3. Действие настоя
щей статьи пе распространяется па стро
ения, возведенные за счет частного ка
питала на праве застройки, если строе
ние пмеет два этажа н более и если раз
мер-его полезной жилой площадп по ме
нее 200 кв. метров. В этих строениях 
помещения могут быть сдаваемы па лю
бые сроки в пределах срока договора о 
праве застройки.

П р и м е ч а н и е  4. Срок сдачи в наем 
жилых помещений в строениях, при
надлежащих государственным предприя
тиям промышленности и транспорта ра
бочим этих предприятий, пе должен быть 
менее одного года. При сдаче этих поме
щений в лаем сезонным али временным 
рабочим срок пайма но должен быть до
лее того зремепи, па которое данные ра
бочие наняты.

В случаях предусмотренных настоящим 
примечанием, наймодатель имеет право 
прекратить действие договора найма жи
лых помещений, предупредив об этом па- 
пнмагела жилого помещения за два ме
сяца до истечения предусмотренного до
говором срока».
12. .Примечание 2 к ст. 156 изложить в 

следующей редакции:
« П р и м е ч а н и е  2. Правила настоя

щей статьи об автоматическом продлении 
договора найма пе распространяются на



установи, підприємства й осіб за таких 
випадків:

1) коди вони займають приміщений, 
що е в будинках, закріплених за держав* 
ними устаповамп дай виробничих потреб 
або для заселення робітниками і службов
цями цих установ;

2) коли вони займають приміщення, 
лкі є в будинках спеціального маневро
вого фонду, що його безпосередньо скс- 
плоатують міські або селищні ради;

3) коли вопн займають приміщення в 
будинках, що їх безпосередньо експлоату- 
ють комунальні підприємства і державні 
підприємства промисловості! та транс
порту.
За випадків, зазначених у п. 1 цієї ува

ги, вайходавець має ираво розірвати дого
вора найму житлового приміщевпя, попе
редивши про цс паймача за один місяць; за 
цього, коли найнодавець домагається не
гайного розірвання договору, він повинен 
дати наймачеві рівноцінне житлове примі* 
ЩСНШі.

За випадків, передбачених у о. З цієї 
уваги, коли наймачам не дають при розір- 
вапні договору найму інших рівпоціивнх 
житлових приміщень, для наймачів, що на
лежать до робітників та службовців, уста
новлюється такі реченці звільнення займа
них приміщень:

а) коли наймачів про відмову продовжи
ти договір попереджсир після 1 вересня, то 
термін для звільнення приміщення дається 
не раніш як 1 квітня;

б) коли наймачами приміщень є робіт
ники або службовці даною підприємства і 
їх звільшоють за підставами, зазначеними 
в арт. цуг. 36, 37. ліг. літ. «а>, <б> і <ж> 
арт. 47 і арт. 48 Кодексу законів про працю 
УСРР, а так само через інвалідність, то ре
ченець для звільнення приміщень дається 
не менш як три місяці від часу звільнення 
наймачів житлових приміщень з роботи або 
із служби в даному підприємстві.

Вдаючись до суду про виселення з при- 
чіщепь. зазначених в п. 1 цієї увага, під
приємств або осіб, зазначених в цьому ар
тикулі, паймодавець повинен довести, що

указанные ь ней учреждения, предаркя- 
тяя и лиц в следующих случая:

1) если они занимают помещепня, па- 
хознщиеея в строениях, закрепленных за 
государственными учреждениями для про
изводственных нужд или для заселения 
рабочими и служащими указанных учреж
дений;

2) если они занимают помещения, на
ходящиеся в строениях специальною ма
невренного фонда, непосредственно оке* 
идоатнруемого городскими или поселко
выми советами:

3) если они занимают помещения в 
строениях, находящихся в непосредствен
ной эксилоатации коммупальиых пред
приятий и государственных предприятий 
промышленности и транспорта.
В случаях, указанных в н. 1 настоя

щего примечания, маймодатель имеет право 
прекратить действие договора найма жилого 
•помещения, предупредив об этом -лалнма- 
теля за одно месяц; при этом, если паймо- 
датоль требует немедленного расторжения 
•договора, он должен предоставить нанима
телю равноценное жилое помещение.

В случаях. предусмотренных в п. *3> на
стоящего примечания, если нанимателю но 
■предоставляется при превращении договора 
лайма других равноценных жилых помеще
ний, для нанимателей, принадлежащих к ра
бочим н служащим, устанавливаются следу
ющие сроки оовобвдення занимаемых по
мещений:

а) оедн предупреждение нанимателей об 
отказе от продления договора найма будет 
сделано после 1 сентября, срок для осво
бождения помещения предоставляется по 
ранее 1 апреля;

б) если нанимателями помещений явля
ются рабочие или служащие данного пред
приятия, увольняемые тю основаниям, ука
занным в ст. ст. 36, 37, лпт. лит. <а>, <б* 
и <ж» ст. 47 и ст. 48 Кодекса законов о 
труде УССР, а также вследствие инвалид
ности, срок для освобждепня помещений 
предоставляется не мепее трех месяцев со 
времени увольнения нанимателей жилых по
мещений с работы пли со службы *в данном 
предприятии.

При обращении в суд о «выселение из 
помещений, указанных в п. <1* настояще
го примечания, предприятий «ля лиц, ука
занных в настоящей статье, наймодатель



для виробничих потреб або для заселення 
робітниками та службовцями зазиачепої 
установі! дійсно потрібне те приміщення, 
що з нього ніп вимагає шіселити най
мача».

13. Додати до арт. 156 увагу 3 в такій 
редакції:

« У в а г а  3. Чинність цього артикулу 
по шириться на осіб, що живуть у будин
ках новозбудованих та добудованих і від
будованих за договорами про право забу
дови. Коли наймодавець не бажає продов
жити реченця договору і наймач відмо
вити*:! звільнити ирігаіщеипя, то виселен
ий провадиться судовно*.

14. Увагу до арт. 179 ухвалити в такій 
редакції:

« У в а г а .  Поліпшення, що їх зробив 
орендар націоналізованого підприємства 
або буднику, по скінченні реченця найму 
безплатно иереходять до держави або міс
цевої ради, до кого слід. Коли иаймачем 
зазначених підприємств або будників е 
державшій орган, кооперативна або гро
мадська організація, то в договорі найму 
можна встановлювати інші правила до
тично поліпшень, що їх поробив наймач, 
а так само дотично 'встановленого ним 
•устаткування».

15. Додати до арт. 181 увагу 3 в такій 
редакції:

« У в а г а  3. Лайно, передане па влас
ність кооперативний організаціям на під
ставі правил додатку 6 до арт. 22 цього 
Кодексу, не можиа продавати приватнім 
особам і організаціям».

16. Артикули 182 і 182і ухвалиш в та
кій редакції: -

<182. Ненаціоішізоваиі житлові будни
ки можуть бути об’єктам договору веред- 
продажу і купівлі-продажу з тим, щоб:

1) у наслідок цих договорів у покупця, 
його лр)жнни і неповнолітніх дітей не бу
ло білий як три домопосілості;

2) від імені! продавця, його дружини а 
неповнолітніх дітей не вчинімося більш, як 
одне псрсвласнеїшя протягом року.

Про перевласнсння будинку продавець 
повинен подати заяву до відповідного орга
ну місцевого (комунального) господарства; 
цей орган повинен протягом місяця від

обязал доказать действительную необходи
мость для производственных иужц или дда 
заселения рабочими и служащими означен
ного учреждения того помещения, из кото
рою он требует выселения нанимателя».

13. Дополнить ст. 156 примечанием 3 в 
следующей редакции:

Л і р и  м е ч а м  н е  3- Действие насто
ящей статьи не распространяется на лил, 
живущих в строениях вновь возведен
ных, а равно достроенных н восстанов
ленных но договорам о право застройки. 
В случав пожелания наймодателя прод
лить срок договора и отказа нанимателя 
от освобождения помощеная, выселение 
производится в судебном породе».
14. Примечание к ст. 179 изложить в 

следующей редакции:
П р и м е ч а н и е .  Улучшения, произ

веденные арендатором национализиро
ванного предприятия пли строения, по 
истечении срока найма безвозмездно пе
реходят к государству пли местному со
вету, но принадлежности. Еслп паннма- 
телем указанных предприятий пли стро
ений является государственный орган, 
кооперативная пли общественная органи
зация, то ю договоре найна могут быть 
установлены иные правила относительно 
улучшений, произведенных нанимателем, 
а равно отпоентелыю установленного им 
оборудования».
15. Дополнить ст. 181 примечанием 3 в 

следующей редакций:
« П р и м е ч а н и е  3. Имущество, пе

реданное в собственность кооперативным 
организациям на осповаиин правил при
ложения 6 к ст. 22 настоящего Кодекса, 
не может быть продаваемо частным ли
цам н организациям».
16. Статья 182 и 182* изложить в следу

ющей редакции:
< 182. Непашюналпзировавные жилые 

строения могут быть предметом договора за
продажи и купли-продажи с тем, чтобы:

1) вследствие этих договоров у покупа
теля, его супруга и несовершеннолетних 
детей ме было более трех домовладений;

2) от лмепя ‘продавца, его супруга и не
совершеннолетних детей но совершалось 
более одного отчуждения в течение года.

Об отчуждения строения продавец обя
зан подать заявление соответствующему 
органу местного (коммунального хозяйства), 
каковой обязан в течение м«ч*яца со дня



дня подання заяви або набути Судинок за 
Його дійсною вартістю або дати доховало- 
дільцеві можливість продати його вільно.

У в а г а .  За домопосілість вважається 
одни чи галька будинків з пршналежші- 
ми до них будівлями, що б па тій самій 
земельній дільниці».

<182’. Договір псредпродажу (запродаж- 
на) на будишся, себ-то попередній договір на 
укладення в майбутньому договору купівлі- 
продажу будинку, повинно, нід нсчниністю 
Його, нотаріально засвідчите. Но пізніш 
як «протягом шістьох місяців від дня укла
дення договору персдпродажу належить 
укласти договір купівлі-продажу будинку 
або одна сторона повинна вчинити супроти 
другої сторони позов про вчинеппя купівлі* 
продажу, в противному разі чішясть пород* 
продажу кінчається».

17. Арт. 185 ухвалити в такій редакції:

<185. Бупівлю-продаж будників і права 
забудови повинно під печппиістю нотаріаль
но засвідчити, наступно зареєструвавши в 
належному оргаиі (арт. 72)».

18. Додати до Цивільного Кодексу УСРР 
арт. 220і в такій редакції:

«220і. Договір ряди па суму повзи 1.000 
карбованців, що його укладав державна 
установа або підприємство з приватними 
особами й громадськими організаціями, 
крім професійних та кооперативних органі
зацій і мішаних акційних товариств, по
винно під псчпнпістю засвідчувати нота
ріально.

У в а г а .  Договори ряди, що їх укла
дають органи Народнього Комісаріату 
Пошти і Телеграфу з селянами па пе
ревіз пошти на суму менш як 3.000 
са;.баванців шілиідчулатл нотаріально йе 
обов'язково».
19. Арт. арт. 260, 265, 260, 267 а 297 

ухвалити в такій редакції:
<260. Доручення кіпчаеться:
1) коли Його скасує доручпнк;
2) за смертю доручппка, оголошення 

Його за недієздатного, безвісного або неспро
можного та за закриттям правної особи, що 
від імена її видано довіреність;

подачи заявления либо приобрести строение 
но его действительной стоимости, либо пре
доставить домовладельцу возможность па 
добмиую щюдажу.

П р и м е ч а н и е  Домовладением при
знается одво иля несколько домострое
ний с принадлежащими к ним построй
ками, находящимися на том же самом 
земельном участке».
«■182*. Договор защщтгн (запроданая) 

па строение, т. е. предварительный договор 
ш заключение в будущем договора купли- 
л род аж к строения, должен быть под стра
хом недействительности его нотариально 
.удостоверен. Не позже, чем 8 течете ше
сти месяцев со дня заключения договора за
продажи должеи быть совершен договор 
куалп-продажн строения или прсд'явлен 
одной стороной к другой стороне цск о со
вершенна куоли-ородажп, в противной г лу
ча действие запродажной прекращается».

17. Статью 185 изложить в следующей 
«редакции:

«185. Купля-продажа ст(юепий я права 
застройки должна быть, иод страхом недей
ствительности, нотариально удостоверена, 
с последующей регистрацией в подлежащем 
органу (ст. 72)>.

18. Дополнить Гражданский Ііодекс УССР 
ст- 220‘ в следующей редакции:

<220*. Доктор подряда на сумму свыше
1.000 рублей, заключаемый государствен
ным учреждением плп предприятием с част
ными лицами в общественными организа
циями, за исключенном л|юфесслоиаздим.\ 
я кооперативных организаций п смешанных 
акционерных обществ, должен быть, иод 
•страіом недействятельностн. нотариально 
удостоверен.

П р и м е ч а н и е .  Договори подряда, 
заключаемые органами Народного Комис
сариата Почт п Телеграфов с селянами 
на перевозку почты па сумму м.*нее
3-000 рублей, обязательному нотариаль
ному удостоворопию не подлежат.»
19. Статьи 260, 265, 266, 267 и 297 

изложить в следующей редакции:
<260. Поручение прекращается:
1) в силу отмены єго доверителем:
2) в силу смерте доверителя, об'явленим 

его недееспособным, безвестно-отсутствую
щим или несостоятельным, а равно прекра
щения юридического лица, от имени коего 
выдана доверенность;



3) за кідніж.юшінм ішкоиааца дору
чення;

4) за смертю виконавця доручешя, втра
тою ним дієздатносте або закриттям прав- 
ної особи, що взяла на себе доручення ».

<265. За тих випадків, коли треба чинн
ій з урядовим органом або урядовцем дові- 
]илгість нокишю, від печиїшктю її, за
свідчити нотарінльно, крім шшадкіи. коли 
спеціяльїшмн правилами допущено іншу 
форму допіропости.

У в а г а .  Довіреності на одержании 
грошевої і пакункової кореспонденції 
можуть засвідчувати, крім нотаріальних 
контор і органів, що виконують нота
ріальні функції:

1) держені установи й шдпрнзмета 
та військові частини, де одержувачі ко
респонденції служать;

2) у містах і селищах міського типу— 
також біржа праці, фабрнчио-заводські і 
місцева комітети, ущхивя житлових коопе
ративів та інші громадські організації, 
що списки їх затверджує Рада Ііародпіх 
Комісарів АНСРР і відповідні округові 
виконавчі комітети, кому слід».

«266. Довіреність па управління майном 
повппно, під псчнипістю іі, засвідчити но
таріально.

«267. Довіреність від ічспп державної 
установи або підприємства попппво вида
вати за підписом відповідального керівника 
та за печаткою установи або підприємства: 
таку довіреність засвідчувати нотаріально 
по обов'язково».

<297. Договір повного товариства, під 
печпншетю, повинно укладати па письмі і 
засвідчувати нотаріально».

20. Арт. 307 ухвалити в такій редакції:

«307. Повиє товариство закривається, 
крім випадків, передбачених в арт. 289. 
тав само за судовим оголошенням товари
ства за неспроможне.

3) в силу отказа нове|ччнн»го:

4) в силу смерти поверенного, утраты пи 
дееспособности либо прекращения юрщи- 
■чбс» гс .шца. которое приняло на себя по
ручение».

<265. В тех случаях, когда действие 
должно быть совершено по отношению к 
правительственному органу или должност
ному лицу, доверенность должна быть, вод 
страхом недействительности, нотарвальво 
удостоверена, за исключенном случаев, ког
да особыми правилами допущена иная фор
ма доверенности-

11 р и м е ч а п н е. Доверенности на по
лучение депежиой н посылочной коррес
понденции могут быть удостоверены, 
кроме нотариальных контор н органов, 
пополняющих нотариальные функции:

1) государственными учреждениями м 
предприятиями, а также воинскими ча
стями, в конх получатели корреспонден
ции служат;

'г) в городах и поселениях городского 
типа также биржами труда, фабрично- 
заводскими н местными комитетами, пра
влениями жилищных кооперативов, а 
также другими общественными органи
зациями, списки которых утверждаются 
Советом Народных Комиссаров А.НСРР и 
соответствующими окружными исполни
тельными комитетами, по принадлежно
сти».
«266. Доверенность па управленце иму

ществом должна быть, под страхом недей
ствительности ее, нотариально удостове
рена».

«267. Доверенность от имени государ
ственного учреждения или врешрвятия 
должна быть выдана за подппсью ответ
ственного руководителя и снабжена пе
чатью учреждения или предприятия; такая 
доверенность не подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению».

«297. Договор нолпого товарищества под 
страхом недействительности должен быть 
совершен ъ письменной форме и нотариаль
но удостоверен».

20. Ст. 307 наложить в следующей ре
дакции:

«307. Полное товарищество прекра
щается кроме случаев, предусмотренных 
ст. 289. также об’яваением товарищества 
несостоятельным по суду.



Крім того, повне товариство закриваєть
ся, ішли коїш ухиляються під зазначеної п 
договорі мети Його дінлі.ностя або соли 
ДІЯЛЬНІСТЬ його органів ухиляється ІІ СТО- 
ржу, ню суперечить Інтересам держави 
Гарт. 18>; аа цього товариство закрнпаєть- 
г.н на постановою відповідного окружного 
виконавчого комітету, що її ухвалюється 
па подання тою пгдділу "Круговою виконав
чого комітету, що підло галуззю инродньо- 
ю господарства, н якій функціонує ТОВЯрИ-
ГГПО*.

Упасу до арт. '.'МІ залишити п 'інший 
редакції.

' / ) .  Лрт У,'ги ухил.іти н такій редакції:

Товариство л обмеженою нідпопі- 
дальністю закладається на нідгтлиі стату
ту, що Його затверджує той нп|юдніЙ комі- 
саріит УСИ*, нкий підло галуззю нпродньп- 
»о гог.нодаїютпа, що н ній товариство гадає 
функціонувати. Пород затвердженням ста
т у т у  товариства, народній комісаріат, що 
має прано затвердити цього статута, обов‘а- 
ланий одержати під Української Ккоішміч- 
ної Паради дозвіл на закла-ишни товари- 
*тпа.

П(о до окремих категорій товариств а 
ьбмезсеиою піднопі,цілі.нігтю, Українська
Нкоіюхічна Нарада мак прано долпо.інти 
відповідним народнім комісаріатам УСИ* 
латнерджупати статути таких тонаристн 
боа попередні.от долиолу Української Кко- 
ішмічної Паради.

Народній комісаріат, що на злтнорджеп- 
на його надходить статут тонарнстна, іш- 
м.ігас на нього ішсноїшк під заінторіісоиа- 
ішх іпі|К)Діііх коиісарінтіп УСИ* і надсилає 
їм коній своєї ііостаноші » прнноду ста 
тугу.

Якщо статут тонарнстна а обмеженою 
иідіїиіндальїііпю митті п. пилуїеиті а чин
них законів УСрр, то його аатвенджує під- 
ііонідний народній комісаріат УСІТ по то
чу, їй; на лакланчіші тхжаристна і’лд,, На- 
|имнІ\ Комісарів УСІТ дасть дімніл; на ,іл- 
твердження Гіци Піі|иг,ииіх Комісарін УПТ 
видається тіи; само ті ні|тікуліг статуту, що 
мігшії. 'Иіьіучшмін я тичшоїчі яшшіїоднистжі».

Кроме того, полює товарищество пр.- 
жращаетси н случаи уклонении товари- 
ШОСТІМ ОТ Про.іусчоїренной ДОГОВОрО* цели 
его деятельности, или в случае уклоиопиа 
деятельности его органов в сторону про- 
тнипую интересам государи на (ст. 18ц 
при атом прекращении проиюю.іитг.а по по
становлению соответствующего окружного- 
исііолжтеліліоі о комитета, выносимого ж» 
представленню отдела окружного исполни- 
тельного комитет, подающего той отраслью 
народного хозяйства, в которой действует 
товарищество*.

Примечание к ст. ІШ7 оставить в дей
ствующей редакции.

2\. Ог. '.Ш изложить в следующей ре
дакции:

< Ш ) .  Товаришоспво с, ограниченной от
ветственностью учреждается па оснопашш 
устава, утнержденного том народным ко
миссариатом УМ’, который ведаег об
ластью народною хозяйства, в коей вредно- 
дагает действовать товарищество- До ут
верждения устава товарищества, народный 
комиссариат, имеющий право утвердить 
отот устав, (/таи получить от Украинского 
Экономического Сюиешашія разрешение на 
уЧ|ж;кдеііип товартцестоп.

К о| ношении отдельных категорий това
риществ с ограниченной ответственностью 
Украискоо Экономическое Совещание) имеет 
право разрешать соответствующим народ
ным комиссариатам УС-01* утверждение 
уставов іггоге |мдо товариществ без пред 
парителыюго расцюшонии У.^юишжого Эко
номического Совещании.

Народный комиссариат, на утвержденж: 
которого поступает устав товарищества, 
требует по нему заключении заинтересо
ванных народных комиссариатов УССР и 
препровождает нм копию своего постанов
лении но поводу устава.

Рели устав товарищества с пі|іаничен- 
-ной ответственностью содержит наитие из 
действующих законов УССР, он утвержда
ется соответствующим народным комисса
риатом УССІ* после дачи разрешения на 
учреждение товарищептьт Советом Народ
ных Комиссаров УССР; на утверждение Со
нета Народных Комиссаров УССР діред* 
отми.інютґн такжо те статьи устава, кото
рые содержат из’итие из действующего за 
конодатедьегна».



22. Пункт «и» арт. 321й ухвалити в 
такій редакції:

■и) за постановою органу, що затвердни 
статут товариства (арт. 320), коли това
риство ухиляється від зазначеної в статуті 
мети та коли діяльність його органів ухи
ляється в бік суперечки Интересам держави 
Гарт. 18), а чнниість товариства з обме
женою відповідальністю з виключною або 
неуважною участю державного капіта
лу—так само і за випадків визнання його 
дальшого існування за недоцільне».

23. Пункт <г» арт. ЗС<)‘3 ухвалити в та
кій редакції:

«гд за постановою Уряду Союзу РСР або, 
за належних випадків, того урядового ор
гану УСІМ*, ню затвердив статут даиого то
вариства, з причин ухилення товариства од 
мсти, зазначеної в статуті, або в бік, супе
речний інтересам держави».

24. Додати до Цивільного Кодексу УСРР 
артикул 375* в такій редакцій:

«375*. Якщо застраожшою иа випадок 
«•мерти особою є сам страхувач, то в разі 
його смерти до одержання ним полісу на 
пред'явника або до вручення цього полісу 
іюжитиосмцеві, за ножиткоєнців вважаєть
ся закшишч спадкоємців застрахованої 
особи.

Якщо застрахованою на вниадок смерти 
особою є не сам страхувач, то, коли в мо
мент Його смерти поліс па пред'явника бу
де у нього на руках, за ножнткоємців вва
жається закопних спадкоємців застрахова
ного, а в разі смерти застрахованого до 
одержапнн страхувачем поліса на пред'яв
ника.—за иожиткоємля вважається сираху- 
кача •.

25. Додати до Цивільного Кодексу УСІМ* 
артикул 403і в такій редакції:

«403і. За шкоду, зроблену державним 
установам і підприємствам, кооперативним, 
професійним і г}юмадськнм організаціям 
ію.ггратамн, загарбанням і привласненням 
майна зазиачсинх устапов, підприємств і 
організацій, можна відшкодовувати із спіль
ного майпа. що належить відповідальній за 
шкоду особі разом з іншими особами або з 
її дружиною: за цього відшкодовувати мож- 
.на йе тільки з частки майпа. належної осо-

22. Пункт <н> ст. 321м изложить в 
следующей редакции:

«в) по ностаиовленвю органа, утвердив
шего устав товарищества (ст. 320), в слу
чае отклонении деятельности товарищества 
от указанной в уставе цели, а равно в 
случае отвлоиепня деятельности его орга
нов в сторону, противную интересам госу
дарства (ст. 18), а действие товарищества 
г. ограниченной ответственностью с исклю
чительных или преобладающим участием 
государственного капитала—также в слу
чае’ признании его дальнейшего существо
вания не целесообразным».

23. Изложить пуикт *г> ст. 31»0М, в сле
дующей редакции:

<г) по постановлению Правительства 
Союза (Т1* или. но принадлежностп, того 
правительственного органа УССР, который 
утвердил устав данного общества, вслед
ствие уклонения общества от цел», указан
ной в* уставе, или в сторону, иротпвпую 
интересам государства».

24. Дополнить Гражданский Кодекс УССР 
статьей 375* в следующей редакция:

<375*. Вели застрахованным на случай 
смерти лицом является сам страхователь, 
то, в случае его смерти до получения им 
предъявительского полиса или до вручения 
этого полиса выгодоприобретателю, выгодо
приобретателями признаются закопные нас
ледники застрахованного лица.

Если застрахованным на случай смер
ти лицом является не сам страхователь, то 
о случае нахождения прсд'явительского по
лиса в руках застрахованного в момент его 
смерти, выгодоприобретателями признаются 
законные наследники застрахованного, а 
в случае смерти застрахованного до полу
чения страхователем пред'явптельского по
ліса, выгодоприобретателем признается 
страхователь».

25. Дополнить Гражданский Кодекс УССР 
ст. 4031 в следующей редакции:

«403\ Вред, причиненный государствен
ным учреждениям и предприятиям, коопе
ративным. профессиональным п обществен
ным организациям растратами, похищения
ми и присвоением имущества указанных 
учреждений, предприятий к организаций, 
может быть возмещен из общего имуще
ства, принадлежащего ответственному за 
вред лицу совместно с другими лоцамп пли 
с его супругом; при этом возмещеппс мо-



6і, що зробила шкоду, але і з усього спіль
ного майна, коли суд встановить, іцо спіль
но майно через злочин збільшилося і коли 
и судоному вироком буде окремо зазначено 
звернгпин справляння па спільно майно.

У в а г  а. Чинність цього артикулу 
шириться тільки на випадки, коли від 
часу розтрати, загарбання або привлас
нення до моменту порушення криміналь
ної гпранн ммпуло найбільш два роки».

26. Арт. арт. 425, 426, 431, 432 і 435 
ухвалити н такій редакції:

<425. Заповіти обов’язково підписує 
спадкоємець і його під ПСЧИІПІІСТЮ, повин
но засвідчити нотаріально. Заповіти пе- 
гі'гьменннх та інших осіб, що не можуть 
підписати заповіти власноручно, може під
тісувати мімісті, еладкодаївця, -на його про
даним, т|>стя особа- рукшрикладач».

<420. Заповіт, пізніш укладений, касує 
попереднього, оскільки в попередньому не 
лишається розпоряджень, не передбачених 
заповітом пізшіішм. Спадкодавець може, й 
не складаючи нового заіювіта, скасувати 
попередній нотаріально засвідченою масою 
потирові, або ж заявою пародньому судді; 
таку заяву суддя заносить до протоколу».

<431. Снздкоомцш аіс викликають, про
те, нотаріальні органи за місцем настання 
спадщини вживають заходів до охорони 
спадщини порядком, установленим у Нота
ріальній Уставі. Спадщину охороняють до 
прибуття спадкоємців, але. найбільш шість 
місяців.

У в а г а. За місце настали» спадщи
ни вважається оставив місце осідку 
спадкодавця».
<432. Коля спадкоємці по перебувають у 

місці підприємства, що с на ходу (торго
вого або промислового підприємства чи ро- 
імісагнчого закладу), то потаріялмшей орган 
призначає відповідального піклувальника 
на подання державного органу, що відає 
відповідною галуззю пародпього господар
ства».

<435. Особи, покликані до спадкування, 
можуть прохати у нотаріального органу, за

жот быть произведено не только ИЗ ДОЛИ 
имущества, принадлежащей лицу, прмчн 
ннвше.му вред, НО и пз всего общего иму
щества, если судом будет установлено, что 
общее имущество вследствие преступления 
увеличилось и если в судебном приговоре 
или решении суда будет особо указано обра
щение взыскали» на общее имущество.

П р и м е ч а н и е .  Действие настоящей 
статьи распространяется лишь на слу
чаи, когда со времени растраты, похи
щения или присвоения до момента возбу
ждения уголовного дела прошло не более 
ДВУХ лет».
26. Ст. ст. 425, 426, 431, 432 я 435 

изложить в следующей редакции:
<425. Завещание должно быть подписано 

завещателем и иод страхом недействитель
ности, нотариально удостоверено. Завеща
ния неграмотных, а равно иных лиц, не 
могущих подписать завещание собствелио- 
ручпо, могут быть подписываемы вместо 
завещателя но єго просьбе, третьим ли
цом — рукоприкладчиком».

<426. Завещание, позднее составленное, 
отменяет предыдущее, поскольку в преды
дущем но остается распоряжений, не пре
дусмотренных позднейшим завещанием. За
вещатель может и без составления нового 
завещания отменить прежнее посредством 
нотариально удостоверенного заявления но
тариусу, или жи заявлении па|н>дному 
судье, причем последний 'заносит такое 
заявление в протокол».

<431. Вызов наследников не производит
ся, но нотариальными органами по месту 
открытия наследства принимаются меры 
охранения наследства в порядке, установ
ленном в Нотариальном Положении. Охра
нение наследства продолжается до явки 
наследников, но нс более шести месяцев.

Іі р и м о ч а и іі с. Местом открытия 
наследства признается последнее место
жительство наследодателя».
<432. При отсутствия наличных наслед

ников предприятия, находящегося на ходу 
(торгового или промышленного предприятия 
и ремесленного заведения) нотариальный 
орган назначает ответственного попечите
ля по представлению государственного ор
гана, ведающего соответствующей отра
слью пародпого хозяйства».

<435. Лица, призванные к наследованию, 
могут просить у нотариального органа, по



місцем настання спадщини. видати їй сві
доцтво, що підтверджує їхні права па спад
щину.

27. Додати до Цивільного Кодексу УСРР 
додатки 6, 7 і 8;

1) як додаток 0 (до арт. 22) викласти 
повністю постанову ВУЦВК і 1’ІІК УСРР з 
6 лютого 1929 р. «Про передачу коопера
тивним організаціям нефункціопуючпх дер
жавних підприємств»;

2) як додаток 7 (до ард\ 22) викласти 
постанову ЦВК і РНК Союзу РСР з 21 груд
ня 1927 р. «Про порядок платної і безплат
ної передачі майна державних установ і 
підприємств іпшпм державпнм установам і 
підприємствам»;

3) як додаток 8 (до арт. 22) викласти 
постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 4 липня 
1928 р. «Про порядок, як мають державні 
установи і підприємства платно і иеплатно 
передавати майпо іншим державним уста
новам і підприємствам».

ІІ.
28. Цю постанову видається на вико

нання:
1) постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 

21 листопада 1926 р. «ІІро зміну 'редакції 
арт. арт. 19, 22, 27, 29 і 34 постанови 
ЦВК і РНК Союзу РСР з 19 серпня 1924 р. 
«Про житлову кооперацію» (36. Зак. СРСР. 
1927 р., Лі 2, арт. 14);

2) постанови РНК Союзу РСР з 17 квіт
ня 1928 р. «Про заходи до заохочення бу
дівництва осель коштами приватного капі
талу» (36. Зак. СРСР 1928 .р., Лі 26, 
арт. 231) і

3) постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 
13 червня 1928 р. «Про доповпеипя поста
нови ЦВК і РНК Союзу РСР з 16 січня 
1925 р. «Про пояшткоемців по договорах 
особпстого страхування та їх правах» 
(36. Зак. СРСР 1928 р. Лі 36, арт. 329).

29. ‘6 виданням цієї постанови: 1

1) змінюється іі доповнюється:
а) Цивільний Кодекс УСРР (36. Уз. УСРР 

1922 р. Лі 55, арт. 780);
б) иостапову ВУЦВК " а РНК УСРР з 

10 червня 1925 р. «Про доповпенпя й змі
ну XI частнин Цивільного Кодексу УСРР» 
«ІІро страхування» (36. Уз. УСРР 1925 р. 
Лі 32, арт. 250);

месту открытия наследства, выдачи сви
детельства, подтверждающего их нрава ца 
наследство».

27. Дополнить Гражданский Кодекс 
УССР приложениями 6, 7 н 8:

1) в качество приложения 6 (к ст. 22) 
изложить полностью постановление ВУЦПК 
и СИК УССР от 6 февраля 1929 г. «О пере
даче кооперативным организациям бездей
ствующих государственных предприятий»:

2) в качестве приложения 7 (г; ст. 22) 
изложить постаиовлспно ЦИК и СИК СССР 
от 21 декабря 1927 г. «О порядке возмезд
ной п безвозмездной передачи имущества 
государственных учреждений и предприя
тий другим государственным учреждениям 
н предприятиям»;

3) в качестве приложения 8 (к. ст. 22) 
изложить постановление ВУЦІ1К н СИК 
УССР от 4 июля 1928 г. «О порядке воз
мездной и безвозмездной передачи имуще
ства государственными учреждениями и 
предприятиями другим государственным уч
реждениям и предприятиям».

ІІ.
28. Настоящее ностаиовлонне издастся 

во исполнение:
1) постановления ЦИК и СИК Союза 

ССР от 21 поября 1926 г. «Об изменении 
редакции ст. ст. 19, 22, 27, 29 и 34 по
становления ЦИКа и СНК Союза ССР от 
19 августа 1924 г. «О жилищной коопера
ции* (С. 3. СССР 1927 г. Лі 2, ст. 14);

2) постановления СИК Союза ССР от 17 
апреля 1928 г. «О мерах поощрения строи
тельства жилищ за счет частного капита
ла» (С. 3. СССР 1928 г. Лі 26, ст. 231) и

3) постановления ЦИКа и СИК Союза 
ССР от 13 июня 1928 г. «О дополнении по
становления ЦНК и СИК Союза ССР от 16 
января 1925 г. «О выгодоприобретателях 
по договорам лпчиого страхования и пх пра
вах» (С. 3. СССР 1928 г. Лі 36, ст. 329).

29. С издашіем настоящего постановле
ния:

1) изменяются и дополняются:
а) Гражданский Кодекс УССР (С. У. 

УССР 1922 г. Лі 55, ст. 780);
б) постановление ВУЦПК и СНК УССР 

10 тои я 1925 г. «О дошшешт и 
изменении XI части Граждапского Кодекса 
УССР* <0 страховании» (С. У. УССР 
1925 г. Лі 32, ст. 250);



Н) постанову НУЦИК і ПІК Угрр з 
7 липня 1926 [*. «Про зміну арт. арт. 138. 
416, 419, 421 і уваїи до арт. 422, іф»» 
доповнення арт. 422 і про скасування 
уваги до арт. 416 та арт. 417 Цивільною 
кодексу УСРР» (36. У з. УСРР 1920 р. 
Аі 42, арт. 280);

г) посталому ЦУЦИК і РИК УСРР з 
29 квітни 1927 р. «Про зміну арт. 182 Ця- 
цільного Кодексу УГРР і доповнення його 
«ірттгиу.іаши 182', 1823, 182і* (Зо. Уз. 
УСРР 1927 ,р. Лі 10, щгт. 85):

д) нштаноііу НУЦИК і РИК УГРР з 
31 серпня 1927 р. «Про додаток до 
арт. 150 Цивільною Кодексу УСРР ува
ги 2> <36. Уз. УСРР 1927 р. Лі*43, 
арт. 192);

е) постанову ПУЦИК і РИК УСРР з 
31 жовтня 1927 р. «Про товариства з об- 
меженню відповідальністю» СЮ. Уз. УСІ’Р 
1927 р. Лі 58-59, арт. 230) і

ж) постанову НУЦИК і РИК УСРР з 
9 травня 1928 р. «Про зміну законодавства 
УНТ у ввязку з надавшім чинности поста
нові ЦКК і РИК Союзу РСР з 17 перини 
1927 р. «Устава про акційні товариства» 
(36. Уз. УСРР 1928 р. Лі 12, арт. 111);

2) касується:
а) иостанову НУЦИК і РИК УСРР з 

19 серпня 1925 р. «Про доповнення арт. 71 
Цивільного Кодексу УСРР» (36. Уз. УСРР 
1925 р. Лі 04-05, арт. 300);

б) арт. арт. 5 і 0 постанови НУЦИК і 
РИК УСІ’Р л 4 листопаду 1925 р. «Про за
охочення до житлового будівництва» 
(36. Уз. УСРР 1925 р. Лі 90, арт. 525);

в) постанову НУЦИК і РИК УСРР з 
І.і травня 1926 р. «Про допопнеппя Ци
вільного Кодексу УСРР арт. 71‘* (36. Уз. 
УГРР 1926 р. Лі 24-25, арт. 203);

г) постанову НУЦИК і РІІК УСРР з 
11 серпня 1926 р. «Про зміну уваги 1 до 
арт. 73 Цивильного Кодексу УСРР» (36. Уз. 
УСРР 1920 р. Лі 49, арт. 325);

А) постанову НУЦИК і РИК УСРР з 
10 листю пади 1926 р. «Про лоповпенпя 
арт. 84 Цивільного Кодексу УСРР» (36. Уз. 
УСРР 1926 р. Лі 70, арт. 449): 

о) постанову НУЦНК і РИК УСРР з 
11 травня 1927 р. «Про зміну Й дополнен
ия арт. 137 Цивільного Кодексу УСРР* 
(36. Уз. УСРР 1927 р. Лі 21, арт. 103);

в; постановление НУЦИК и ПІК УП р 
от 7 июля 1920 г. «Оо нзмецепни ст. ст 
13\ 116, 419, 421 и примечания к ст. 422, 
о дополнения ст. 422 н об отмене примеча
нии к ст. 416 и ст. 417 Гражданской» Ко
дек,:» V!ГР* (Ж Уз. УГРР 1920 г. Лі 42, 
ст. 2*6);

п постановление ПУЦИК и ГНК УССР 
«гг 29 апреля 1927 г «Ий изменении ст. 1Ь2 
Гражданскою Кодекса УГСР и дошкішчшо 
ею статьями 182*. 182- и 182і» (Ж Уз. 
УГРР І927 г. Л» 10, ст. 85);

.и постановление ПУЦИК и СИК УССР 
от 31 августа 1927 г. «О дополнении 
ст. 150 Гражданского Кодекса УССР при
мечанием 2'.. (36. Уз. УСРР 1927 г. Лі 43, 
ст. 192);

е) постановление НУЦНК и СИК УГГР 
от 31 октября 1927 г. <0 товариществах 
г ограниченной ответственностью» (•’/*. Уз. 
УП’Р 1927 г. Лі 5к—59, ст. 230);

ж) постановление НУЦИК и ГНК УССР 
«и 9 мая 1928 г. «Об нзмененни законода
тельства УССР в связи с введением к дей
ствие постановления ЦИК и СИК Союза 
ГГР от 17 августа 1927 г. «Положение об 
акционерных обществах» (36. У а. УСРР 
1928 г. Лі 12, ст. 111);

2) отменяются:
а) постановление ВУЦНК и СИК УССР 

от 19 августа 1925 г. «О дополнении ст. 71 
Гражданского Кодекса УССР» (С. У. УССР
1925 г. Лі 64—65, ст. 366);

б) ст. ст. 5 и 6 постановления НУЦИК 
и ГНК УССР от 4 ноября 1925 г. «О поощ
рении жилищного строительства» (С. У. 
УГСР 1925 г. Лі 96. ст. 525);

в) постановление ИЛ'ЦИК и СИК УССР 
от 13 чая 1926 г. <0 дополнении Граждан
ского Кодекса УССР ст. 71‘» (36. Уз. УСРР
1926 г. Лі 24—25, ст. 203):

о постановление ВУЦНК и СИК УССР 
от 11 августа 1926 г. «СУ» изменении при
мечания 1 к ст. 73 Гражданского Кодекса 
УГСР* (Ж Уз. УГРР 1926 г. Лі 49, 
ст. 325):

д) постановление ВУЦНК и СИК УССР 
от 10 ноября 1926 г. «О дополнении ст. 84 
I ражданекого Кодекса УССР* (36. Уз. УГРР 
1926 г. Лі 70, ст. 449) ;

с) постановление НУЦИК н СИК УССР 
от И мая 1927 г. «Об изменении и допол
нении ст. 137 Гражданского Кодекса УССР» 
СЮ. Уз. УСРР 1927 г. Лі 21, ст. 103);



ж) поділ ІІ постанови ВУЦВК і РИК 
УСРР з 8 червня 1927 р. «Про аміну арт. 7 
постанови «Про заохочений до житлового 
будівництва» і арт. 76 Цивільного Кодексу 
УСРР» (Зо. Уз. УСРР 1927 р. У* 25, 
арт. 124);

з) постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 
21 вересня 1927 р. «Про доповнений ува
гою арт. 79 Цивільного Кодексу УСРР» 
(36. Уз. УСРР 1927 р. У* 55, арт. 221).

Харків, 6 лютого 1029 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровсьний.

Голова Ради Пародніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено 8 .Вістях ВУЦВК* 16 березня 
1929 р., Я 62.

ПОСТАНОВА
' ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

65. Про порядок роботи Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Комітету.

Касуючи свою постанову з ЗО липня 
1925 р. «Про порядок роботи Президії 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету» (36. Уз. УСРР 1925 р. У* 60-61. 
арт. 349), Всеукраїнський Центральний 
Виконавчий Комітет п о с т а н о в и в  за
твердити нижчеподаний Наказ про порядок 
роботи Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету:

* НАКАЗ
про порядок роботи Президії Всеукраїн

ського Центрального Виконавчого Комітету.

Р о з д і л  І.
Про еклод Президії Всеукраїнського Централь

ного Виконавчого Комітету І про осіб, що бе
руть участь иа її засіданнях.

1. Склад Президії Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету утворюєте

ж) раздел ІІ постановления КУЦИК и 
СИК УССР от 8 июня 1927 г. «Об изме- 
пешш ст. 7 постановления «О поощрении 
жилищного строительства» п ст. 76 Граж
данского Кодекса УССР (36. Уз. УСРР 
1927 г. № 25, ст. 124);

з) постановление ВУЦИК и СИК УССР 
от 21 сентября 1927 г. «О дополнении при
мечанием ст. 79 Гражданского Кодекса 
УССР» (36. Уз. УСРР ‘1927 г. М 55, 
ст. 221).
Харьков, С февраля 1929 г.

Председатель Всеуюражтского Центрального 
Исполнительного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Секретарь Вееуюралпского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 16 марта 
1929 г.. № 62.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ' 
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС

ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

85. О порядке работы Президиума Всеукра- 
инского Центрального Исполнительного 

Комитета.

В отмену постановления своего от 30 
толя 1925 г. <0 порядке работы Превщвума 
Всеукраинског© Центрального Исполнитель
ного Комитета» (С. У. УССР 1925 г. 
X* 60—61, ст. 349), Всеукраппскнй Цен
тральный Исполнительный Комитет п о- 
с т а п о в п д  утвердить нижеследующий 
Наказ о порядке работы Президиума Все- 
украинского Центрального Исполнительно
го Комитета.

НАКАЗ
о порядке работы Президиума Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного Коми

тета.

Г л а в а  I.
О составе Президиуме Всеукраинского Централь

ного Исполнительного Комитета и о лицах, уча
ствующих в его заседаниях

1. Состав Президиума Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Комитета



ея згідно з апг. 16 «Положення про Все- 
український Центральний Виконавчий Ко 
іітіт» (36. Уз. УСІ»!» 1924 р. .V* 45, 
арт. 276).

2. Па впаданнях Президії Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Комітету 
беруть участь з правом ухвального голосу 
тільки члени Президії Всеукраїнською 
Центрального Виконавчого Комітету.

3. Кандидати на членів Президії Всеук
раїнського Центрального Виконавчого Ко
мітету мають право ухвальною голосу на 
засіданнях Президії Всеукраїнською Цент
рального Виконавчого Комітету» коли воші 
заступають членів Президії порядком чер
говості! за кандидатським списком, а так 
само, за постановою Президії Всеукраїнсь
кого Централ свого -Виконавчого Комітету, :і« 
тих випадків, коли ма засіданні Президії 
будуть відсутні хтось із членів Президії 
Всеукраїнського Центральною Виконавчою 
Комітету.

4. Право дорадчого голосу на засіданнях 
Президії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету мають:

1) кандидати на членів Президії Всеук
раїнського Центрального Виконавчого Ко
мітету, якщо вони но заступають членів 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету;

*
2) члени Всеукраїнською ](ептра.іьного 

Виконавчого Комітету;
3) Голова Ради Народніх Комісарів 

УОР1\ його заступится, члени Вади Народ* 
ніх Комісарів УСРР, керівники централь
них урядпицтв і установ УСРР та їхні за
ступники:

4) Голови й члени Центрального Вико
навчого Комітету Союзу РСР, Голова Ради 
Народніх Комісарів Союзу РСР і його За
ступники;

5) Голина Центрального Виконавчого Ко
мітету АМСРР, члсіш Президії Центрально
го Виконавчого Комітету ЛМСРР і Голова 
Ради Народніх Комісарів АМСРР; 6 7

6) постійний представник Автономної 
Молдавської Соціялігтичної Радянської Рес
публіки при Уряді УСРР;

7) голови округовнх виконавчих коміте
тів або їхні заступники;

образуется согласно ст. 16 «Положення о 
Всеукраниском Центральном Исполнитель 
ном Комитете» (Г. У. УССР 1924 г. .V* 45.
ст. 276).

2. На заседаниях Президиума Всеукрани- 
гкого Центрального Исполнительною Коми
тета участвуют с правом решающего голо
са только члены Президиума Всеукоаин 
кого Центральною Исполнительною Коми
тета.

3. Каидндаьы в члены Президиума Все 
украинского Центрального Исполнительно 
го Комитета пользуются правом решающею 
голоса на заседаниях Нрезвдума Вссукра- 
инского Центрального Исполнительного Ко
митета, когда они замещают членов Прези
диума в порядке очередности по кандидат 
с ком у списку, а также, но постановлению 
Президиума Всеукраннскою Центрального 
Исполнительного комитета, и случаях от
сутствии па заседании И|юзиднума кого-ли
бо из членов Президиума Всеукраннскою 
Центральною Исполнительного Комитета.

4. Нравом совещательного голоса па 
заседаниях Президиума Всеукраннскою 
I (ситрадыюго Исполнительного Комитета 
пользуются:

1) кандидаты и члены Президиума Все- 
украинского Центрального Исполнительно
го Комитета, если они йе замещают чле
нов Президиума Всеукраннскою Централь
ного Нснолпнтельпого Комитета;

2) члены Всеукраннскою Центральною 
Исполнительною Комитета:

3) Председатель Совета Народных Ко
миссаров УССР, его заместители, члены Со
вета Народных Комиссаров УССР, руково
дители центральных ведомств и учрежде
ний УССР и их заместители;

4) - Председатели п члепи Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР. 
Председатель Совета Народных Комисса
ров Союза ССР и его заместители:

5) Председатель Центральною Исполни
тельного Комитета А .ЧССР, члены Прези
диума Центральною Исполнительною Коми
тета АМССР и Председатель Совета Народ
ных Комиссаров АМССР;

6) погтшшный представитель Антонии - 
пой Молдавской Социалистической Совет
ской Республики при Правительстве УССР:

7) председатели окружных исполинтель
ных комитетов или их заместителя:



8) голова комісій -про Всеукраїнському 
Центральному Виконавчому Комітеті, а так 
само завідатель організаційно-інструктор
ського відділу Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету;

9) інші особи, що їм це ираво буде на
дане за постановами Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Комітету.

5. Право дорадчого голосу на засіданнях 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету в окремих, що стоять 
на порядку денному, справах, мають:

1) представники народніх комісаріатів і 
центральних установ УСРР, що обіймають 
посади не нижчі від членів колегій народ- 
ліх комісаріатів;

2) керівники центральних установ 
АМСРР, підряджені як представники Уряду 
АМСРР;

3) голови всіх виконавчих комітетів або 
їхні заступники;

4) інші особи па підставі особливих по
станов Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету. %

0. Па засіданнях Президії Всеукраїнсько
го Центрального Виконавчого Комітету при
сутній також погрібшій для обслугований 
засідань технічний персонал.

7. На закритих засіданнях Президії 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету, -крім членів Президії, мають пра
во бути тільки ті особн, що їм даний на це 
енсціяльнвй дозвіл від татови закритою 
засідання.

8) председатели комиссий прп Всеукраин- 
ской Центральном Исполнительном Комите
те, а также заведывающий организацион
но-инструкторским отделом Всеукранпскою 
Центрального Исполнительного Комитета;

9) прочие лица, коим это право будет 
предоставлено постановлениями Президиума 
Вссукраппского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

5. Правом совещательного голоса па за
седаниях Президиума Всеукраннского Цен
трального Исполнительного Комитет по 
отдельным, стоящим на повестке дня, воп
росам пользуются:

1) представители народных комиссариа
тов п центральных учреждений УССР, за
нимающие должности не ниже членов кол
легий народных комиссариатов:

2) руководители центральных учрежде
ний АМССР, командированные в качестве 
представителей Правительства АМССР:

3) председатели всех исполнительных 
комитетов пли пх заместители;

4) прочие лица по особым постановле
ниям Президиума Всеукраннского Централь
ного Иснаиштельного Комитета.

6. На заседаниях Президиума Всеукраик- 
гкого Центрального Псполпптельпого Коми
тета присутствует также необходимый для 
«’бслуживания заседапнй технический пер
сопал.

7. На закрытых заседаниях Президиума 
Всеукраннского Центрального Исполнитель
ного Комитета, кроме членов Президиума, 
имеют право присутствовать только те ли
ца, которым дано на это особое разрешение 
председательствующего в закрытом заседа
нии.

Р о з д і л  ІІ.
Про урядннцтеа, установи Й осіб, що мають 
яраво подавати справи на розгляд Президії 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого ко

мітету.
8. Президія Вееукраїпського Централь

ного Виконавчого Комітету розглядає спра
ви з доручення Всеукраїнського З’їзду Рад. 
Сесії Вееукраїпського Центрального Вико
навчого Комітету, а також подавапі від 
урядпицтв, установ і урядових осіб, зазна

чених у арт. 9 цього Наказу.

У в а г а .  Пародій комісаріати й інші 
центральні урядшщтва та установи УСРГ

Г л а в а ІІ.
О ведомствах, учреждениях и лидах, имеющих 
право внесении вопросов на рассмотрение Пре
зидиума вееухраинского Центрального Исполни

тельного Комитета.
8. Президиум Всеукранпского Централь

ного Исполнительною Комитета рассматри
вает вопросы по поручению Всеукраипеко- 
го С’езда Советов, Осени Вссукраппского 
Центрального Исполнительного Комитета, а 
также вносимые ведомствами, учреждения
ми и должностными лицами, указанными л 
ст. 9 пастоящсго Наказа.

П р и м е ч а н и е .  Народные комисса
риаты и другие центральные ведомства



подають до Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету про
екти декретів і постанов через Раду На- 
родніх Комісарів УСРР; проекти декретів 
і посіанов, що надходять від округовпх 
виконавчих комітетів і їхніх президій, 
розглядає Президія Всеукраїнського 
центрального Виконавчого Комітету піс
ля попереднього розгляду їх у Раді На- 
родніх Комісарів УСРР.

9. Право подавати справи па розгляд 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету порядком шіціятпцп 
мають:

1) Центральний Виконавчий Комітет Со
юзу РСР і центральні виконавчі комітети 
інших, що увіходять у склад Союзу РСР, 
союзних республік;

2) Голова й Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, члени 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, а також і кандидати на 
членів Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету;

3) члепп Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету;

4) Рада Нпродпіх Комісарів УСРР;
5) Голова Ради Народнії Комісарів УСРР 

і Його заступники;
6) голови постійних і тимчасових комі

сій при Всеукраїнському Центральному Ви
конавчому Комітеті;

7) Центральний Виконавчий Комітет і 
Рада Иародпіх Комісарів АМСРР;

8) округові виконавчі комітети;
9) пародні комісаріати й инші централь

ны урядшіцтва й устапови УСРР;
10) всеукраїнські громадські організації, 

як-ось: центральні кооперативні організа
ції, Всеукраїнська Рада Професійних Спі
лок, Товариство Червоного Хреста, Міжна
роднії організація допомоги борцям рево
люції то-що.

10. Справи, що їх порушують порядком 
ініціативи поодинокі громадяни і їхні ко
лективи, надходять на розгляд Секретаря 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету, що від ш.шо залежить їхнє даль
ше направлення.

и учреждения У ('СГ вносит в Президій* 
Всеукрашігкого Центрального Исполни
тельного Комитета проекты декретов н 
постановлений через Совет Народных 
Комиссаров УССР; поступающие от ок
ружных исполнительных комитетов и их 
президиумов проекты декретов и поста
новлений рассматриваются Президиумом 
Всеукраинского Центрального Исполни
тельного Комитета по предварительном 
рассмотрении их в Совете Породных Ко
миссаров УССР.
9. Право впссеппя воиросов иа рассмо

трение Президиума Всеу.^іаниекого Цен
трального Исполнительного Комитета в по
рядке ишщиатввы имеют:

1) Центральный Исполнительный Коми
тет Союза ССР н центральные исполнитель
ные комитеты прочих, входящих в состав 
Союза ССР, союзпых республик;

2) Председатель и Секретарь Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного Коми
тета, члеиы Президиума Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Комитета, а 
также и кандидаты в члены Президиума 
Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета;

3) члены Всеукраинского Центральною 
Исполнительного Комитета;

4) Совет Народных Комиссаров УССР;
5) Председатель Совета Народных Комис

саров УССР и его заместители;
6) председатели постоянных н времен

ных комиссий пре Всеукраянском Централь
ном Исполнительном Комитете;

7) Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров АМССР;

8) окружные исполнительные комитеты;
9) пародные комиссариаты и друглс цен

тральные ведомства п учреждения УССР;
10) всеукраппские общественные органи

зации, как-то: центральные кооперативные 
организации, Вссукраннский Совет Профес
сиональных Союзов, Общество Красного 
Креста, Международная организация помо
щи борцам революции и т. п.

10. Вопросы, возбуждаемые в порядке 
инициативы отдельными гражданами я их 
коллективами, поступают па рассмотрение 4 
Секретаря Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета, от коего зави
сит их дальнейшее направление.



Р о з д і л  1И.
Порядок, як подавати справи до ПреаидІЇ Всеук
раїнського Центрального Виконавчого Комітету 
* складати порядок денний засідань Президії 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого Ко

мітету.
1 1 .  Усі подавані до Президії Всеукраїн

ського Центрального Виконавчого Комітету 
справи повніші задовольнити ннжченаведе* 
ііііч обов’язковим умовам:

1) їх треба скласти у формі проектів 
постанов;

2) мати підіте корівника або заступни
ка керівника, якщо справу нодДс урнд- 
ництво або установа, або підпис особи, що 
мас ираво подавати справи до Президії 
Всеукраїнського Нейтрального Виконавчого 
Комітету, якщо справу подає ця особа від 
•свого імена;

3) хати пояспювальну записку, а також 
додаток інших матеріялів, потрібних для 
угрунтувати проекту.

12. Якщо справу рознизувалось наиеред 
у Ваді Народпіх Комісарів УСРР, то Рада 
ІІародиіх Комісарів УСРР подає до Прези
дії Всеукраїнського Центрального Виконав- 
•чого Комітету по 35 примірників українсь
кого Іі російського тексту кожної своєї 
.постанови.

У в а г а .  Урядішцтва або установи, 
іцо порушують справи безпосередньо пе
ред Президією Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету, подають 
до Президії Всеукраїнського Центрально
го Виконавчого Комітету проекти поста
нов і з’ясувальні записки до них кількі
стю 35 примірпнків українського тексту. 
Це иравило по поширюється на справи, 
ню їх порушують поодинокі члепп Все
українського Центрального Виконавчого 
Комітету.

13. У справах, що надходять до Прези
дії Всеукраїнського Центрального Виконав
чого Комітету від Гади Иародвіх Комісарів 
УСРР, треба зазначати прізвища осіб, що 
будуть за доповідачів у тій чи іншій справі.

14. Справи, направляпі па розв’язання 
до Президії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету, надходять до Секре-

Г л а в а  Ш.
Порядок внесення сояросов в Президиум Все- 
украинского Цеитрельяого Исполнительного Ко
митета я составления повестка заседания . ре- 
зядиума всеукраянского Центрального Испол

нительного Комитета.
11. Вое вносимые в Президиум Вссукра- 

ШІСКОГО Центрального Исполнительного Ко
митета вопросы должны удовлетворять ни
жеследующим обязательным условиям:

1) быть изложенными в форме проектов 
постановлений;

2) иметь подпись руководителя или за
местителя руководителя, если вопрос вно
сится ведомством или учреждением, илп 
подпись лица, имеющего право па внесение 
вопросов в Президиум Вссукрапиского Цен
трального Исполнительного Комитета, если 
вопрос вносится этом лицом от своего име
ни:

3) сопровождаться об'яспительной за
пиской, а равно приложением другпх ма
териалов, необходимых для обоснования 
проекта.

12. Если вопрос разрешался предвари
тельно в Совете Народных Комиссаров 
УССР, то Совет Народных Комиссаров УССР 
представляет в Президиум Всеукраянского 
І Митрального Исполнительного Комитета 
ио 35 экземпляров украинского н русского 
текста каждого своего постановления.

П р и м е ч а н и е .  Ведомства или уч
реждения. возбуждающие вопросы непо
средственно перед Президиумом Всеук- 
раипского Центрального Исполнительно
го Комитета, представляют в Поезидпуы 
Всеукрапнского Центрального Исполни
тельного Комитета проекты постановле
ний н об’яспптельвые записки к ним в 
количестве 35 экземпляров украинского 
текста. Настоящее правило пе распро
страняется на вопросы, возбуждаемые 
отдельными членами Вссукраннского 
Центрального Исполнительного Коми
тета.
13. Дела, поступающие в Президиум 

Всеукранеского Центрального Исполнитель
ного Комитета из Совета Народных Комис
саров УССР, должны сопровождаться ука
занием фамилий лиц, которые будут доклад
чиками по тому или нпому вопросу.

14. Дела, направляемые для (разрешения 
в Президиум Всеукраипского Центрального 
Исполнительного Комитета, поступают в



тарінту Усеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету.

15. Сскіютлрілт Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету дао хід 
тільки тин гпрапам, що задовольняють 
у чопам, аиапачеііим арт. арт. 11 і 12 цього 
Наказу. Секретаріитоні Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету нада
сться прано або повертати назад справи, 
що по задовольняють зазначеним умонам, 
або зажадати на них матеріали Іі нідомо- 
сті, що їх бракус.

К), ('пранії, підготовлені до слухання в 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, ставиться порядком 
черговості! на порядок донний засідання 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви- 
коїіанчого Комітету з {ншорядженни Се
кретаря Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, з тим, що негайні 
справи стинаться па порядок денний най
ближчого засідання.

Порядок донний засідань Президії Всеук
раїнського Центрального Виконавчого Комі
тету складає Секретаріат Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету й за- 
творожус (’окрсгпц) В(Ч5уК)|>аЇ!імжоі'о Цент
рального Внконннчого Комітету.

І?. Порядок денний засідань Президії 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету розсилається за 2 дні но|кгд засі
данням усім членам іі кандидатам Президії 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету, а так само таким особам:

1) Голові Ради Народніх Комісарів УСРР;

2) заступникам Голови Ради Народніх 
Комісарів УСРР;

Іі) ІМдатшюйк ОргаиізацШііоЛпотрув' 
торського Ні,цілу ^українського Цент* 
ра.іького Виконавчого Комітету;

4) Коріпшічому Справ Ради Народніх Ко
місарів УСРР;

5) Голові Підготовчої Комісії Ради На- 
родіїіх Комісарів УСРР;

'О ііл|юдііім комісаріатам о іншим цент
ральним урядшщтпам та установам УСРР.

У в а г  а. Про день засідання нові, 
домлистьсн так само Й інших осіб, запро.

Секретариат Вссукраннского Центрального 
Исполнительпого Комитета.

15. Секретариат Все.украннского Цеп- 
тралышго Иснолііигельного Комитета дает 
движение .інші, тем делам, которые удовле
творяют условиям, указанным ст. ст. 11 я 
12 настоящего Наказа. Секретариату Все- 
украинского Нейтрального ІІсполшітельпо- 
іюго Комитета предоставляется право или 
возвращать обратно дела, не удовлетворя
ющие указанным условиям, или затребо
вать по ним недостающие материалы и све
дения. 1

1В. Дела, подготовленные к слушанию в 
Президиуме Всеукпшшского Центрального 
Исполнительного Комитета, вносится в ио- 
рядке очередности в повестку заседания 
П|н';шднума Вссукраииского Центрального 
Исполнительного Комитета распоряжением 
Секретаря Псеукрашіского Центральною 
Исполнительного Комитета, при чем сроч
ные вопросы включаются в повестку дни 
ближайшего заседания.

Повестка заседаний Президиума Всеук- 
раннского Центрального Исиолннтелышго 
Комитета составляется Секретариатом Все* 
украинского Центрального Исполнительного 
Комитета и утверждается Секретарем Все* 
украинскою Центрального Исполнительною 
Комитета.

17. Повестка заседаний Президиума Все- 
украинского Центрального Исполнительною 
Комитета рассылается за два дня до засе
дания всем членам и кандидатам Президиу
ма Вссукраииского Центрального Исполни
тельного Комитета, а также следующим 
лицам:

1) Председателю Совета Народных Ко
миссаров УССР;

2) заместителям Председателя Совета 
Народных Комиссаров УССР;

3) Заведыпающему Оргаинзацконпо-Ин- 
структорским Отделом Вссукраииского Цен
трального Исполнительного Комитета;

4) Управляющему Делами Совета Народ
ных Комиссаров УССР;

5) Председателю Подготовительной Ко- 
мишф Совета Народпых Комиссаров 
УССР;

6) народным комиссариатам н другим 
центральным ведомствам и уч^ждениям
УССР.

И р и м о  ч а н н о .  О дне заседания 
уведомляются также и другие лица,



шуканих- на засідання Президії Всеук
раїнського Центрального Виконавчого 
Комітету.
18. У порядок деппнй засідань, крім па- 

омі сирав, розміщених порядком меншої 
ваги або исгайиостн, належить зазначити:

1) рік, місяць, день і годину засідань 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету;

2) ХН& справ і покликання на передущі 
протоколи засідань Президії Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Комітету;

3) назву урядиицтв, установ і осіб, що 
подають справи:

4) приблизний час слухання кожної 
справи, що стоїть па порядку денному;

Г>) підпис Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

19. Одночасно з порядками денними за
сідань Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету розсилається по
трібні матеріали члепам Президії Всеукра
їнського Пениального Виконавчого Комі
тету й кандидатам до них, Голові Ради На- 
родиіх Комісарів УСРР його Заступникам. 
Генеральному Прокуророві Республіки і Ке- 
ішшичому ('прав Ради Народнім Комісарів 
УСРР.

20. Основний порядок денний засідань 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету мохпа збільшити до- 
додатковим порядком донного тільки в тому* 
разі, якщо падійдуть справп ладзвнчайної 
ваги Й певідкдадпости. Матеріяли до додат
кового порядку дспппх повинні податп 
урядпицтва, устапови або особи—ініціято- 
ри не пізпіш. як за 24 годнпп перед засі
данням Президії Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету.

Р о з д і л  IV.
Порядок, як еклякатм і мети засідаияя Прези
дії бсеуяраіиеького Центрального Внконаячого 

Комітету.

21. Засідання Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету бува
ють чергові і надзвичайні, відкриті Й за
криті.

22. Чергові засідання Президії Всеукра
їнського Центрального Виконавчого Коміте
ту відбуваються що-тижня. в особливо

приглашаемые в заседаїшя Президиума
Всеукраниского Центрального Исполни
тельного Комитета.
18. В повестках заседаний, кроме найме- 

повапия вопросов, расположенных в поряд
ке нисходящей важности или срочности, 
должны быть указаны:

1) год, месяц, день и час заседаний Пре
зидиума Вссукраинского Центрального Ис
полнительного Комитета;

2) .Уз.Уз дел и ссылки на предыдущие 
протоколы заседаний Президиума Всеукра- 
ппского Центрального Исполнительного Ко
митета;

3) наименование ведомств, учреждений и 
лиц. вносящих вопросы;

4) приблизительное время слушания каж
дого стоящего на повестке вопроса;

5) подпись Секретаря Всеукраниского 
Центрального Исполнительного Комитета.

19. Одновременно с повестками заседа
ний Президиума Всеукраниского Централь
ного Исполнительного Комитета рассылают
ся необходимые материалы членам Прези
диума Вссукраинского Центрального Испол
нительного Комитета и кандидатам к ним, 
Председателю Совета Народпых Комисса
ров УССР и его Заместителям. Генерально
му Прокурору Республики и Управляющему 
Делами Совета Народных Комиссаров УССР.

20. Основная повестка заседаний Прези
диума Всеукраипского Центрального Испол
нительного Комитета может быть увеличе
на дополнительной повесткой лишь в слу
чаях поступления вопросов чрезвычайной 
важности и зкстренностп. Материалы к до
полнительным повесткам должны быть 
нредегавлепы ведомствами, учреждениями 
или лицами — кпинпаторамп пс позже, как 
за 24 часа до заседаний Президиума Всеук- 
рлинского Центрального Исполнительного 
Комитета

Г л а в а  IV*.
Порядок созыаа я ведения гаоеданнй Президиума 
бсеукраяиекегФ Центрального Исполнительного 

Комитета.

21. Заседания Президиума Всеткраинско- 
го Центрального Исполнительного Комитета 
бывают очередные и чрезвычайные, откры
тые н закрытые.

22. Очередные заседания Президиума 
Всеукраниского Центрального Пополнитель
ного Комитета происходят еженедельно в



встановлені оід Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету дні Й 
голини.

23. Надзвичайні засідання Президії Все- 
українського Центрального Виконавчого Ко
мітету відбуваються з іпіцінтіши Голови 
Всеукраїнського Центрального Виконавчо
го Комітету або па заяву найменш Уз чле
нів Президії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

24. Закриті засідання Президії Всеук
раїнського Центрального Виконавчого Ко
мітету відбуваються з розпорядження Го
лови Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету. На закритих засіданнях 
присутні тільки особи, зазначені в арт. 7 
цього Наказу.

25. Головує на засіданнях Президії Все
українського Центрального Виконавчого Ко
мітету Голова іісеукраїиського Централь
ного Виконавчого Комітету, а в ра
сі його відоутиостн й до затверд
ження Президією порядком арт. 26 
«Иоложепня нро Всеукраїнський Централь- 
шгй Виконавчий Комітет» особи, що засту
пає Голову Всеукраїнського Центрального 
-Викояаетого Комітет)’, Секретар Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Комітету 
або один із членів Президії, за постановою 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету.

26. Засідаппя Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету від
кривається затвердженням порядку денно
го, з тим, що по ньому допускається стави
ти попередні заяви:

1) нро зняття справ з обговорення;
2) про відкладення розгляду справ:
3) про зміну порядку черговості! справ, 

поставлених па розгляд.
У в а г а .  Змінюючи порядок чергово

сте справ, зважається па присутність 
доповідачів від урядшіцтв і устаиов. 
Щоб доію&ідам не марнувала часу довгим 
ждаапіям першими оправами ставить
ся ті, що в них прибули доповідачі.

27. В кожній справі, що стоїть на по
рядку денному, перед її обговоренням, з 
розпорядження Голови, викликається на за
сідання, щоб бути при обговоренні цієї

особо установленные Президиумом Всеукпл 
ипского Центрального Исполнительного Ко
митета дин н часы.

23. Чрезвычайные заседания Президиума 
Всеукраппского Центрального Исполнитель- 
•ного Комитета іцюнсхсщіт по яшщнатш» 
Председателя Всеукраннского Центрального 
Исполнительного Комитета или но заявле
нию пе менее Уз членов Президиума Всеук- 
раинского Центрального Исполнительного 
Комитета.

24. Закрытые заседания Президиума Все- 
украинского Центрального Исполнительно
го Комитета происходят по распоряжению 
Председателя Всеукраннского Центральной» 
Исполнительного Комитета. В закрытых 
заседаниях присутствуют только лица, ука
занные в ст. 7-й настоящего Пака:».

25. На заседаниях Президиума Всеукра- 
ішекого Центрального Исполнительного Ко
митета председательствует Председатель 
Всеукраппского Центрального Исполнитель
ного Комитета, а в случае его отсутствия 
п до утверждения Президиумом в порядке 
ст. 26 «Положения о Вссукранпском Цен
тральном Исполнительном Комитете лица, 
заменяющего Председателя Всеукраипского 
Центрального Исполнительного Комитета, 
Секретарь Всеукраннского Центрального 
Исполнительного Комитета нлп один из чле
нов Президиума по постановлению Прези
диума Всеукраннского Центрального Испол
нительного Комитета.

26. Заседания Президиума Вссукрапи* 
ского Центрального исполнительного Коми
тета открываются утверждением повестка 
дня, при чем по пей допускается постановка 
предварительных заявлений:

1) о снятии вопросов с обсуждения;
2) об отложении рассмотрения вопросов;
3) об изменении порядка очередное гн 

вопросов, подлежащих рассмотрению.
П р и м е ч а н и е .  При изменении по

рядка очередности вопросов, принимает
ся во внимание наличие докладчиков от 
ведомств в учреждений. Во 
продолжительного ожидания дождавши, 
•первыми вопросами ставятся те, но вто
рым явились докладчики.
27. По каждому вопросу, стсшпечу на 

иовестке дни, перед его обсуждением, но- 
распоряжению Председателя, вшыиаютс л 
в заседание для присутствоваиня при об-



ліравн, представників від заінтересованих 
урядиицтв і установ, які прибули на засі
дання.

28. За доповідачів у справах, що стоить 
на иорядку денному, є Секретар Всеукраїн
ського Цептральпого Виконавчого Комітету 
або особа, уповноважена від урндшіцтва або 
установи, що подала справу на обговорен
ня Президії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

У справах, що їх доповідає Секретар 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету, допускається співдоповідачів, в осо
бі керівників урядиицтв, або установ, що 
подали справу, чи їхніх заступників, або 
осіб особливо від инх на те уповноваже
них.

У в а г а .  Ко.тп за доповідача в справі 
с уиовноважеиа від урядннцтва або уста
нови особа і цієї особо не буде перед об- 
гонорейним даної справи порядком чер- 
говостя за порядком іонним засадаппн, 
то справу звнмається з обговорення на 
цьому засіданні, проте справи виключної 
негайності! або <вагн можна розглядати і 
без доповідача.

29. Для доповідп іі співдоповіде дається 
найбільше 10 хвилин.

У в а г а .  Президія Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету мо
же змінити кількість часу, даваного до
повідачам і співдоповідачам.

30. Заслухавши доповідь і співдоповідь 
до обговорюваної справи—Голова відкриває 
дебати.

У в а г а .  За постановою Президії 
Всеукраїнського Центрального Виконав
чого Комітету в окремих справах дебатів 
можна не відкривати.

31. Регламентує дебати Президія та Го
лова па самому засіданні.

32. Пропозиції про накриття списку ора
торів і про закриття дебатів можуть пода
вати члепи Президії Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету протягом 
усього часу обговорення справи.

По поданих пропозиціях аро закриття 
•списку ораторів або про закриття дебатів 
дається слово одному <за> пропозицію.

суждении этого вопроса, представители за
интересованных ведомств и учреждений, 
прибывшие на заседание.

28. Докладчиками но котикам, стоящий 
на пивостое дня, является секретарь Все- 
украпнекого Центральною Исполнительного 
Комитета или лицо, уполномоченное от ве
домства пли учреждеипя, внесшего вопрос 
на обсуждение Президиума Всеукраппского 
Центрального Исполнительного Комитета.

По вопросам, докладываемым Секретарем 
Всеукраппского Центрального Исполнитель
ного Комитета, допускаются содокладчики, 
к лице руководителей ведомств или учреж
дений, внесших вопрос, пли пх замести
телей, либо лиц, особо ими па то уполно
моченных.

П р и м е ч а н и е .  Еслп докладчиком 
по вопросу является уполномоченное от 
ведомства плп учреждения лпцо и это 
лпцо отсутствует к моменту обсуждения 
данного вопроса в порядке очередности 
ио повестке заседания, то вопрос сло
мается с обсуждения на этом заседании, 
по вопросы исключительной срочности 
или важпости могут быть рассматривае
мы іі при отсутствии докладчика.
29. Для доклада я содоклада предостав

ляется не более 10 минут.
П р и м е ч а л и  е. Президиум Всеук- 

раннокого Цептральпого Исполнительного 
Комитета может изменить количество 
времени, предоставляемого докладчикам 
и содокладчиках.
30. По заслушании доклада л содоклада 

по обсуждаемому вопросу Председателем 
открываются прения.

П р и м е ч а н и е .  По постановлению 
Президиума Всеукраииского Центрально
го Исполнительного Комитета, по отдель
ным вопросам прения могут не откры
ваться.
31. Регламеотацпя ярсияй осуществляет

ся Президиумом п Председателем на самом 
заседании.

32. Предложения о закрытии списка ора
торов и о прекращении прений могут вно
ситься членами Президиума Всеукраиеско- 
го Центрального Исполнительного Комитета 
во все время обсуждения вопроса.

По внесеппым предложениям о закры
тии списка ораторов нлп о прекращении 
прений дается слово одному <за> предло-



другому «Проти» пропозиції Пи ОДВІІ хви
лині кожному.

33. Закривши дебати Голова ставить по- 
дат пропозиції на голосування або поряд
ком їхнього надходження, або порядком їх- 
пьої ваги.

34. Всі справи ухвалюються відкритим 
голосуванням і звичайною більшістю голо
сів.

35. З мотивів голосування слово дасться 
після голосувавші найбільшо одну хви
лин)

ЗІ*. Для заяв у особистій справі слово 
дасться в кіпці засідань не більш як одпу 
хвилину.

37. Окремі думки членів Президії і корів
ників установ або урядннцтв передасться 
Секретареві Нгеупраїпгького Центрального 
Виконавчого Комітету й додасться до про
токолу засідання.

Р о з д і л  V
Про вротохояи аасідаиь Президії всеукраїнського 

Центрального Виконавчого Новішу.

38. Всім засіданням Президії Всеукраїн
ського Центрального ВнкопгкКчш>> Коміте
ту ведеться українською мовою протоколи, 
де відзначається:

1) дату й час па який скликалося засі
дання, коли воно фактично розпочалось і 
коли закінчилось;

2) список членів і кандидатів па членів 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, а також прсдставвиків 
уридпнцтпа та устапов, що були присутні 
на засіданні зазначивши осіб, що запізни
лися на засідання і тривалість запізнення;

3) ка{юткий зміст обговорених скрав 
і ухвалені в цих справах постанови, вклю
чаючи до протоколу повний текст законо
давчих постанов.

39. 11]ютокатн засідань Иресшії Всеук
раїнського Центрального Виконавчого Ко
мітету нідиисус спочатку Секретар, а по
тім Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету.

40. Па засідаппях Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Коміте
ту, крім протоколів, можуть вестись, з роз
порядження Президії та Голови Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Комітету,

жеиие. а другому «протав» предложения по 
одної ммитте каждому.

33. После ор^кращевм.і преякі І1рстс«». 
датель ставит внесенные предложения на 
голосование яла в порідке их потіиенія 
али в порядке ах важности.

34. Все онцчкы пряяіиаютгя открытым 
голосованием и простым большинством го 
лосов.

35. По могввам голсичю&пяя глово яре 
доставляется после голосования не более 
одпой аавуты.

36. Для заявлений по лячному вопросу 
слово предоставляется в конце заседания 
не более одной минуты.

37. Огобые мнения членов Президиум 
я руководителей учреждений или ведомств 
передаются Секретарю Всеукраннокого Цен
трального Исполнительного Комитет:* и 
прилагаются к протоколу заседаняя |

Г л а в а  V
О "Ю>токо*и мсодоинй Лреіиднума Всоунроин 
«кого Цомтроньоого Иеоевиктольиего Коаитото.

38. Все заседания Црелицмума Пгеукраав- 
скоро Контрольного Нг.тиілтмьііііп» Ко
митета «описываются в протоколы яа ук
раинском языке, » копнил оттянется;

I) дата и прпкя, иа которое созвано было 
загодите. когда оно фактически лтлры 
лось и когда закончилось;

3) список членов и кандидатов в члены 
Президиума Всгукраапского Центрального 
Исполнительного Комитета, а также пред
ставителей ведомств и учреждений, при
сутствовавших на заседании, с указанием 
лиц. опоздавших на загеданве. и продолжи
тельности опоздания;

3) краткое содержание обсужденных во- 
просов и принятые по ним постановления 
с включением в протокол полного текста 
постановлений законодательного характера.

39. Протоколы заседаний Президиума 
Вгеукраииского Центрального Исполнитель 
ного Комитета подписываются сначала Се
кретарем. а потом Председателем ^укра
инского Центрального Исполнительного Ко
митета.

40. На заседаниях Президиума Всеукра- 
пнекого Центрального исполнительного Ко
митета, кроме протоколов, могут вестись, 
но распоряжению Президиума я Председа
теля Всеукраиаского Центрального Лсоол-



стенографічні записи як всього засідання, 
як і окремих промов.

У в а г а .  Окремі заяви й промови ора
торів можна, на їхпс бажання, але з до
зволу Голови, заносити в протокол у 
стенографічному залип*.

41. Протоколи засідань Президії Несун- 
раїпського Центрального Виконавчою Ко
мітету треба виправити, їх мас підписати 
Секретар Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету і подати на підпис Го
лові Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету пайпізніше через 24 го
дний но закінченні засідання.

42. Оригінали протоколів засідань Пре
зидії Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету, що їх підписав Голова і 
Секретар Всеукраїнською Центрального Ви
конавчого Комітету, переховується разом із 
стенографічними записами в Секретаріаті 
Всеукраїнського Центрального Виконавчою 
Комітету.

43. Засвідчені належним чином копії від- 
писаних Головою і Секретари пттжодів 
засідань Президії Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету надсилаєть
ся усім членам і кандидатам па членів 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, Гаді Ііародиіх Комісі 
рів УСГГ, Центральному Виконавчому Ко
мітетові й Гаді Народніх Комісарів АМСРР. 
иароднім комісаріатам і центральним уста
новам УСІМ’, окрутовим виконавчий комі
тетам, а так само іншим установам, орга
нізаціям і особам за списком, що Його зат
вердив Секретар Всеукраїнського Централь
ною Виконавчого Комітету.

Копії протоколів засідаппя Президії Все
українського Центрального Виконавчого 
Комітету російською мовою надсилається 
Центральному Виконавчому Комітетові Со
юзу ГСР, Гаді Нлролпіх Комісарів Союзу 
РСІ\ Цептпальппм Виконавчим Комітетам 
і Гадам Народніх Комісарів союзних рес
публік.

У в а г а  1. Крім копій протоколів за
сідань Президії Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету, заінтере
сованим урядинцтвам установам і окру- 
гевим виконавчим комітетам надгилаєть-

ннтельною Комитета, стенографические за
писи как всего заседапия, так и отдельных 
речей.

П р и м е ч а н и е .  Отдельиые заявле
ния и речи ораторов могут, по их же
ланию, ио с разрешения Председателя, 
вноситься л протокол в стенографичшжой 
записи.
41. Протоколы заседаний Презндиума 

Всеукрапнского Центральиого Исиолпнтель- 
иого Комитета должны быть выправлены, 
подписаны Секретарем Всеукравпского Цен
трального Исполнительного Комитета н 
представлены на подпись Председателю Все- 
украинскою Центрального Исполнительного 
Комитета не позднее 24 часов после окон
чания заседапия.

42. Нодлиппме протоколы заседаний Пре
зидиума Всеукрапнского Центрального Ис
полнительного Комитета, подписанные Пред
седателем и Секретарем Вссукраииского 
Центрального Исполнительного Комитета, 
хранятся, вместе со стенографическими за
писями, в Секретариате Бсеукраинского 
Центрального Исполнительною Комитета.

43. Заверенные в надлежащем порядке 
кошш подписанных Председателем и Се
кретарем протоколов заседаний Президиума 
Всеукрапнского Центральною Исполнитель
ного Комитета направляются всем членам 
и кандидатам в члены Президиума Всеук- 
раннекого Центральною Исполнительною 
Комитета. Совету Народных Комиссаров 
У ССР. Нейтральному Исполнительному Ко
митету и Совету Народных Комиссаров 
АМССГ, народным комиссариатам и цен
тральным учреждениям УССР, окружным 
исполнительным комитетам, а также иным 
учреждениям. оргавн8ацнямялицам ио спи
ску, утверждеиому Секретарем Всеукраин- 
сеого Центрального Испольнвт. Комитета.

Коли протоколов заседаний Пре
зидиума Всеукраипского Центрального Ис
полнительного Комитета на русском языке 
направляются Центральному Исполнитель
ному Комитету Союза ССР, Совету Народных 
Комиссаров Союза ССР, центральных ис
полнительным комитетам и советам народ
ных комиссаров союзпмх республик.

П р и м е ч а н и е  1. Помимо копий 
протоколов заседаний Президиума Всеук- 
раянского Центрального Исполнительного 
Комитета, заинтересованным ведомствам, 
учреждениям и окружным исполнитель-



ея питягя з иротоко.ііп у пптаїшях, що 
вимагають виконання від цих урядннцтв, 
установ і округовпх виконавчих коміте
тів.

У в а г а  2. До протоколів засідань 
Президії Ноеукрамгеькоі'о Дентального 
Виконавчого Комітету но включається 
тексти постапов таємпого змісту, якщо 
їхню таємність ввзпано в самій поста
нові. Таємні постанови Президії Всеукра
їнського Центрального Виконавчого Ко
мітету переховується в таємній частині 
і'окретаріяту Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету, а копії їх 
надсилається таемппн порядком для ви
конання виключно керівникам урядннцтп 
та усталов або головам округовпх вико
навчих комітетів, до яких воші безпосе
редньо стосуються.

44. Копії протоколів або витяги з ппх 
надсилається урядппцтвам, устаповам або 
особам, зазпачсиим в арт. 43 цього Нака
зу, на протязі 3 днів від дня засідання. Ви
тяги з постанов, що вимагають негайного 
викооавпя, надсилається протягом 24 годин 
від часу закіпчелпя відповідного засідання.

45. Особи, що мають право ухвального 
голосу, на засіданнях Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Комітету, 
можуть па пайближчому черговому засідан
ні Президії подавати писану заяву про пот
ребу поробити ті чп інші редакційні зміни 
у протоколі попереднього засідання.

40. Коли для виконання того або іншого 
юручешш Президія Всеукраїпського Цент
рального Виконавчого Комітету призначила 
певний реченець, то такий реченець лічить
ся від моменту .коли фактично 'одержали 
відиовідпі урндництва, установи або особи 
витяг з протоколу засідання.

У в а г а .  За тих випадків, коли в по
становах Президії Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету, що ви
магають виконання по суті в певний ре
ченець, цього реченця не зазначено, то 
Ного призначає Секретар Всеукраїнсько
го Центрального Виконавчого Комітету.

ным комитетам посылаются выписки нз 
протоколов по вопросам, требующим ис
полнения со стороны этих ведомств, уч
реждений и окружных исполнительных 
комитетов.

П р и м е ч а н и е  2. В протоколы за
седаний Президиума Вгеукрамнского Цен
трального Исполнительного Комитета и»» 
включаются тексты постановлении се
кретного характера, если их секретность 
признака в самом постановлении. Се
кретные постановлении Президиума Все- 
украинского Центрального Исполнитель 
ного Комитета хранятся в секретной 
части Секретариата Вееукрапнского Цен
трального Исполнительного Комитета, 
копии же пх рассылаются в секретном 
порядке ДЛЯ ПСПОЛІСШІЯ исключительно 
руководителям ведомств и учреждений 
илп председателям окружных исполни
тельных комитетов, к которым ооп не
посредственно относятся.
44. Кошт протоколов илп выппекп лз 

них рассылаются ведомствам, учреждениям 
или лицам, указанным в ст. 43 настоящей» 
Наказа, в течеппе 3-х дней со дня заседа
ния. Выписки постановлений, требующие 
срочного исполнения, посылаются в тече
ние 24 часов с момеита окончания соответ
ствующего заседания.

45. Лица, имеющие право решающего го
лоса на заседаниях Президиума Всеукраип- 
ского Центрального Исполнительного Коми
тета, могут на ближайшем очередном засе
дании Президиума вносить в письменном 
виде заявления о необходимости впесеняя 
тех или иных редакционных изменений в 
протокол предыдущего заседания.

46. Если для нсполпенпя того или иного 
поручения Президиумом Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Комитета 
назначен определенный срок, то указанный 
срок считается с момепта фактического по
лучения соответственными ведомствами, уч
реждениями или лицами выппекп из про
токола заседания.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, ког
да в постановлениях Президиума Всеук- 
равиского Центрального Псполиительпого 
Комитета, требующих по существу вы
полнения в определенный срок, этот 
срок не указан, то его назначает Секре
тарь Всеукраинского Центрального Ис
полнительного Комитета.



Р о з д а л  VI.
Порядок, як виковувати постанови Президії 

ВсоукроТиського Центрального Внкоиоочого 
Коиітоту.

47. Проекти декретів і постанов, що їх 
ухвалила Президій Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Коиітоту, іі що їх 
дає, повод їхнім оголошенням, затвердити 
З’їзд Рад аґю Сесії Всеукраїнського Цент- 
ральиого Виконавчого Комітету, иодає Пре
зидія Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету на обговорення найближ
чої Сесії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету.

48 Перелік оголошсішх ностаиов, що їх 
ухвалила Президії Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету і що потрі
пують затвердження Сесії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, подас 
Президія Всеукраїпського Центрального Ви
конавчого Комітету на затвердження най
ближчої Сесії Всеукраїнського Центрально
го Виконавчого Комітету.

49. Перелік іншпх постанов, що їх ухва
лила в період між Сесіями Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету Прези
дія Всеукраїнського Центрального Виконав
чого Комітету, подає Президія до відома а іі*- 
ближчої Сесії Всеукраїпського Централь
ного Виконавчого Комітету.

50. Ухвалені від Президії Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Комітету 
декрети й постанови українською й росій
ською мовами надходять на нідннс Секре
таря Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету, а потім на підпис Голови 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету. Обидва тексти і український, і 
російський, вважається за оригінали.

51. На декретах і постановах, що їх ух
валює Президія Всеукраїпського Централь
ній) Виконавчого Комітету, не направляю
чи їх на затвердження вищих органів, 
тобто З’їздів Рад або *^есій Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, иро- 
ставляється дату дня засідання Президії 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету, а па декретах і погтаповах, що 
їх ухвалили З’їзди Рад або Сесії Всеукра
їнського Центрального Виконавчого Комі-

Г л а в а  VI.
Порядок исполнения пестаноялеяяй Преівдиума 
Веоукраииского Центрального Ислоливтельноге 

Комитета.

47. Проекти декретов н постановлений, 
принятые Президиумом Всеукраннского 
Центрального Исполнительного Комитета н 
требующие, раиее их опубликования, ут
верждения С’ездом Советов или Сессией 
Всеукраяпского Центрального Исполнитель
ного Комитета, вносятся Президиумом Все- 
украпиского Центрального Исполнительного 
Комитета на обсуждение ближайшей Сес
сии Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета.

48. Перечеиь опубликованных постанов
лений. принятых Президиумом Всеукраин- 
ского Центрального Исполпптельного Ко
митета н требующих утверждения Сессии 
Всеукраннского Центрального ІІсполштель- 
ного комитета, вносится Президиумом Все
украннского Центрального Исполнительно
го Комитета на утверждение ближайшей 
Сессия Всеукраннского Центрального Ис
полнительного Комитета.

49. Перечень остальных постановлений, 
принятых в промежутках между сессиямо 
Всеукраннского Центрального Исполнитель
ного комитета, Президиумом Вссукраииско- 
го Центрального Исполнительного Комите
та, представляется последним для сведения 
ближайшей Сесспп Всеукраннского Цент
рального Исполнительного Комитета.

50. Принятые Президиумом Всеукраин- 
ского Центрального Исполнительного Коми
тета декреты н постановления на украин
ском и русском языках поступают на под
пись Секретаря Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета, а затем 
па подпись Председателя Всеукраннского 
Центрального Исполнительного Комитета. 
Оба текста как украинский, так и русский, 
считаются подлипший.

51. На декретах н постановлениях, кото
рые принимаются Президиумом Всеукранн
ского Центрального Исполнительного Коми
тета, без направления их па утверждение 
вышестоящих органов, т. е. С’ездов Сове
тов пли Сессий Всеукраинского Централь* 
ного Исполнительного Комитета, простав
ляется дата дня заседании Президиума Все
украннского Центрального Исполнительного 
Комитета, на декретах же н постановле
ниях. принятых Создала Советов или Сес-



ту, іі|і«»стлпллсться лату дня коли їх ух* 
наліт З'їзд Раї або <хм'ія Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

52. Проекти декретів і постанов, що їх 
ухвалила Рада Иародніх Комісарів УСРР і 
що надійшли на розгляд і затвердженні! 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, по затвердженні їх під 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, видається від імені! 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету І1 Ради Иародніх Комісарів УСРР.

55. Якщо Президія Всеукраїнського 
Централі.ного Виконавчого Комітету визнає 
за потрібне цілком або в частині змінити 
проект, що його подала Рада ІІародпіх Ко
місарів УСРР, проекта цього за постановою 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комі'готу повертається до Ради 
ІІародпіх Комісарін УСРР для відповідного 
переробітку.

54. Оригінали декретів і постанов, вида
ваних від імені! Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету або під імеин 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету іі Ради Иародніх Комісарів УСРР. 
переховується н Секретаріаті Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчого Комітету, а 
засвідчені їхні копії надсилається негайно 
до Управління Справами Ради ІІародпіх 
Комісарів УСРР.

Г>5. Всі декрети іі постанови, що їх 
ухвалила Президія Всеукраїнського Цен
трального Виконавчого Комітету і що 
їх треба оголосити, направляв Сої̂ ю- 
тлріят Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету ІіайНІ'3!!ІІ1№ протягом 
8 днів під дни ухвали їх, а для падто ве
ликих акти і отогтапо»—'найпізнішо л|юти* 
іюч 7 днів, в кігтях, належно засвідчених, 
українською і російською мовами, в числі 
найменше 3 примірники кожний, до Народ
ні.. >т Іижтаріяту Юстиції, що истинен Її 
вчасно оголосити у «Збірникові Законів та 
Розпоряджень Робітшічо-Сслііиського Уря.їу 
України і у «Вістях Лсоукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету».

снячи Всеукраипского Центрального Испол
нительного Комитета, проставляется дата 
дня нх принятия Сездом Советов или Сес
сией Всеукраипского Центрального ІІгно.і- 
ііптельного Комитета.

52. Проекты декретов н постановленая, 
принятых Советом Народных Комиссаров 
УССР и поступивших на рассмотрение и 
утверждение Президиума Всеукраипского 
Центрального Исполнительного Комитета, 
ио утверждении их Президиумом Псеукра- 
нпекого Центрального Иоиоднителыюго Ко
митета, издаются от имени Всеукраинско- 
го Центрального Исполнительного (комите
та и Совета Народных Комиссаров УССР.

53. Іі случае, если Президиум Всеукра- 
инскоп) Цшггралыют Иешипштедыюго Ко
митета признает необходимым целиком нлн 
частью изменить проект, ннессннмй Сове
тов Иародных Комиссию® УССР, деккжт 
;>тот постановленном Президиума Всеукра- 
лнекого {Центрального ііпіолпнтельїюго Ко
митета возвраиьчстся в (йвет Народных 
Комиссаров УССР для соответствующей пе
реработки.

54. Подлишшкп декретов п постановле
ний, издаваемых от имепн Всеукраипского 
Центрального Исполнительного Комитета 
или от нменп Всеукраипского Центрально
го Исполнительного Комитета и Совета Па- 
родных Комиссаров УССР, хранятся в Сек
ретариате Всеукраипского Центрального 
Исполнительного Комитота, а заверенные 
копни таковых пересылаются немедленно в 
Управление Долами Совета Народных Ко
миссаров УССР.

55. Вес дебюты и постановления, тгрннн- 
тыо Президиумом Всеукраипского Централь
ного Исполнительного Комитета н подле
жащие опубликованию, направляются Сек
ретариатом Всеукраипского Центрального 
Исполнительного Комитета не позже 3-х 
лисішого срока со дня их принятия, а для 
особо обшнрпмх актов и постановлений не 
позже 7-ми дневного срока, в надлежаще 
заверенных копиях на украинском и рус
ском языках, в количество не менее 3-х 
окземнляров каждый, н Народный Комисса
риат Юстиции УССР, который обязан свое
временно их опубликовать у «Збірникові 
Законів та розпоряджень Робітпнчо-С-олші- 
гіжого Уряду України и го «Кігтях Всеукра
їнського Центрального Виконавчого Комі
тету'.



56. На оголошення треба направляти в.-і 
декрети а постанови Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету або Всеукра
їнського Центрального Виконавчого Коміте
ту й Ради Народніх Комісарів УСРР, за ви- 
шиком декретів і постанов, зазначених п 
арт. 57 цього Наказу.

57. Не нанраїшстьси на оголошений:
1) декретів і постанов, іцо про їх иеого- 

лоїпсшіи винесено спсцін.іьну жк-тлпову 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комитету чи розпорядження Голи
ші або Секретаря Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету:

2) постанов Всеукраїнського Центрально
го Виконавчого Комітету адміністративного 
і а.пгіністративно*госиоа|к,і.кого характ »- 
ру, ліо йе мають загального значіння.

У в а г  а.- Нотатку про те. іде» поста
нову не треба оголошувати, робить па 
оригіналі постанови Секретар Всеукра
їнського Центрального Виконавчого Ко
мітету.

58. Декрети й шістаиови. що їх ухвалив 
Всеукраїнський Центральний Внкопавчнй 
Комітет і що їм належить надати чішшнтн 
телеграфом, потайно, після того, яв підпи
ше їх Голова й Секретар Всеукраїнського 
Центрального ■Виконавчого Комітету, розси
лай Секретаріат Вссук(шнськоіх) Цент
рального -Виконавчою Комітету відпо- 
відним урядняцтвам і нейтральним усташ- 
вам, а так само повідомляється телеграфію 
відповідним виконавчим комітетам і іншим 
органам місцевої влади, -що па них безпо
середньо покладається їх виконання. Ра
зом з тим, коли ці декрети й постанови 
треба огатошуватн. їх актравт-тьси, за арг. 
55 ціюго Наказу, до ІІародмього Комісаріату 
Юстиції УСРР для оголошення загальним 
порядком.

59. Заінтересовані уридшщтна Іі уста
нови повідомляється про ухвалені від Пре
зидії Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету постанови, розсилаючи їм 
витяги з відповідних протоколів засідаю. 
Президії Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету.

56. Направлению к опубликованию под 
лежат все декреты и постановлении Всеук 
(минского Центрального Исполнительного 
Комитета или Всеукраннского Центрально
го Исполнительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров УССР, за исключением 
декретов в постановлений, указанных в 
ст. 57 настоящего Наказа.

37. Не направляются )ня опубликования:
1) декреты и постановления, о неопуб- 

ликовашш которых состоялось специальное 
постановление Президиума Всеукраннского 
Центрального Исполнительного Комитета 
шш распоряжение Председателя или Секре
таря Всеукраннского Центрального Испол
нительного Комитета;

2) постановления Всеукраннского Цент
рального Исполнительного Комитета адми
нистративного и админнстратпвно-хозяй- 
гтвенпого характера, нс имеющие общего 
значения.

1! р и м е ч а н н с. Отметка о том, что 
постановление не подлежит опубликова
нию. делается на иодлншшке постановле
ния Секретарем Всеукраннского Цен
трального Исполнительного Комитета.

58. Декреты ш постановления, прилитые 
ІЬч’у-кр&янгкнм Цонтралииым Пополнитель
ный Комитетом н подлежащие введению в 
действие по телеграфу, немедленно, по под
писании их Председателем и Секретарем 
Всукраииского Центрального Исполнитель
ного Комитета, рассылаются Секретариатом 
Всеукраннского Центра.ншого Исполнитель
ного Комитета подлежащим ведомствам и 
центральным учреждениям, а также, сооб
щаются по телеграфу подлежащим испол
нительным комитетам и другим органам 
местной власти, на коих непосредственно 
возлагается их исполнение. Вместе с тем. 
если эти декреты и постановления подле
жат опубликованию, они направляются, со
гласно ст. 55 настоящего Наказа, в Народ
ный Комиссариат Юстиции УССР для опуб
ликования в общем порядке.

59. Заинтересованные ведомства и уч
реждения извещаются о принятых Прези
диумом Всеукраннского Центрального Ис
полнительного Комитета постановлениях 
путем рассылки им выписок нз соответ 
стзуюшнх протоколов заесд;и!иЛ'Н]>езидиума 
Всеукраннского Центрального Исполнитель
ного Комитета.



60. Наглядає викоптиш постанов Пре
зидії Всеукраїнського Центрального Вико- 
паївчого Комітету Секретар Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

СІ. Представппкп преси одержують відо
мості пук» постанови, -ухвалена на засідан
нях Президії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету, через Організаційно- 
Інструкторський Відділ Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, а та
кож через безпосередньо присутніх пред
ставників офіційної преси па засіданнях з 
особливого що-разу дозволу Голови Вести* 
раїпського Центрального Виконавчого ко
мітету .або особи, що його заступає, з тим, 
що надрукування інформаційних податок 
про засідання Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету допу
скається не інакше, як по одержанні на 
тексті податки дозвільної візп Завідувача 
ОргапізаціЙно-Іпстпукторського Відділу Все
українського Центрального Виконавчого Ко
мітету.

Р о з д і л  VII.
Порядок, яя розглядає Президія Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету надійшлі до 

неї протести та скарги.

62. На розгляд Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету можпа 
подавата протести па постанови Ради На- 
родеіх Комісарів УСРР, пародпіх комісаріа
тів і центральних органів Республіки, міс
цевих з'їздів рад, їхніх виконавчих коміте
тів і Найвищого Суду УСРР.

63. Протести на постанови Ради Народ* 
ніх Комісарів УСРР до Президії Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Комітету 
подають:

1) Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету й члени Президії 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету;

2) Голова Ради Народніх Комісарів УСРР; 
і його заступники:

3) Члени Радп Пародпіх Комісарів УСРР;

4) Президія Центрального Виконавчого 
Комітету й Рада Пародпіх Комісарів Авто
номист Молдавської Соціалістичної Радян
ської Республік!;

60. Наблюдает за исполнением постанов
лений Президиума Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета Секре
тарь Всеукраипского Центрального Испол
нительного Комитета.

61. Представители печати получают све- 
деппя о постановлениях, принятых на засе
даниях Президиума Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета, через 
Организационно-Инструкторский отдел Все- 
украинского Центральпого Исполнительного 
Комитета, а также через лично присут
ствующих па заседаниях представителей 
официальной печати с особого каждый раз 
разрешения Председателя Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Комитета 
иля лица, его заменяющего, причем напе
чатание информационных заметок о заседа
ниях Президиума Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета допуска
ется пе иначе, как по получепия на тексте 
заметки разрешительной визы Заведываю- 
щего Оргагаизацнонно-Пнструкторшьм От
делом Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета.

Г л а в а  VII.
Порядок рассмотрения Президиуме* Всеуиранн- 
нского Центрального Исполнительного Комитета

поступающих я нему протестов я желоб.

62. На (рассмотрение Дрезвдгрга Все
украипского Центрального Псподввтельпого 
Комитета могут быть подаваемы протесты 
на постановленая Совета Народных Комис
саров УССР, народных комиссариатов и 
центральных органо® Респу&икн, местных 
с/ездов советов, ш  исполнительных комите
тов и Верховного Суда УССР.

63. Протесты па постановления Совета 
Народных Комиссаров УССР приносятся в 
Президиум Всоукрашкжого Центрального 
Исполнительного* Комитета:

1) Председателем Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета в чле
нами Президиума Всеукраинского Централь
ного Псполнжельного'Комитета;

2) Председателем Совета Народных Ко. 
«шаров УССР и его заместителями;

3) членами Совета Народных Комиссаров
УССР; і

4) Президиумом Центрального Исполни
тельного Комитета и Советом Народных 
Комиссаров Автономной Молдавской Социали
стической Советской Республики;



5) црмлдїї округом* виконавчії коміте
тів;

у \ )  Генеральний Прокурор Республіки;
7) керівники центральних установ і ор

ганізацій УСРР.
64. Протести па постанови Радо Народ

нії Комісарів УСРР подається до президії 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету, за підписами осіб, що їх подають, 
одпочаспо посилаючи копії протестів Голові 
Ради Народиіх Комісарів УСРР.

65. Протести та скарги на постаиовн 
окремих Народпіх Бомісаріятів з цептраль- 
лих органів УСРР можуть подавати до Пре
зидії Всеукраїиського Центрального Вико
навчого Комітету: Голова й Секретар Все
україиського Центрального Виконавчого 
Комітету, члеші Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, Прези
дія Центрального Виконавчого Комітету Й Ра
да Народпіх Комісарів АМСРР, Генеральний 
Прокурор Республіки, місцеві виконавчі ко
мітети, їхні президії і громадські організа
ції з тим, що ці протести та скарги роз
глядається на Президії, одержавши висно
вок Ради Народпіх Комісарів УСРР.

66. Протести та скарги на постанови 
місцевих з’їздів рад, місцевих виконавчих 
комітетів і їхніх президій можуть подавати 
до Президії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету: Голова й Секретар 
Всеукраїиського Центрального Виконавчого 
Комітету, члени Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету, Голова 
Ради Народпіх Комісарів УСРР, його за-̂  
стушшки, члени Ради Народнії Комісарів 
УСРР і інші керівники центральних уряд- 
шіцтв та установ УСРР, Генеральний Про
курор Республіка і громадські організації.

67. Протести па постанови й вироки 
Найвищого Суду УСРР подається до Прези
дії Всеукраїнського Центрального Виконав
чого Комітету порядком, передбаченим Уста
вок) про Судоустрій УСРР і іншими спеці* 
яльиими узаконениями-

68. Справи про спротесттнпя постанов 
вищих органів Союзу РСР можуть подавагп 
па розгляд Президії Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету: Голова й 
Секретар Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету, члени Президії Всеук-

5) президиумами окружных аополшггель- 
иых комитетов;

6) Генеральным Прокурором Республики;
7) руководителями центральных учреж

дений н организаций УОСР.
64. Протесты ш постановления Совет 

Народных Комиссаров УССР представляют
ся *в Президиум Всеуізрашіского Центрально
го Пополнительного Кошггета за подписью 
лиц, вносящих их, с одновременной посыл
кой копий протестов Председателю Совета 
Народных Комиссаров УССР.

65. Протесты и жалобы иа 'Постановле
ния отдельных народных комиссариатов и 
центральпых органов УССР могут вносить
ся в Президиум Всеукрашіского Централь
ного Пополнительного Комитета Председа
телем и Секретарем Всеуираанского Цент
рального Исполнительного Комитета, члена
ми Президиума Всеукрзннского Центрально
го Исполшггельного Комитета, Президиумом 
Центрального Исноліпітелмюго Комитета н 
Сонетом Народных Комиссаре® АМССР, Ге
неральным Прокурором Республики, местны
ми исполнительными комитетами, их п:«шй- 
диумамп и общественными ф  организациями, 
причем эти протесты и жалобы рассматри
ваются в Президиуме по получении заклю
чения Совета Народных Комиссаров УССР.

66. Протесты и жалобы на постановле
ния местных сездов советов, местных ис
полнительных комитетов н их президиумов 
•могут вкоситься в Президиум Всеукраїшского 
Центрального Псполнотельного Комитета: 
Председателем п Секретарем Всеукраииско- 
го Центрального исполнительного Комите
та, Председателем Совета Народиых Комис
саров УССР, его заместителями, членами Со
вета Народных Комиссаров УССР и другими 
руководителями центральных ведомств и 
учреждений УССР, Генеральным Прокурором 
Республики я общественными организа
циями .

67. Протесты ва постановления и реше
ния Верховного Оуда УССР вносятся св Пре
зидиум Всеукрапвского Центрального Испол
нительного 'Комитета з порядке, предусмот
ренном Положением о Судоустройстве УССР 
и другими специальными узаконеннями.

68. Вопросы об опротестовании постанов
лений высших органе® Союза ССР могут 
.вносяться па рассмотрение Президиума Все- 
ткрапнекого Центрального исполнительного 
комитета Председателем н Секретарем Вое- 
украшюкоС'О Центрального исполнительного



раїпсі.кого Центрального Виконавчого Коні 
тету, Рада Народиіх Комісарів УСРР, Голо
ва Ради Народиіх Комісарів УСРР. його за
ступники, члени Ради Народиіх Комісарів 
У('РР і інші керівники центральних уряд- 
шщтв і установ УСРР. Президія Централь
ного Виконавчого Комітету іі Рада Народиіх 
Комісарів ЛМСРР, Генеральний .Прокурор 
Республіки, місцеві виконавчі комітети. їхні 
президії Гі громадські організації.

У в а г а. Члени Ради Народиіх Коміса
рів УСРР і інші керівники центральних 
установ УСРР. подають свої протести 
формального характеру на постанова ви
щих органів Союзу РСР, що Ламають 
чмипі закони або перечать Конституції 
Союзу РСР. через Генерального Прокуро
ра Республіки.

69. Іі подаваних пр-гостах мак місти
тися 'хогппкшннй ішшлад су пі протесту іі 
Н'іппшю додавати копії опротестовуваних 
постанов.

70. Районові впкопавчі комітети, міські! 
селищні й сільські ради, а так само при
ватні організації й особи можуть вдаватися 
з колективними або індивідуальними скар
гами до Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету або прохати 
про скасування чи зміну погтапов Ради На- 
родиіх Комісарів УСРР, окремих народиіх 
комісаріатів, центральних установ Респуб
ліки, місцевих виконавчих комітетів та їх
ніх президій через Голову або Секретаря 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету.

Харків, 0 лютого 1029 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петроасьний.

Секретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 21 березня 
1929 р.. № 65.

Комитета, Совегом ІКцюлішх Кошчшюи 
ССР, Председателем Совета Ікцюдних Ко- 

'.«нсгарон УШ\ ічч» заместителями, членами 
Совета Народных Комисса^юв УССР и туги
ми .ру^ожі.ипх’лями центральних ‘-ведомств я 
учреждений МХ)Р. Президиум:»» Цигл|кіль- 
ного Ипмліінтельнпго Комитета н Советом 
Народных Комшч';ь}>ов А.ЧССР. Гчяіе(и»!Ь»нич 
1І[и.ііСАі}ю|)ом Респуб.нв:и. местными тни- 
І'ІГГСЛІШІДМИ КОМИТСТМИ, ін.\ прозидшокмк и 
«чіщєствошіьіяі оргаштідіачи.

Піримоча и ню. Ч.кчіьі Сонета Ііа- 
'родиых Комиссаров УССР я .доїте руко- 
ІЮДНТС.ИІ ЦНГГраЛЬНЬІХ \Ч1Н‘ЖД«ПНЙ УССГ 
вносят свои 'і»|к>тосггьі «(мцяшілюго свой- 
пва на постановдоиші вмсишх органов 
Союза ССР. нарушающие действующие 
законы .или іц*піііво]ітщііе Коштиту- 
пн и Союза ССР, чефез Генералырого 
■ку{>ора Республики.
69. В піиаіюемих .протестах должно со* 

доржатье-и моїиївщмванноо лзложшию суще, 
ствп протеста и .ишзны быть ирнліжоньї 
копни еИ|юттовюиаоуы\ ностаик«мсшй.

70. Районные іктіинтелніїьіе кимівге- 
ты, городские, поселковые и еелілжио ічже- 
ты. л также частные оргадптцня и лица 
могут обращаться с коллективными или 
индивидуальными жалобами їв Ц|«шдиу.м 
Всеукраинского Центральшио Нслошптмь- 
нога Комитета пик лросіггь об отмяк* или 
.нзмепешш постаикяшпйй Совета Народних 
Комиссаров У<ТР, отдельных -жцюдных ко
миссариатов, ЦЄІП'|«ЛІЖЬГХ уЧ|ЮЖ)ДЄЖІЙ Рес
публики, местных .исоолшітіьпих комите
тов и их президиумов через Председателя 
или Секретаря іВсеу |̂«лнс«сіго Цапралыюго 
Цсполіштслілюго Комитета.

Харьков, 6 февраля 1920 г.

Председатель Всеуіорашского Цептраль- 
Г:оі<» Іігпаїшггельного Коміїгета Петровский.

Секретарі Всеуи}кшк.кого Цеии*иыюго 
Исно.ішіте.тьноп> Комитета М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 2! марта 
1929 г., № 65.

Видання Народнього Комісаріату Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

Укрголовдіт № 243. Трест ,Харпо;і1граф*. Друга друк. ім. В. Блакитного. Зам. 3349—9С00



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
\ М \

«

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ юстиції
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ 17 К В І Т Н Я 1929 р.

ЗМІСТ

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР
*

(20 28 лютого, 5-19 березня 1929 р.)

66. Про доповнення 1 зміну постанови „Про 
заохочення до житлового будівництва*1.

67. Про затвердження Устави про Народній 
Комісаріят Соціяльного Забезпечення 
УСРР.

бк. Про затвердження Устави про Центральну 
Статистичну Управу УСРР.

V 60. Про державні учбові заклади на самооплат
ності.

70. Про скасування постанови РНК УСРР .Про 
порядок засвідчення особовости одержува
чів поштової кореспонденції**.

71. Про дозвіл Центральній Статистичній Упра
ві УСРР, Статистичній Управі АМСРР і 
округовим статистичним бюрам виконувати 
статистичні роботи та видавати стати
стичні матеріали для державних, коопера
тивних і громадських установ, підприємств 
та організацій.

72. Про житлово-будівельні пайові (акційні) 
товариства.

73. Про перелік узаконень про слектробуді- 
вництво, що втратили силу.

74. Про належні державі у містах і селищах 
міського типу будинки, відведені під Палаци 
Праці і Селянські Будинки, та про будинки, 
закріплені за військовим урядництвом.

7?>. Як віддавати надра в УСРР для науково- 
дослідчої мети.

76. Про організацію та переведення робіт що
до деревосадіння вздовж шосових і грун
тових шляхів у межах УСРР.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИК и СИК УСОР

(20-28 февраля, 5-19 марта 1929 г.)

66. О дополнении и изменении постановлении 
.О поощрении жилищного строительства**.

67. Об утверждении Положения о Народном 
Комиссариате Социального Обеспечения 
УССР.

68. Об утверждении Положения о Централь
ном Статистическом Управлении УССР.

69. О государственных учебных заведениях на 
самоокупаемости.

70. Об отмене постановления СНК УССР .О 
порядке удостоверений личности получа
телей почтовой корреспонденции'.

71. О разрешении Центральному Статисти
ческому Управлению УССР, Статистичес
кому Управлению АМССР и окружным 
статистическим бюро выполнять стати
стические работы и издавать статистические 
материалы для государственных, коопера
тивных и общественных учреждений,пред
приятий и организаций.

72. О жилищно-строительных паевых товари
ществах (акционерных обществах).

73. О перечне узаконений по электрострои
тельству, утративших силу.

74. О принадлежащих государству в городах и 
поселениях городского типа домостроениях, 
отведенных под Дворцы Труда и Селянские 
Будынки, и домостроениях, закрепленных 
за военным ведомством.

75. О порядке предоставления недр в УССР 
для научно-изыскательских целей.

76. Об организации и проведении работ по 
древонасаждению вдоль шоссейных и грун
товых дорог в пределах УССР.



ПОСТАНОВА

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ 

НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

66. Про доповнення і зміну постанови
«Про заохочення до житлового будів* 

ництва».

Гш тра житлова криза к країні ставить 
перед .держаною нк неиідк.іадне заклання 
нпг|юбу значно розкинути житлове будіи*
НИЦТПО.

V знімку л лич держака, морім а кошта
ми, ню їх дамі.ги па індусі рін.іізацію, дао 
іичнкі кошти (1 на жігілоііг будіїнініїтно, 
Широку збільшуючи ні аспгнунлніш. Однак, 
НИНІ НОТрІбне Д.ІІІ угуїіеіІШІ Ж'НГ.ІОКОЇ кри
ли будікннцтіїо не ножна здійснити на сані 
держанні кошти. Ноші йдуть голошиїм чи
ном на шмнко жит.шне тіішшцтті д.ін за* 
ДОІШЛеіІІІН ЖИТЛОВИХ ІЮГ|Н'б робітники! Нро- 
миг.нжогтн та траііпюрп. А до розпитку 
йе.нікого жнтлоното б\ дінннцтнл дай лади- 
но.іешш інших потреб треба нрнтштн кошти 
нрнпатноіо капіталу, забезпечивши нрпбут* 
коиісті, пкладаш. у житлове будінніїктно та 
нільно ніікорінтаннн ііовозбудовашіх жнт-ч 
.ІоНИХ ІІрІШІЩеНЬ.

Уряд Союзу І'ІТ индан постанову «Про 
заходи заохочений будівництва осель кош
том приватного капіталу», що встановлюй 
пилку ііі-іі.і' для ііоодіїїюкіїх громадян та 
нріінатннх юріїдичініх осіб Союзу І’СІ\ що 
ПрОІІ.ЦИТЬ полики жнтлоне будіїїшіцгио. 
іімі.гн, передбачені ці<;н> постановою, пале* 
жить над,шати особин, що пропадать шми* 
ки жнтлоне будівництво на території УСІ'Р.

Лиажаючн на цг, Нгеукраїкгькіїй Цент
ральний НнконанчнЙ комітет і Гида Народ
ні \ Комісарів УСІМ* п о с т а н о в и л и :

І .

І. /Додати до постанови ПУЦНК і РИК 
УСІМ* з І листопада. 1925 р. «Про ааохо* 
ченнн до житлового будішшцтиа» (По. У а. 
УСІМ’ 1925 р. Лс 96, арт. Г>25) арт.арт. ІЗ1, 
і;р і 13* такої редакції:

знґ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ 
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НА

РОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

66. О дополнении и изменении постановив 
ния О поощрении жилищного строитель

ства п.

ііадичпе <в стршт острим жилищного 
кризиса ставит перец гос ударе пюм и ка- 
ЧІУТИН нсиггложиой зз.ьтчн и(«/>х(#.ипо«-ті. 
значительного развитии жилищного стро
ительства.

И с,клан с этим і'осуікцк'пю. народу с<> 
сіюдспіалмі, отупеломыми на индустриали
зацию, отпускает большие папства и па 
жклннопоо стрштельство, ежегодно увели
чивая :*ти ассипшикшнн. О.шіако, к Нас,ТОИ- 
Щео .НрОНЛ ШЮиХОиНМмО ДЛЯ устрашения »жи- 
.тнщного кризиса строительство не ложек 
быть огуип**' сил с но :ьт п* т одних /«суялр- 
ственпык с.|н\хп1г. Последние идут, главный 
обрааоч. на крупное жилищное строитель
ство '.ця лионлетж^ктия жилинрил нули 
[миючих иромшилеиностн к т|кшслюрта. К 
ржшитню же Крупного ЖІІЛІГЩНОШ про- 
•нтелытва или уцовлегварения иных пула 
должны быть привлечены средства частішім 
капитала, нутом с/іпг.ггеч«шія сюходпоспг 
НЛОЖОПИЙ И ЖНЛИЩІНЮ СТ[ЮИТЄЛІ^ТІЮ в ГВО- 
.мкдпого нсіголі^шгииіші пшніь тыг/ррогмгпых 
жилых помощений.

Правительство Союза ГС.Р надало поста
новление «О гмеркеч поощрения СТрІНТЛІЬ- 
гтва жилищ за счет частного напитала», 
устаїкивлнвакнцео рад льгот иля огдолтлил 
граждан н частил Ю[лгднчсских лип (!онш 
Ш, осуществляющих іерутіоо ЖНЛІЩИОО 
стршітольстпо. Льготы, згродуозютропные 
этим постановлением, должны быть предо, 
сгаїиеньї н лицам, нроігяіхишцвм крушиш 
•/К1ГЛШЦИОО СТрОНТОЛЬСТПО на территории 
УССІ*.

Ввиду этого Всеукраинский Цоіпральний 
ІІ:ію.інііте.тиіьіЙ Коміггет н ('скнуг Наукі>дімлл 
Комиссаров УІХїР и о с т а іі от п л я:

І.

І. Доішшіть постаониысино НУЦИК и 
СИК УООР от 4 иоября 1925 г. <0 ікнчіцн- 
шш жиляціїоіч) строительства» (С. У. У4ЇХ’
1925 г„ Лг 96. ст. 525) ст.ст. 13', ІЗ’ и 
ІЗ* в следующей ічу;исцші:



<13\ На попообу.товаяі на праві забудо
ви а»5о на праві безречеицового кори
стування житлові будинки в два поверхи 
і більше з ужиттю житловою площею 
найменш двісті квадратових метрів, крім 
пільг, устаповлепих для забудівппків зако
нодавством УСРР, поширюється так само 
тльги, передбачені постановою Радп 
Народніх Комісарів Союзу РСР з 17 квітня 
1928 р. «Про заходи заохоченпя будівницт
ва осель коштом приватного капіталу», ко
ли ці будинки збудовано за договорами про 
право забудови, укладеппми по падаппі чпн- 
пости зазначеній постанові Ради Народпіх 
Комісарів Союзу РСР».

«ІЗ3. Пільги» встановлені для будників, 
збудованих на праві забудови, поширюєть
ся па будинки, дані па тому самому праві 
або на* праві безреченцевого користування 
для добудови або відбудови, коли вартість 
потрібної добудови або відбудови, за визна
ченням органу, що дає будинок, становить 
найменш 30*/о вартості! всього будника.

Зазначені пільги поширюється так само 
на окремі будинки, що належать до складу 
даиої ломопосілости, і па окремі техпічпо- 
самостійні частішії великих будинків, каїн 
розмір відбудови, добудови або падбудовн 
даного окремого будинку, або частини пе 
менший від норм, зазначених у цьому арти
кулі.

На будники, здаваиі за договором про 
право забудови державшім установам, дер
жавним підприємствам, жнтло-будівельнвм 
кооперативним товариствам або громадсь
ким організаціям, зазначені пільги пошпрю-. 
ється і в тому разі, коли за договором жит
лову площу повніше збільшити найменш, 
па 50*/о, надбудувавши існуючі або збуду
вавши нові будиикп. При цьому, коли жит
лову ллошу повинно збільшити найменш 
30%, проте, менше, як па 50%, то пільга 
поширюється тільки па «адозоудовану або до- 
будоваиу житлову площу*.

«ІЗ*. Пільга, надані для будинків, збудо
ваних на праві забудови, поширюється так 
само па належні державці будннкп, давані 
в оренду житловій кооперації або приват
ні»! особах, якщо орендарі добудували або 
надбудували їх у розмірі, передбачеиомт в

«13і. На вновь возведенные по праву за
стройки или по праву бессрочного пользова
ния жилые строения в два этажа и более 
с полезной жилой площадью «не менее двух
сот квадратных метров, кромо льгот, 'уста
новленных для заст]юйіцісков законодатель
ством УССР, распространяются также льго
ты, предусмотренные июсталовлеяяен Со
вета Народных Комиссаров Союза СОР от 
17 апреля 1928 г. «О мерах поощрения 
строительства жилищ за счет частного ка
питала* (С. 3. СССР 1928 г., Уа 26, ст. 231). 
если эти строения возведешь! по договорах 
о нраве застройки, заключенным после ино
де л к и в действие указанного постановления 
Совета -Народных Комиссаров Союза СОР*.

«13*. Льготы, установленные для строе
ний. возведенных по ираву застройки, ра
спространяются на домостроения, сданные 
па том же праве или на праве бессрочного 
пользования для достройки и.тп восстановле
ния, <ч\лп стоимость требующейся достройки 
или доста ловлення, по определению сдаю
щего єтроонпе органа, составляет не менее 
30° в стоимости всего строения.

•Указанные льготы распространяются 
также на опельпые строения, ‘входящие в 
состав дошлого домовладения, п на отдель
ные технически - самостоятельные части 
крупных домостроений, если размер восста
новления, достройки пли надстройки в от- 
ношешш данного отдельного строения гсиг 
части не менее норм, указанных ъ  настоя
щей статье.

На строения, сдаваемые -по договору о 
право застройїси государственным учрежде
ниям. государствеппмм предприятиям, жи- 
лнщясктроительным кооперативным това
риществам или общественным организациям, 
указанные льготы распространяются п в 
том случае, если согласно договору жилая 
плота ль должна быть увеличена не менее 
чем на 50°/о путем надстройки существую
щих нлп возведения новых строоппй. При 
этом, если жилая площадь увеличивается 
более чем «а 30е/*. по менее чем яа 50°/о, 
то льготы распространяются лишь на вновь 
возведенную нлп построенную жилую пло
щадь*.

<13*. Льготы, -предоставленные для стро
ений, (возведенных по праву застройки, рас
пространяются также на* принадлежащие 
государству строеіпгя. сдаваемые в аренду 
жидкщйой’кооперацнн или частным липам, 
если арендаторы построили плп над-



арт. ІЗ*. Іі цьому разі пільги тлііицим.тмл 
на ту частину будинку, що її буде перед
бачено за договором* .

2. Літгкул 11 зазначеної ностапоїш а 4 
листопада 1925 р. «Про заохочеппя дожит- 
лоного будівництва» скасувати.

ІІ.
3. Цю постанову кидано відповідно до 

шитапонн ПІК Союзу ІЧ’Р :< 17 квітни 
1928 р. ‘Про заходи заохочений будішшцт- 
па «гелі, коштом приватного капиті.і\*
СІЛ. :і;ік. ПТІ» 1928 р. А? 26. арт. 221).

4. Чііпііість арт. 13* постанови «Про за
охочений до житлового будівництва* ІЮІІІІІ- 
рки.тьгн на будівлі, здана и і п оренду но 
ііадапні чинности цій ногтаноні.

Харків, 20 лютого 1920 р.

Го.юна Ие.оукраїні'і.ісого Центрального 
Іінконакчого Комітету Петровський.

Голови Ради ЇІародніх
Комісарів УС.РР В. Чубар.

(4‘кретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено 8 „Вістях ВУЦВК“ 12 березня 
1920 р.. № 5о.

ПОСТАНОВИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ.

67. Про затвердження Устави про Народній 
Коміеаріят Соціяльного Забезпечення УСРР.

На підстилі ноїтаноїш КУЦІШ з 12 жовт
ий 1924 року «Про затвердження загально
го положення и|ю на|к»дні комісаріати УСРР» 
(36. Уз. УСРР 1924 р. Л*8 43, апт. 273) і на 
('касування постанови РИК УСРР «Про На
родній Комісарінт Гоціи.іьного Забезпечення 
Української Соціалістичної Радянської Ре
спубліки (положення)*. (36. Уз. УСРР 
1919 р. .V? 6, арт. 81), Всеукраїнський Цен
тральний Виконавчий Комітет п о с т а н о 
в и в  затвердити ішжченапедену Уставу 
Н|М) Ин|ицшЙ Комісарінт Соціяльноі'О Забез
печення УСРР:

станин их п р;шоро, Н|мадус.мотрешцш 
і*т. ІЗ*. В этом случае льготы распростра
няются на ту часті, стіюения, которая бунт

іі]юдуомот])(міа по договору>.
2. Огатью 11 указанного постановления 

от 4 ноября 1925 г. «О поощрении жилищ 
ного строительства»—отмспгять.

и.
3. Цш ГОШЦІ.Ч* ноешкииепие издано в с.»- 

ответствии с ііосгаїнжії'ігиеч СИК Сонма 
ССР от 17 апреля 1928 г. «О «ерах ноощре- 
шня с.троителм*ічй жилищ за счет части«»ічд 
капитала» (С. 3. <УУ‘Р 1928 г., А? 26, 
ст. 231).

4. Действие ст. 13* постановлспия «Оно* 
оіщкшіпі жішішігого стіюятоля'тва» р;имі|и>- 
страияетоя па строения, сдана єм мев ареи-

поело члн’цония в действие настоящего 
постановления.
Харьков. 20 февраля 1929 г.

Председатель Всевание кого Цоіітральинго
Нвпшиитплгого Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных
Комиссарон УССР В. Чубарь.

Секретарь 'Всеуіфаиіішл'о Цсш^шшого 
Пгпо.шгтшюго Комитета М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 12 марта 
1929 г., № 59.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ВСЕУНРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

67. Об утверждении Положения о Народ
ном Комиссариате Социального Обеспечения 

УССР.
На основании пасталюшоппя іВУЦІІК от 

12 октября 1924 г. «Об угвержцеїгин общічю 
положення о яіародаилх жоолгссариатах УССР* 
і(0. У. УОСР 1924 г.. .V? 43, ст. 273) и в 
отмену постановления ОИК УООР ««О Напа
шем Компссаіриатс Социального Обеспечения 
Украинской Соцпгыистичл’кой Советской 
Республики (положение)* (С. У. УССР 
1919 г. Лї С, ст. 81), Всоукраинский Цент- 
ішмгьій ІІстіїїитедміьій Комитет п о с т а -  
ІІ О Н І! .1 у ІМСрІИТЬ нижеследующее Положс- 
‘іпю о Народном Комиссариате Соціального 
(ібіуігеченші УССР:



УСТАВА

Про Нгродигк Ксміеарійт Сопельного 
Забезпеченим УСРР.

І. Народній Комігаріят Соціального Забез
печення УСІМ* відас, у межах надаиих йому 
нтшоважсііь. організацією і керівництвом 
всієї справи соціялмюго забезпечення не- 
н|Шіездатннх і тих. що не мають засобів на 
іі|міжіітти. громадян, які не мають права на 
забезпечення порядком соцін.іьного страху
вання, а так само справою опіки Й піклу
вання.

7. На чолі Народш.ого Комісаріату Соці
ального Забезпечення УСРР стоїть Народні» 
Комісар Соцінльного Забезпечений. При На- 
)м»дньому Комісарі к нолегія у складі заступ
ник» Ікфмдшйіг» Комісара іі членів колегії 
числом, що Його нюшача*: Рада Иародніх Ко
місарів УСРР. Права іі обов'язки ІІароднього 
Комісара Соціальної*) Забезпечення, йо
го заступника й членів колегії, а так само 
порядок настановлений іі звільнення їх з по
сад» визначається' «Загальним положенням 
»{н> на|юдні комігаріят» УГРР>.

3. Народній Комісаріат Соціальною За
безпечення УСРР складається з таких відді
лів:

1) загального ні,цілу і
7) вінілу забезпечення.
4. При Народньому Комісаріаті Соціально 

«■о Забезпечення УСРР с: а) центральна ко
місія селянської взаємодопомоги; б) -Кссук- 
раїпськніі Центральний Комітет допомог» 
хворим і порішеним черноноарміііцям. інва
лідам війни, демобілізованим і їхнім (Юди
ной; в) комісія для призначення персоналі, 
них пенсій особам, що мають виключні за
слуги яе]к»д [ктиуйіікою, і академічних пен
сій: г) цпгтішьна опікунська рада: д) все- 
укріїїпське об'єднання сліпих і е) всеукраїн
ське об'єднання глухонімих.

У в а г а .  Установи, зазначені в н. іі. 
«а> і «б» цього артикулу, чинять на під
ставі спеціальних про них устав, затвер
джуваних законодавчим порядком, а уста
нови, зазначені в п. п. «в—с> цього ар
тикулу—на підставі устав, що їх затвер
джує Народній Комісар Соціального Забез- 

, печення.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Народном Комиссариате Социального 
Обеспечении УССР.

1. Н»|юдпмЙ Комиссариат Социального 
(юеслечечши УСОР ведает, в н|н\де.тах про- 
достадлгешых аду 'полномочий, оргаїпгзашіей 
к руководством всего дела социального ой-«с- 
печитя нетрудоспособных и не имеющих 
гредетв к существованию путчам, которые 
но имеют іщм-на на обссзіечімше в порядке 
социального страхования. а также делом 
опеки н попечительства.

2. Во главе Народного Комиссариата Оо- 
пиального Обеспечения УССР стоит Наряд
ный Кеч кесар Социального ОЗсогючеяш. 
•При На^дном ‘Комиссаре состоит коллегия 
-а составе заместителя Народного Комиссара 
и членов коллегии в числе, ОСЙЖІС.ТЯеМоЧ 
Советом ‘Нарошых ■Компос&'.кго УООР. Права 
и обязанности Народного Комиссара Соци
ального Обеспечения, его заместители и чле
нов -коллегии, а также порядок 'назначения 
и освобожденІГН их <т должности определя
ются «Общим іноложсчійоім о народных ко- 
‘мигсариатаїх *УП0Р».

3. Нарашый Комиссариат Социального 
Обеспечения УООР состоит из еллтуюти* 
■огциов:

1) общего отщма н
2) отдела обеспечении.
4. При Народном Комиссариате Оощы.п- 

■ного Обеспочеагия УООР состоят: а) цеит- 
•ралкная комиссия селянской взаимопомощи:
б) їВсоукрашіский Центральный Комитет по
мощи больным и раненым красноармейцам, 
інпшщая войны, демобилизованным и их 
семьям; в) комиссия по дшиа.чошпо тер-о- 
тальных пенсий лицам, имеющим исключи- 
тельные заслуги пеіюц ^юспублгкой и акл- 
аемнчегкнх пенсий; г) центральный оникуц- 
еккй совет: <0 всеукратгекоо об «шимте 
слепых и е) всоукрашігкпп об'еяійіенне шу- 
хоиечых.

ІІ р и м е н  а « н е. Учреждеошя, ука
занные в п. и. «а> »г «6* настоящей 
статьи, действуют на основания особых 
о них положений, 'утверждаемых в за*о- 
чюдате.шіом порядке, а учреанеиия. ука
занные в л. п. <в>—«с» «настоящей 
статмі—-діа основании положений, утвер
ждаемых Неродным Комж-слром Социаль
ного Обеспечения.

де»



V бе;іпоге|»едпі,ому нідаипі Иародиьою 
Кочігаріяту Соцмлміого Забезпечення УПІ’В 
«•: а; Інститут долікунаинн і підмішенім 
працездатності! іииалідіи; б) Іїг^укряїисм;» 
політехнічні курси для інпалідіи; п) Іява- 
лі ший будинок нетер.шін революції Й г) Ту
беркульозний санаторій для іяиалідія, які чи* 
ниті, яа підставі гнеціильних яро янх устав, 
ню і\ затиерджук Народній Комісар Соціиль* 
но»о Забезпечення У6ІТ.

6, ,1г» оідампя Народньою Комісаріиту Го* 
Цінлмюіо Забезпечення УСІТ по загальному 
відділу належить:

І > розробляти структури ІІ штати цент* 
раїї.ііою апарату ІІародш.оіо Комісаріиту 
( оірн.п.ішіо Забезпечення і дапатн пка.тіпкя 
чниеіши органам Па|юдньоіо Кочігаріяту 
Гшііа.імюго Забезпечення щодо |го::|инптку 
і' нплтіи і структури;

7) розробляти (І заіі|юіінджуікіти до жит* 
тя заходи щодо раціоналізації апарату Па- 
І̂ Мім/ао Кочігаріяту Гоціялілюго Забсзне* 
'"•НІНІ і щодо (нккячу ОКОПОЧІЇ Та ШІГЛЯ ПІ
ТИ їй. пропадать (юботу чігцеиі органи На- 
родиі.ою Кочігаріяту Гоціильною Забезпе
чення;

•Т) ирошинти облік норпнкьмлюго складу 
Р'*отіикін апарату ІІародньшо Кочігаріяту 
Соїімі.іміою Забезпечення і ііідмопідалміих 
рибігіінкіи підурядіїнх ІІочу оріапін;

І) іаііідуяатії канцелярією, рекстрату|имо, 
г'.пюшціси». та'.мшио частиною і архмюч 
Ла|».іш.оі'о Комісаріиту і'оціалі.іюго Забез
печення, а так тамо господарсько обслугону- 
пати Народній Комісаріат Гоцінлілюїо За
безпечення;

•*>) складачн іциісктн Мошторигіи Пародій,о- 
ю Іїмчігаріяту Гоціялілюго Забезпечення,

і.срхіїати робочою місцоїшх органік Народим»- 
ю Комісаріиту Гоціялілюго Забезіючоніш 
що (о складання проектні кошториг.ін, роп- 
по(ілятп кредити. ішдлііі за іюшторпгоч Па- 
родимім» Кочігаріяту Гоціялілюго Забеяно- 
т'‘іи::і. міщ «он» чігіиипм органами, а таї; 
г.пю конт|ніліоиатя шідаткунанші цих ко
пти;

і.) наглядати порядок шюгоння питані, на 
|юзг.мц шіщнх урядоннх органні, складати 
на нідс.тані матопіилін Пародпьом» Комісарін- 
ту Гоцінлілюїо Забоаночсшін УГІТ і на під 
гтаиі нлиіііп робіт та іюстаїюи нищих урн* 
донну органін, ка.мчідаріпіП плин робіт На- 
родимім» Кочігарінту Гоцпілміого Зпбозпо*

Г> В .'юіря*родственном ведении іиродяо: о 
•Комиссариата Ошиалмюю 'Мсліютеняя 

находятся: а) Институт ііо долечива
нию я йосгтаноблеиию трудоспособности 
ішп.иіидов; 6 )  ІІг «украинские полятохниче* 
сиие иургм ;їли яшшиа'їв: в) Нияалидішй 
доч мстпранои революции и г) Туберкула- 
иый санаторій для инвалидов. дейстауютли'* 
на іютішти особых о них положений, ут- 
вєрждаомш Парідоіьиг Комигсіі|юч Гоцналі,- 
ірит» Обпшіі!т»*ігия Ш)Р.

6. К іяиміит Наемного Комигсариага Го- 
няалмюго Обегліечеиии УГГ.р по общему от
делу относится:

1) разработка структуры и штатов тюит- 
рзлыгога аінкцміа Народного Комиссариата 
I оцішмюго Обелпечония и дача указаний 
местами органам Ііаро.июі'О 1»оу|гссариат<1 
Социального Оіч*гіючишя и» ійяішботке их 
штатоп я гічіукггурм;

2) іхщхіїхтиі я іпрошхюнно я жизпь ме^о- 
їірнзтігД но р.тиищіа.іизаняп атшарата Яа- 
|иміют Кочпсгіїряата ііопіиишк» Оіїеспс- 
чошія я но дюжину аконочяи и яаїммцопяг 
оа гіроііидениоч отой рсиїотм чіутшдчи о|>га. 
ііачя І1а|м»діюю ІГомнгглрязта Социального 
іКя^иечшіия;

учет лячиоіч) метана раїютяпіюя аяпя- 
ра-і а Іііцні того Іїочіїсгарікіта Ощшииюі» 
(Уіґуїшуюиин я ітютглтчиїмх ітботтию» 
11одж‘,ючстшчнгых ему органов:

•\) іКкЯпдмпаїпю к.инцеллршій. рогнетратх- 
дюй, зкглщшціїей. гшгреіпюй ЧЯГТЫО я архя- 
•ік»м На})одіюіХ) Кочяггарната Ооциал/пого 
Обоонечіміїги, а таїиио хоімйгтшміноо вбслу- 
жннаїлю І!а[Н)іцоіо Кочяггарікті Гоцналыю- ̂  
їх» іУ)Сгж>'і(іикі;

Г>) согтаїмсігио проекти лист Народного 1 
Кочягтарнліа Ощиаімкяні Оюснечоикя, р}- 
кож»,іптю раїютоП лкттшл органов Парій- 
ного ІСочнг -̂дцщата Социального Обеспечепня 
ію с<гт;иіл<яіии» проектов омет, распределе
ние і̂ юіитоя, о-піуіцоїпімх во глотплі Иароа- ! 
•поїх» Комиссариата Ощішміого Обешоїе. 
•кия, ме;к;(у єго местіїмми іцігаїши, а такяю 
'Контроль аа иарсісгодопапік'аі указаїшьіх 
срі\и-л»;

6) надзор па іюряіиюм шщх’імгия понросоп 
на рвглиотреив» лнгших пранительствен* 
іі«х «ргаяоя, сім’тяа.п'їіне яа ін-нонаїтя иа- 
терлалои 'Народної» Комиесариата Соцяаль- 
шихі (Ммн'.нн'юіііія УГГ,|’ и на огионліжн іі.іа- 
нон інібот н щогтаноімоїшЛ індсшіїх іцхшіі- 
тмі̂ /піепнідх о|іга!іои, календарною плана



чсинн УСРР. контролювати виконаний цього 
плану і складати збірні зкітиі доповіді На
роди ього Комісаріату Соціального Забезпе
чення;

7) контролювати як апарат Народнього 
Комісаріату Соціального Забезпечення і йо
го місцеві органи викопують завдання ви
щих урядових оргаиів і Народи ього Коміса
ріату Соціального Забезпечення;

8) юридично обслуговувати Народній Ко
місаріат Соціального* Забезпечення УСРР, 
нідготовлюватп та провадити в судових і ін
ших установах УСРР та інших союзних ре
спублік справи, що в них Народпіґі Комі
саріат Соціального Забезпечення УСРР або 
яііурядішй йому орган виступає як позов
ний або запізвапнй;

9) розробляти статистичні матеріали, що 
надходять від місцевих оргаиів Народнього 
Комісаріату Соціального Забезпечення і від 
нідурядвих Народньому Комісаріату Соціаль
ного Забезпсчсішя установ, порозумівшиея
0 Центральною Статистичною Управою 
УСРР;

10) організувати й обслуговувати з їзди й 
наради, що їх скликає Народній Комісаріят 
Соціального Забезпечення;

11) керувати видавничою діяльністю На- 
родоього Комісаріату Соціального Забезпе
чення;

12) розробляти й пропадати заходи що-до 
внутрішнього ладу робіт Народиього Коміса
ріату Соціального забезпечення.

7. На Народній Комісаріят Соціального 
Забезпечення УСРР по відділу забезпечення 
покладається:

1) керувати оправою забезпечення осіб, 
що мають право за чинним законодавством 
на соціальне забезпечений від органів Народ- 
ш.ого Комісаріату Соціального Забезпечення 
УСРР;

2) безпосередньо призначати пенсії й за
помоги за випадків, передбачених у законі;

3) керувати справою забезпечення сліпих
1 глухонімих:

4) загально керувати роботою місцевих 
органів Народнього Комісаріату Соціального 
Забезпечення УСРР у справі допомоги люд
ності, що потерпіла від стихійного лиха;

■}кібот Народного Комиссариата Социального 
Обеспечения УССР, контроль за исполнением 
'лтого плана и составление сводных отчет
ных докладов Народного Комиссариата Со
циального Обеспечения:

7) контроль за исполнением аппаратом 
Народного Комиссариата Социального Обес
печении и его «местными органами аадзіпгй 
высших правительственных органов п На
родного Комиссариата Социального Обеспе
чения;

8) юридическое обслуживание Нарсопого 
•Комиссариата Социального Обеспечения 
УООР, подготовка и проведечше в судебных 
п иных учреждениях УССР и других союз
ных республик дел, в которых 'Народный Ко
миссариат Социального Обеспечения УССР 
чин подведомственный ему орган выступа
ют в качестве истца либо ответчика;

9) разработка статистических материалов, 
'поступакпцігх от местных органов Народно- 
•го Комиссариата Социального Обеспечения 
и от подведомственных 'Народному Компсоа- 
•риату Социального Обеспечения* утрежце- 
'инй, по соглашению с Центральным Стати
стическим Управлением УССР;

10) организация и обслужнваппе с’еадов 
іі совещаний, созываемых 'Народным Комис
сариатом Социального Обеспечения;

И) руководство издательской 'деятель
ностью Народного Комиссариата Социальио- 
Обеспечонпя;

12) разработка и проведение мероприятий, 
касакицвхся знутренего распорядаса работ 
Народяого Комиссариата Социального Обес
печения.

7. На Народный Комисаряат Социального 
Обеспечения УООР по отделу обеспечепвя 
возлагается:

1) руководство делом обеспечения лиц, 
имеющих право, согласно действующему за
конодательству, на социалшое обеспечение 
о»? органов Народвого Комиссариата Соци
ального Обеспечения УООР;

2) непосредственное ттэначенне пенсий и 
пособий в случаях, предусмотревших зако
ном;

3) руководство делом обеспечения слепых 
и глухонемых;

4) общее руководство работою местпых 
органов Народного Комиссариата Социально
го Обеспечения УССР в области помощи на
селению, пострадавшему от стихийных бед
ствий;



Г») вивчати гоціялмю економічні чинники 
нуждоішог.ти окремих шарів людиогти і роз- 
|ми').інти та провадити, спільно з відповіднії - 
ми урндшіцткіши, заходи до боротьби з же
брацтвом, безпритульністю й проституцією:

бі провадити роботу іцо-до професійного 
пакчашія інвалідні і пристосування їх до ро 
*ЮТІІ. ЩОДО подання ЇМ МСДИЧНОЇ допомоги 
і нротезукаїїнн, а так само вивчати, спільно 
з ІІ;і|н»днім Комісаріятом Охорони Лдо|мшн 
УПТ, методи відновлення працездатності! 
інвалідів і керувати енракою «лаштування 
їх на роботу;

7) |иіз|ніГмяти загальні норми, види іі по 
рядім; державної'» забезпечення втіх кате 
гпріп підопічних органів соціяльнош забез- 
печення, а так само роз|н)блити, спільно з 
нідіюііідннми урндництвамн, нілгтанн для 
визначений груп інналідногтії:

8) розробляти кляк мережі установ соці 
ялі.ного забезпечення і' порядок їх діяльно 
стн;

9) інструктувати та інспектувати місцеві 
органи Нзродвього Комісарінту Ооцінльноп» 
Лаїичпечешія УСИ’, а так само наглядати 
закономірність їх чинностей;

10) розробляти Й здійснюй.ітн «стано
вленим порядком заходи що до надання пільг 
окремим категоріям осіб, що <: на соціилмю- 
чу забезпеченні, а так само інші справи, 
звнзані з державним іі громадським забезне- 
чснпям;

11) розробляти організаційні іштання у 
травах соціального забезпечення, опіки іі 
тьмуиіательстікі:

12) допомагати організації селянських то 
варистн взаємодопомоги і міських това
риств допомоги та взаємодопомоги, загаль
но керувати і наглядати їхню діяльність, а 
гак само роз|юблятн заходи до полішпепня 
стану цих тонариств:

Ні) запільно керувати іі наглядати діяль
ність чігценнх органів Народньоїхі Коміса- 
ріяту Соціялкіїою «Іабезпоченпя УСИ’, тих. 
що в при ІІародньому Кочісаріяті. а так само 
нідурядніїх йому комісій, організацій і уста
нов та кооперування інвалідів, а так само 
наглядати діяльність інших установ і органі
зацій. що здійснюють функції соціяльнош 
забезпечення;

5) влученеє социально ащчтчичетіїх 
факторов иужіземостп отдельных «мщц на- 
селения и разработка н ирово.ичіие. «тни гг. 
ІКі С СООТВеТСТВуЮЩИМЯ ВІДОМСТВ,ПІЧ, 
Нриитяй 1Ь' Гюрьбе с ННЩИКСТВИМ. (ЮГІІрН 
зорнотью Я ПрО**Л!ТуЦНі'й.

і>) ведение работы по профессиональному 
пЧчопяю тюалид<*в и іюючь-обіїхіню их к 
рапіте. по предоставлению им м чицммаїй 
помощи н протезированию. а также мзуче. 
ниє. говмосгио с Нірчіпим Комиссариат*!* 
Лиравоо хранения УП*|\ чет<»іов шгст.ш-
в.іония гру.іегіщсу'ще-иі инвалидов и руко
водство делом зстріЛства их на работу;

7) разраЛггка общих норм. йшов н «ь»- 
рн.жа пюударственного оїмччіечтия «се\ 
категорий поіопечішх органов с.щішміоі'о 
об течения. а также риарзботка, гонместно 
с семгпит-туюип'мя вічомствам». «имита- 
іній для определении ірнш ннва.іидноств:

V) [кыгабогка плана сети ічрежіений си- 
И)м імі*»і'іі «ки'точ'ііия и іюрлік.і в\ деяте.іь- 
иостн:

9} шіструктіі|ювание н иитскіиріминис 
местных органон Іі:і|м.шого Кимигсарват.і 
Социальною і>їесіюче!іи*.і УО'11. а также 
ядеюр за аакіпгомирнцстью их дойсгняй:

10) |юз|кшитка и осущесгшение в у- ш- 
иовлениом порядке мероприятий, «агакмцих- 
г;і нроіоставлешін льгот отдельным катімч.- 
риям лиц. состоящих на социальном обогие- 
чиннн. а также других попросив, связавших 
с гш’\ іарственним и «ичцествешшм обегне 
чением:

11) разработка ирпиіітцжнших попри, 
сов но імам соїгиалілюїхі обоспечтия, «пе
ки и попечительства;

12) содействие оргашгынин селянских 
обществ взаимопомощи и гайских ойщогп: 
помощи и взаимопомощи, общее руковоцглю 
и наблюдение за их деятельностью. а также 
разработка мероприятий по 'у.гучншяию по
ложенім зтнх обществ;

13) общее .руководство и наблюдение за 
деятлшюешо мутных оргаи'Чі Иаромюго 
Комиссариата Социального Обееночтіяя 
УООР, за состоящими при Нл|юдном Комис
сариате. а также за паївоїтоствмииля 
помнесяями. организациями и \ч;к'Жіе«ияіпі 
и за кооперирование* щкшшов. з роли» 
наблюдение за леятолштсты» а|*угвх учро- 
ждечікй и оргашизлцнй. опщигтчштийи 
і|іупкіііш гоцмадиного обеспечения;



14) рол’ля.ыти постанови місцевих ор
ганів Народш.ого Комісаріяту Соція.іьного 
Забезпечення УСРР у справах соцінльиопі 
забезпечення. порядном нагляду.

Харків. 37 лютого Л*2н р.

Голова Псеукраїиського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Секретар Всеукраїнського Централ.- 
ного Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 15 березня
Лгі» р., о1.

14) расомотропис постановлений ме/тнмх 
органов Народгого Комиссариата Социаль
ного Обеспечении УООР но .воїтрогаго гокн- 
альпопо обеспечения т порядке надзора. 

Харьков. 27 февраля 1920 г.

(Председатель ііісоучфаитокого Цмітра.іь- 
ііош Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ііксукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК- 15 марта 
1У2о г.. № «1.

68. Про затвердження Устави про Цент
ральну Статистичну Управу УСРР.

На підставі постанови ЦВК Союзу РСР з 
12 листопада 1923 р. «Загальне положен
ня про Народні Комісаріати Союзу РСР» 
(Вісник ЦВК, РІІК і РИО СРСР1923 р. 
.У® 10, арт. 299) і постанови ЦВК і РИК 
Союзу РСР з ІІ травня 1927 р. «Устава 
про Центральне Статистичне Управління 
Союзу РСР» (36. Зак. СРСР 1927 р. Ае 33, 
арт. 340), па розвиток постанови ВУЦВК з 
(2 жовтня 1924 р. «Про затвердження за
пільного іміожі-инп яп.« парожі комісапіи- 
ти УСРР» іЗб. Уз. УСРР 1924 р. .V? 43, 
арт. 273) і на скасування постанов РИК 
УСРР з 3 жовтня 1924 р. «Про державну 
статистик) УСІМ’* (Зо. Уз. УСРР 1924 р. 
.V" 40, арт. 257) і з 15 грудня 1925 р. «Про 
організацію міжтрядшщької комісії у спра
вах статистики* <36. Уз. УСРР 1925 р. 
У* 101, арг. 551). Всеукраїнський Цент
ральний Виконавчий Комітет постановив 
.іатнердити ішжченаведеиу Уставу про 
Центральну Статистичну Управу:

УСТАВА
яро Центральну Ствтмствчну Управу УСРР

І. Центральна Статистична Управа УСРР 
відає, у межах наданих їй повноважень, ре
гулюванням всієї статистики на території 
УСРР, загальним керівництвом, об'єднан
ням І КОІГГрОЛОЮ паТИС-ПІЧНИХ робіт, ЯК Щ- 
ін'дбііченнх загальносоюзним, республікам- 
«і.-жм і місцевими нляна-мн. так і на особли- 
ні зпндання Уряду УСРР, провадженням на 
території УСРР загальносоюзних і респу
бліканських переписів, вирахуванням ба* 
зансу народным господарства УСРР в ці-

68. Об утверждении Положения о Централь
ном Статистическом Управлении УССР.

На оснояаіпиг постановлені и я ЦИК («поза 
І’І'Р от 12 ішбри 192*3 г. «Общее ікможе- 
пие о Народ,иых »Комі«тЯ'риат<« Сокш С^Р* 
(«Веспник ЦИіК, ОКіК я Ш ООПР» 1923 г. 
Лі? 10, ст. 299) и нос.таноіигоші Ц1Ж я СИК 
Союза СОР от ІІ мал 19і27 г. «Положение 
о Центральном Стати/ гяч<у.ком 'Управлении 
Союза ООР» «\ 3. <Ш» 1927 г. А'* 33, 
гт. 340), в рщівнтпс 'ііосгачміиешмі ВУ ЦИК 
от 12 октіїбря 1924 г. «Об л пве^пкдеіпія об
щего положення о -каноіінмх комадчарг.ігах 
УГОР* (О. У. УШ> 1924 г. X* 43, гт. 273) 
и в отхеггу постатчиенкй СИК У ОСІ1 от 
З октября 1924 г. <0 ічх'уааргтнлшіоіі ста
тистико <УООР> (4\ У. УШ* 1924 г. & 40, 
ст. 257) н от 15 декабря 1925 г. «Об о|»га- 
низаціш 'меяйувта'Рсгтоиичй 'комиссии <т> 
вопросам статистики* (С. У. УООР 1925 г. 
.V* 101, ст. 551). їкоукравіїгк-нй Централь
ный Исію.ішітелкііЬій Комитет н о « т а т о 
в и  л утвердить нижеследующее Положенно 
о Центрадыгом Статистическом Управлении 
УССР:

ПОЛОЖЕНИЕ
• Центральной Ствтиетнчееков Управлеяни УССР

І. Центральное Статистическое Управле
ние УССР втает, в пределах предоставлен
ных ему полномочий, регулированием всей 
статигти&и «а территории УООР, общим ру
ководством, обединснием и юонт})олем ста
тистических работ, как щмздуожяропиих 
(ющесокхшым. ростімиклиоки-м н ‘местны
ми планами, тая? и <по особым віщанням Гїра- 
витаїьстла УООР, проведением на террито- 
рни УС01> общесоюзных и ірос-тгублдасашмсох 
переписей, исчислением баланса народного



.юну й хлібофуражного балансу, щювад- 
женпям заходів до розповсюдження стати* 
ггнчпого знання Й підготівлі кадрів ста
тистичних {юбітішків в УСРР, безпосереднім 
провадженням статягтичних робіт. зведен
ням і обробітком статистичігак матеріалів, 
шо їх збирають ійродп комісаріати та гапгі 
> •татови, підприємства і пргадвзації реопуо- 
.іікаїпсь!» го значился, а таї: сомо організа
цією й керівництвом місцевих оргапів ста-
ТИСТИКИ.

2. Загальносоюзні статистичні роботи па 
території УГРР Центральна Статистична 
Управа виконує за програмою Ц( У Союзу 
РП\

У в а г  а. Виконуючі! загально-союзні 
статистичні роботи/ Центральна Стати
стична Управа УСРР мас право доповню- 
ваги їх програми відповідно до місцевих 
умов.

3. На чолі Нейтрально! Ггатмстичної Уп
рави УСРР стоїть Керівпичий Центральної 
Статистичної Управи. При Кертшгюму 
ІІиггралшої Статистичної Управи с колегія 
в складі заступника Корітспчої» та членів 
колегії, числом, що його визначне Рада І!а- 
ротпіх Комісарів УСРР.

Права та обов'язки Керівшічою Цент
ральної Статистичної Управи, його заступ
ника та членів колегії, а так само порядок 
настановлений і звільнений їх з посади ви
значається «Загальним положениям про па- 
|юдні комісарінтн ‘ УСРР».

4. Центральна Статистична Управа УСРР 
складається з таких частпп:

I) загального відділу;
V) машішово-лічбового відділу;
3) науково-дослідчого відділу;
■і) кон'юнктурного бюра;
• >) відділу сільсько-господарської стати

стики;
С) відділу промислової статистики;
і) відділу статистики праці;
*) відділу статистики торгівлі;
9) відділу статистики фінансів;
10) відділу статистики транспорту та 

змалку;
II) відділу статистики демографії;
12) відділу кооперативної статистики;
13) відділу комунальної статистики;
11) відділу адміністративної статистики;

хозяйства У ССР в цлі'Ч в хле-юфнажшіго 
баладна, приведением мероприятий по рас- 
нростраиміяю статистических знаний и под
готовке кадров етатястичеуких работамкоз 
в УССР, непоерецсгвеявич проведением ста
тистических работ, овщвой в обработкой 
статистических материалов, стираемых на
родными всопюсарватамп и шымя учрежде
ниями, предпрантяями п организациям! рес
публиканского значення, а также организа
цией и руководством че*-пщх органов ста
тистики.

2. Общесоюзные статистячесвме работы 
на территории УОТ Нейтральное Статисти
ческое Управлеппс УОГ<Р выполняет по пр- 
г[к»мме ЦСУ Союза ССР.

П р и м е ч а н и е .  При полаше-ши об
щесоюзных статистических работ Цент
ральное Статистическое Управляли» Уи Р 
имеет !?{кіію доНитнять их программы в 
СООТВОТСПНИП С местными УСЛОВИЯМИ.

3. Во главо Центрального Статистически. 
го Управления УССР стоит УнршляміщігіІ 
Центральним Сгалістмесккм Управлопиеч. 
При Управляющем Ц'мггральным Огатігти- 
ческим Управлением состоит коллегия в со- 
ставо заместителя Управляющего и членов 
коллегии в числе, определяемом Советом На
родных Комиссаров УССР.

Права я обязанности Управляющего Цент, 
ральным Статистическим Управлением, его 
•заместителя и членов коллегии, а така:*' 
порядок назначения и опюбожюпия т от 
должности определяется «Общим положе
нием о вародиых кгщиссаряатах УССР».

4. Пептральпое Статистическое Управле- 
пне УССР состоит из следующих частой:

1) общего отдела;
2) машинно-счетного отдела:
3) яатчно-исследоватеаыкого отаела:
4) гмв'югоптрного бюро:
5) отдела селъско-хоояйсгванюй стати

стики;
6) отаела промышленной статистики;
7) отаела статистики труда;
8) отаела статистики торговля;
9) отдела статистики финансов;

10) отдела статистики транспорта и свя
зи;

11) отаела статистики демографии;
12) отаела кооперативной статистики:
13) отаела коммунальной статистика:
14) отаела адмшгистрзтявной статистики;



15) відділу статистик» народиш освіт»;

16) відділу статистики охорони народ
ного здоров’я;

17) редакцШио-видавішчого відділу.
5. При Центральній Статистичній Управі 

УСРР є Статистнчиа Плянова Комісія 
(Статплян), організована за приііцинон 
персонального добору фахівців з різних га
лузей статистики, та Кксиертна Рад* у 
справах оцінки хлібофуражного виробницт
ва та визначення хлібофуражного балансу.

У в а г а .  Персональний склад Стати
стичної Планової Комісії й Експертної 
Ради затверджує Рада Народніх Коміса
рів УСРР. Порядок робіт Статистичної 
Планової Комісії й Експертної Ради ви
значає Керівничлй Центральної Стапг- 
стнчпої Управи.

С. До відання Статистичної Планової Ко
місії належить:

1) складати загальнореспубліканський 
□ляк статистичних робіт, що передбачає 
основні статистичні роботи загально-союз
ного, республіканського та місцевого зна
чення, проваджувані па території УСРР, 
незалежно від того, які органи та організа
ції зазначспі роботи викопують;

2) затверджувати припциїт, за якими 
пародпі комісаріати та інші установи УСРР 
складають програми й порядок збирання та 
розробіткт статігстпччтх матеріалів з тим, 
що зазначені програму і порядок затверд
жує Цешральна Статистична Управа;

3) паперед розглядати та давати внепов- 
іш на програми й організаційні плани ста
тистичних робіт загально-союзного значіп- 
ня, проваджуваних на території УСРР;

4) розглядати методи складання балансу 
народнього господарства УСРР та методу 
ведення статистичних робіт що до динами
ки та кон'юнктури народнього господарст
ва, а так само давати висновки на зазначе
ні баляпс і коп’юпктуру.

7. До відання Експертпої Ради у справах 
оціики хлібофуражного виробництва та ви
значення хлібофуражного балансу нале
жить: встаиовлятп оцінки хлібофуражного 
балансу, хлібофуражного виробництва і роз
рахунків по хлібофуражному баляпсу УСРР

15) отдела статистики народного просве
щения;

16) отдела статистики народного аїраво- 
охранонпя;

17) редакционно-издательского отдела.
5. При Центральном Статистическом Уп

равлении УССР состоит Огатистичоокаи Кла
новая Комиссия (Статплав), организуемая 
но принципу персонального подбора специ
алистов по разима отраслям статистики и 
Экспертный Совет по вопросам одежи хле
бофуражного производства и определения 
хлебофуражного баланса.

П р и м е ч а н и е .  Личный состав Ста
тистической Платовой Комиссии и Экс
пертного Совета утверждается Советом 
•Народных Комиссаров УССР. Порядок ра
бот Статистической Шалавой яамиспгп 
и Экспертного Совета определяется Уп- 
ррляющим Цемтралыным Статщугпчгскнм 
Уаравленнем.
С. К -ведсяпю Статистической Плпитой 

Комиссии относится:
1) гогтавлепие общереспублпкаиского 

плана статистических работ, предусматри
вающего основные статистические ]*аботы 
общесоюзного, республика некого п местного 
значения, проводимых та территории УССР, 
независимо от того, какими органами и ор
ганизациями выполняются указанные ра
боты;

2) утверждение принципов дострюиня 
программ и порядка собираяня и разработ
ки статистических материалов народными 
комиссариатами и другими учреждениями 
УОСР с тем. что указанные программа и по
родой утверждаются Центральным Стати
стическим Управлеянем;

3) лреаварптельпое рассмотроопе и дача 
заключений по программам и организацион
ным планам статистических работ общесо
юзного значения, производимых ла террито
рии УСОР;

4) рассмотреопе методов составления ба
ланса шроалого хозяйства УССР и метода 
ведения статистических работ по дшіпмпке 
и кон’юнктуро шцюдного хозяйства, а также 
дача заключений по указанным балансу и 
кои’юпктуре.

7. К ведению Экспертного Совета но во
просам оценки хлебофуражного производ
ства п определения хлебофуражного баланса 
относится: установление оценок хле
бофуражного баланса, хлебофуражного про- 
ваводства и расчетов по хлебофуражному



та оголошувати І\ 'П^іе.і Центральну (т<і 
помічну Умрану

Ч До підапни Центральної Гтатигтичної 
Украпи по нагальному мідділх належить:

І) ро.іроблнги пруктуру і штати ініп 
пального апарату Центральної ('іитиг/ичпш 
Упрайм і длиати нкллікки міщеним оріапам 
Центральної < гагиїтичіни Упраии що до 
рімроґіітку і* штатів і гтруктури.

‘І ) ішгрукгуиамі й нннеыукатн міщені 
органи і(ип|млміоі ( ганіпіпної Упраии п 
шпально оріаніааційпих трапах, а так са 
мо напіидати ааконочірніпь їхніх чинно- 
« і * * Я .

' І ) ро.іроблнім і напроваджу пати до жиг 
пі находи щодо раціон.иіааиіі апарату 
41ипт|м.паіої Оштінпічної Упраии і щодо 
режиму «коиоиіі т.і паглндатк, *ш тіснені 
оршин Центральної Опгпігтитної Унр;ти 
н|юнаднть цю {юботу:

4) нрон.ідиги облік иергоиалі.ноіо складу 
робітників апарату Центральної С.татмгтмч 
іі а Упраии та нядиоіб.ьиіілпіх робітників під 
\ рядних йому оргапім;

Г>) навідувати капнелирм.ю, реьп раї у 
рою, ецтоедицімо. таояіиію 'Гаспшіою пі 
ариком Центральної Гтлтиспічіїої Упраии. 
а так само ичмодара.мі обслуговувати 
Центральну С-татистику Уираии;

(і; складати нримпи кошторисні Цент 
раїмкн (/гатис.тичної Уираии, керунатн ро 
Нотою міщених органів Центральної ('та 
тні.тичної Уираии що до гкладаїши нроьк- 
тіи кошторисів, ролподілити щюдлти, пнда
ні на кошторисом Центральної ('штиггип- 
ної Упраии, між його міщеними органами, 
а так само комтролюнати индаткукаїмін цих 
копггіи;

7) координунати роботу підділін Цент- 
ралі.ііоі птлтигтичпоі Упраіні у скрапах, 
нннллиих іл аннданіїнчи німшіх урндоинх і 
плнииіигих о|ч-апін. а пік снчо наглядати 
норидої, внесений шрам на роаглид інііннх 
урндоинх органік;

Н) складати на відстані чатічііімік, що 
їх подають відділи Центральної гтлтнстич 
мої Упраии, а так само на підставі пляши 
робіт нищих урндоинх оріанін, календар 
ний и.пін роботи Центральної С/гатигтичінії
Україні. іампдюлюнагн никонаннн ці.огч 
1

балатну Н'і'І* н одіГииіааьшие их че^« 
Цщітржплки* Гтгвгпічоское Уи|*.лд‘*ио 

Н. К ведению Ценгриліличо (•таг-пиее^и’о 
Упраиленнн но общему іггделу относится 

1; рщг.іґиптл ггм’їггурм и штатнії шиїт 
радішого аппарата Цеит|іа.іьноіо (тлтйсти 
чигкого Ущицниіня и Дама хка-ыниЛ мегт 
ним ощ’лиам Центральною С»тати'Т»пн*чтго 
Управлении ію рксрлбоїіу их штатов и 
структури;

7) міс-гр\«т»ргшаііне н жіщектпрчнанно 
мостних іцігшіои Центрального Оглпгтиче- 
гкого Управлении но <ющ<'орг.іки:іаіін<інііілч 
»оіі|юггм, а также иадлор :июяимир 
ногтью их дєДггний;

'{) ІщтЬ/пя и нріглеіиіие н жжнн. ме 
ІюирнитиЙ но рациоїшішщии аіми;шл 
Центрального Отлтисгнчещого Упукниенин 
и ію ^южиму :іюжоиии н іитчікцеїте ;іа іі|ю 
іюиншем .тій рабігги иіч-тіндми о{ігаиаии 
Цеігррсьішіого Отпігтичічікио Утфаялиіил;

4) учет ліпшого гогт.'киа ^нитіикоіі аіига- 
рата 1{міит>а.іі,ііоіо І/тлтигиноп і̂го Ущнги- 
Ленин и опіептичіїштх раГмгпікіуік йодне 
домемичнімх єму о|<іхліон:

Г>) :миоіиі»пие іьтіїпелириеЛ. роїіи гра- 
тхряій, аіу.інияцниП. гокртюй іаг.пло и ар- 
хкном Ціягг|кі.імюпі Гтатистичогжого Уііран. 
лмі;нн, а тадаже х<кніЛтшіііщю обглусктіа- 
ино Ціттрааміого Г/гатигтичогкого Уліраяіе. 
пил;

(І) гогганлоние щіонктов глет Цтігцьп.- 
ікіго 4/тчн*гіРіпгжоіч> Уіі|<мигміии, рушниц- 
сто ра/іогой 'могших о|ігщшп ї[онт()а.ііаіо- 
іп </гагигткче(*коічі Уиртн.і'яиія по г/гт;иі- 
ДОНИЮ ІЦЯіЄІГТоИ омег, р.-мчцнцмемгис »;р^н- 
тмп. оіігущщиіих ікі омнп» Цпнтраліліот 
Г<гатихтіпитк/мц Уіп^х-шпия. монаду мч> 
мпгтшдми ощші.тічн. а іхмике іилгпро.п. ;и% 
іпфасходпв.иіиеч хкажишідх г|кхкпі:

7) Кіяір(иіііі|яіиаіиііе работы отдіхюн Ціміг- 
ікьіьш/ічі Г/гатиі гнчег^и'о Уіщмишннн ііа 
іині(мігккхг, щжіаншмм с жадашиими шыг.пгнх 
мраннте.іьгтнеііікдх іі планирующих орга 
ной, а также надаор аа іюридкои пнегенин 
ііоіі|мн'ои на раггмотреіже имппих кроки 
теліттіїешімх органон;

К) пнггаїиеііне на опіонаїшн матери,йми, 
іцнде/ганлнеммх отдіхтшт Цшггранншихі (<тл. 
тистячічжого УщкН-іеїтя, а таюко па олію- 
наинн імапон работ нмпіміх ирапигелі. 
гтнеяиімх гірший іі. нален,Щ|міоіті пиана ра
боты Ціміт)ю.пліого Г/гапи'тичімжого Упран- 
долин, коїггріиь .ч нпюлмпінщі :тмх> нда-



ішну, складати збірці звітні доповіді Цент- 
ральиої Статистичної Управи;

9) контролювати як відділи Центральної 
Статистичної Управи та місцеві органи ви
конують завдання вищих урядових органів 
і Центральної Статистично! Управи:

10) юридично обслуговувати Центральну 
Стииктичиу Управу, підготовляти то про
вадити в судових та іиших установах УСРР 
то інших союзних республік справи, що в 
них Центральна Статистична Управа або 
ігі.(урадітй йому орган висічім*: кк позов- 
кнк або запізнаний:

11) видавати у справах, що ввіходять 
до обсягу відання Центральної Статистич
ної Управи, у межах чиииого законодавст
ва, провідні інструкції, правила й обов'яз
кові постанови, а так само наглядати вико
нання постанов і розпоряджень у царині 
статистики;

12) {юзроб.штн заходи до раціоналізації і 
поліпшепня техніки статистичних робіт;

13) розробляти заходи до поширення 
статистичного знання, брати участі, у підго
товці кадрів статистичних робітників УСРР. 
вивчати потреби в кваліфікованій стати
стичній силі;

І 4) організувати наукові і навчальні 
допомічні угтапови у справах статистики 
(бібліотеки, музеї то-що);

15) підготовляти до розгляду Сгатистич* 
ш>-Пляновою Комісією і Експертною Радою 
чаторіялп, що проходять, відповідно до цієї 
Устави, чорез ці установи і провадити їхнє 
діловодство;

16) завідувати бібліотекою Центрально
го Статистичного Управління;

17) організувати й обслуговувати з’їзди 
та наради, що їх скликає Центральне Ста- 
гнгтнчпе Управління;

18) розробляти й провадити заходи що
до (внутрішнього лапу робіт Центрального 
Статистичного Управління'.

9. До відання Центральної Статистичної 
Управи УСРР по маншново-лічбовоиу відді
лу належить:

І) виконувати лічбові роботи всіх відді
лів Центральної Статистичної Управи;

на, составление слоцпых отчетных докладов 
Центрального Отатистичосюїго Управлення;
9) -контроль за шошшвниом отделами 

Центрального Статистического Управления 
и его местными оманами яаааиий высших 
праэтнтельспвошнлх органов и Центрального 
Статистического Управления:

10) юридическое обслуживание Централь
ного Статистического Управления, подготов
ка и проведение в судебных и иных учре
ждениях УССР н других союзных республик 
дел, -по которым Деяггралыюо Огатистиче- 
скоо Управление или чтодведомственный ему 
орган выступает в качестве истца или от
ветчика;

11) издание ш вопросам, входящим л круг 
ведения Центрального Статистического Уп
равления, в пределах действущего закопо- 
дательстеа, руководящих инструкций, дра
вид и обязательных іпостаиовлеїшй, а так- 
же наблюдение за вьшо.шеннем постановле
ний к распоряжений л области статистики:

1.2) разработка мер по рационализации и 
улучшению техшки статистических работ;

13) .разработка мер по распространению 
статистических згаянії, участие .в подготов
ке кадров статистических работников УСОР. 
изучение нужды їв квалифицированной ста
тистической силе;

14) организации научных и учебных под
собных учреждений это «опросам статистики 
(библиотеки, (Музеи в т. п.):

•1ч5) (подготовка к 'рассмотрению Статисти- 
чоско-Плаэтовой -Комиссией и Эштсртньи 
Советом материалов, проходящих, в соответ
ствии с настоящим Положением, через эти 
учреждения н ведение ик делопроизводства;

16) заведыванне библиотекой Цептраль- 
ного Статистического Управления:

17) организация н обслуживание с’ездов 
и совещаний, созываемых Центральным 
Статистическим Управлением;

18) разработка и проведшие моропрня- 
тнй, к:ісдікоцилтя 'Вііут|ммшР>го распорядка 
работ Центрального Статистического Уярзв- 
деиия.

9. К ведению Дентального Статистиче
ского (Уирашояня УООР это (маигшьл о-счет
ному отделу относится:

1) исполнение счетных робот всех отде
лов Центрального Статистического У правде, 
няя;



2) пристосовувати формуляри стлтастпч- 
шіх обслідів та звітів до машинізованого 
іюзробітку.

10. До відаїшя Центральної Статистич
ної Управи УСРР по науково-дослідному від
ділу належить:

1) розробляти методи складання балянсів 
пароднього господарства;

2) складати збірний баланс народпього 
господарства УСРР.

11. До відання Центральної Статистич
ної Управи УСРР по кон'юнктурному бюро* 
ві належить: складати кон'юнктуру народ- 
нього господарства УСРР.

12. До відання Центральної Статистич
ної Управи УСРР по відділу сільсько-госпо
дарської статистики належить:

1) наглядати кон'юнктуру сільського 
господарства, зокрема, річний цикл сільсь
ко-господарського виробництва та стан за
сівів і трав;

2) вивчати обсяг, напрямок та організа
цію сільсько-господарського виробництва;

3) вираховувати хлібофуражний баланс 
УСРР, баланси окремих галузей сільського 
господарства та сільського господарства в 
цілому;

4) ’впвчатп процеси днференціяції в 
сільському господарстві;

5) вивчати процеси усуспільнення в 
сільському господарстві;

6) вивчати процеси індустріалізації та 
інтенсифікації' сільського господарства;

7) вивчати організацію праці в сільсько
му господарстві;

* 8) статистика переселення та розсе
лення;

9) впвчатп процеси нагромадження, роз
міри та склад капіталів у сільському гос
подарстві;

1 іі) сивчатл бюджети селянських госпо
дарств, господарське та особове споживан
ня сільської людности.

13. До відання Центральної Статистич
ної Управи по відділу промислової стати
стики належить:

1) наглядати кон’юнктуру промисло
вості!;

2) вивчати основні елементи промисло
вого виробництва;

3) вивчати натуральний та ціновий об
сяг промислового виробництва, а тав само

2) приспособление формуляров статисти
ческих обследований п огчегов к манінзизи- 
роваїшоіі разработке.

10. К веденню Нейтрального Статистиче
ского Управлении УССР по •научно-и^л*до- 
вательсвему отделу относится:

1) разработка методов составлении ба
лансов народного хозяйства:

2) составление сводного баланса народ
ного хозяйства УССР.

И. К ведеипго Центрального Статистиче
ского Управления УССР по кон'юнктурному 
бюро относятся составление кон'юнктури 
партіного хозяйства УССР.

12. К ведению Центрального Огатистнче- 
ского Управления УССР по отделу сельско
хозяйственной статистики относится:

1) наблюдение за кон'юиктурой сельского 
хозяйства, в частности, за годовым циклом 
сольско-хоэяйствеиого производства и состо
янием посевов и трав;

2) изучение обома, направления и орга
низации сельоко-хоояйствеїшого ггроизвод-, 
ства:

3) исчнслеппе хлебофуражного балапса 
УООР, балансов отдельных отраслей сель
ского хозяйства н сельского хозяйства в це
лом;

4) пзучеотив лропеосов дифференциации в 
сельском .хозяйстве;

5) изучение процессов обобществления в 
сельском хозяйстве;

6) пзучонно процессов лндустриапіквдік! 
н интенсификации сельского хозяйства;

7) изучение оргапизацни труда в сельском 
хозяйстве;

8) статистика переселения в расселения;

9) изучение процессов накопления, раз
меров и состава капиталов в сельском хо
зяйстве;

10) изучение бюджетов крестьянских хо
зяйств, хозяйственного и личного потребле
ния сельского населення.

13. К ведению Центрального Статистиче
ского Управлення по отделу промышленной 
статистики относится:

1) 'наблюдение за іьчяГкшктурой промыт- 
лености;

Я) изучение ооиовпьк атементов промыш
ленного производства;

3) изучение натурального н цешюстаого 
об’ома промышленного производства, а так-



щляюи окремих галузей д]юми«ловостіг та 
ВТІСІ ПРОМИСЛОВОСТІ! в цілому;

4) ішвчати процеси іюшцчгграції проми
словосте, раціоналізації та реконструкції 
промислового виробництва, а так само ви
значати співвідношення мін; великою і 
дрібно» промисловістю;

5) вивчати процеси нагромадження, роз
міри та склад капіталів у іірнмословості;

6) статистика будівництва всіх видів;
7) вивчати рух нродукційности праці та 

нартости робочої сили.
14. До віданий Центральної Статистич

ної Управи УСІМ* но відділу статистики 
праці наложить:

1) статистика чисельності! та складу 
найманих робітників:

2) вивчати матеріальні умови ісиувапнн 
пролетаріату, зокрема, заробітну плату, 
бюджотопнп індекс, бюджети робітників та 
службовців;

34 (гттнстмка |юбочого часу та викори- 
стаїшя робочої сили;

4) вираховувати баляпсн праці;
5) концентрувати та вивчати матеріали, 

що їх зібрали іі розробили народні коміса
ріати, установи, підирнсмства та громадсь
кі організації УСИ’ у справах статистики 
ринку праці іі безробіття, охеропн праці, 
конфліктів у царині праці, колективних до
говорів, професійного руху та соціального 
страхування:

о
0) вивчати умови найманої праці в сіль

ському і лісовому господарстві.
15. До відання Центральної Статистич

ної Управи УСТІ* по відділу статистики 
торгівлі наложать:

1) наглядати нптГюііктуру торгівлі;
2) вести статистику руху товарових цін 

та вираховувати індекси цін;
3) статистика торгової мережі:
4) статистика внутрішніх та зовнішніх 

торгових оборотів УСРР:
5) вираховувати товарову масу та ви

значати місткість ринку, а Так само вира
ховувати загальний товарооборот Респуб
ліки; у

6) вивчати процеси нагромадження, роз
міри та склад капіталів у торгівлі;

7) вираховувати торговий бздявс УСРР:
• 8) статистика ярмарків тз базарів.

же балансов отдельных отраслей промыш
ленности и всей промышеттости в целом;

4) нэучепне процессов концентрации пр«>- 
яышеапостп. рационализации н рекон
струкции промышленного .производства, а 
равно определение соотношения между* круп
ной и мелкой прошли л они остью;

5) Езучеяие процессов 'накопления, раз
меров и состава капиталов в промышлен
ности;

С) статистика строительства всех видов;
7) изучение движения производительно

сти труда и стоимости рабочей силы.

14. К ведению Центрального Статистиче
ского Управления УООР по отделу статисти
ки труда относится:

■1) статистика чпслетгостп л состава на
емных рабочих:

2) изучение материальных «условий су
ществования пролетариата, в частности, 
заработной платы, бюджетного индекса, 
бюджетов рабочих л служащих;

3) статистика ра/ючего времени и тгслоль- 
зоцания рабочей силы;

4) исчисление балансов труда;
5) концентрация п изучение материалов, 

гобрлшшх и разработанных народными ко
миссариатами, учреждениями, предприятия
ми и общественными организациями УССР 
но вопросам статистики рыпка труда и без
работицы, охрапы труда, конфликтов -в об
ласти труда, коллективных договоров, про
фессионального движения и социального 
страховаяия:

0) изучение условий .наемного труда в 
сельском <и лесном хозяйстве.

15. К ведению Центрального Статистиче
ского Управления УССР по отделу статп- 
стики торговли относится:

1) паблюцеиле эа вопюактурой торговли;
2) статистика движения товарных цеп и 

нечисленно нвдексой цен:
3) статягтика торговой сети;
4) статистика виутреиннх и внешних тор

говых оборотов УШР;
5) нечисленно товарной массы я- опреде

ленно емкости рынка, а также исчисление 
общего товарооборота Республики;

6) изучение іфоцессов накопления, раз
меров и состава капиталов в торговле;

7) исчислите торгового баланса УССР;
$) статистика ярмарок и базаров.



16. До нід.іімін Центральної Статистич
ної Управи Л’С І'Г по відділу статистики фі
нансів належить:

]) пннчати заш.іміорсспублікангький і 
місцевий бюджети;

2) статистика г|инііенпго обігу та креди
тових операцій;

л) вивчати ііитіііііш оподаткування та 
тог.фу податків.

17. До відання Центральної Статистич
ної Уіфаші УСІМ* по нідділу статистики 
гри імпорту та зиизку належить:

1) нести статистику залізннчого, тягло- 
кого і кодл його траппіо|»ту та вираховувати 
транспортові баланси;

2) досліджувати процеси нагромаджен- 
ни, розміри та склад каиіталіи на трас- 
корті;

3) статистика паноднього кішку.
18. До кілашш Центральної Статистич

ної Украпи УСРР но нідділу статистики де
мографії належ оті.:

1) ш-тлноімлтн чисельність людности 
УОП* та склад людности аа демографічни
ми, націонал,ними, соціальними та профе
сійними ознаками;

2) імг.іидати іфіі|нцній та механічний 
/еміграцій, іміграція) рух людности і проїм 
жтл ІНШІ р>ММГПІ зінсьнИ з іплічоїпілн р>- 
\у людности;

:і) статистично шіичатн злочинність;

4) шіпчатн фізичний стан окремих груп 
людности (учиіп, призовників), ІІОрОзуМІП- 
ніись із відповідними урлдництнамн;

Г») статистика соція.іьного забезнечешпі
19. До віданий Центральної Статистич

ної Україні по індолу коонеіютіпиіої 
статистики наложить: кімнати стан о діяль 
нігті, кооперативних організацій нсіх нидій 
і охопленим кооііерації.ю людности як д«- 
до кілі.кентн, так і щодо задополенни різних 
її потреб.

20. До віданий Центральної Статистич
ної Ущшш УОІЧ* «о відділу комунальної 
статистики полежить:

1) инпчати комунлльпе госнодарство;
2) пннчати жнтлопу сп|ківу.
21. До відання Центральної Статястнч- 

пої Украпи УСИ* по нідділу адміністратив
ної статистики належить:

16. К 4ІЦЮПИЮ Цічіжиинмо Статисти*- 
еліто Украшения УШ* ло отделу стати 
стики финансов относятся:

1) івгучшяо <гші©роґпубтаііс»*\) я шит- 
нота бюджетов;

-2) статистика дишшюго «хюрота м »;ре- 
діпчіш міерафьй;

3) изучоїіио вопросов іізлопюого г/іамії - 
низ и тяжести налогов.

17. К «тонию Цічп і̂альнічч» Огатистиче 
свого Управления У СОЇ* по отделу стати
стки транспорта и сш*т опгогитгя:

1) статистика желсівіодороявюго, гуже 
НОГО И 4ЮДРІПГО ТріІІГСЛОрГА я ягчяелоїж* 
тронсіифтнілх балансов;

2) ягсліщшпие н|кщессоя оаючіления. 
размеров н состатз (капиталов <на траоппр- 
те;

.7) статистика наро.иіой связи.
18. К ведению Цічігукілілюго Огатистяче 

«жого Упрашошм УШ’ но отделу ста ги- 
стали дтаищрафии отіюсиггсн:

1) устлнтлмгио чиглешіостк імеолония 
УССР и состава населения но демографмче 
екігм, национал.ін.м, гощшішілч в прифі* 
гноїшьньїм чрииікіиа.ч;

2) ііаблодічто за ігтотютіьа и иеха- 
пячічжк.ч '{«чкирацня, и-мчпграцкя) движе. 
ином иаегшчтя я «цюишіодсфво .іругих ра
бот, СШШІПІШ с изучением движения 01)1- 
селенин;

3) статистическое изучение лрест)чіно 
сти;

4) изучение физического СОСТОЯНИЯ от- 
дсішімх ласлтния (учащіюгя, ігри 
зілгкінков), по соиштчгию г мютвоггтвую 
щімпі подомегаими;

5) статистика соцналілгого обояіочонин.
19. К івціеіпгю Цгатшідіота Огаткггичс- 

слота Увф.гіинчгна УСХ'Р ло отцелу коміера- 
тіишой статистики относится: изучение го- 
«ггоіиїті и деятельности коонерапгшгьи орга
низаций всох <вицов н охвата коо«о|М0дж*й 
населении, как п количественном отноше
нии, так я по удовлетворению раалмчньп 
его нужд.

20. К педепию Центрального Статистиче
ского Управляння У4501* но отделу ло*ч\ - 
палілкій стЛтиютики относится:

1) изучение коммунального хозяйства:
2) -изучение ЖИЛШЦІИОГО дела.
21. К надмпцо Цеитівіилюго Огопкгтаче- 

ского Управления УССР но отделу ааиини 
с прагимтой статвстякн относится



1) провадити облік змін у адміністратии* 
но-територіяльному складі УСРР та складі 
«•липі;

2) вивчати наслідки перевиборів рід;

3) вивчати кількість та склад службов- 
пів радянських і громадських установ.

22. До відання Центральної Статистич- 
ної Управи УСРР по відділу статистики на
родим! освіти належить статистика на* 
родньої освіти в УСРР.

23. До відання Центральної Статистич- 
лої Управи УіОРР ііо відділу статистики охо-. 
рои вародньопо здоров'я иалгакить статис
тика чиропгього здоров'я та санітарно-ме
дичної страз».

24. До відання Центральної Статистич
ної Управи УСРР по редакційно-видавничо
му відділу изложить:

1) загадувати редакційно • видавничою 
діяльністю Центральної Статистичної Упра
ви УСРР, видавати Й розповсюджувати ста* 
•гистичігу літерату|іу <статигпрнгі щорічни
ки, бюлетені та інші статистично-екоиоміч- 
ні періодичні видання, отатистіїчно-еконм- 
иічні збірники, монографії тощо);

2) загально керувати редакційно-видав
ничою діяльністю місцевих органів Цент
ральної Статистичної Улрлнн УСРР.

25. Щоб Централью Статистична Упраіи 
могла здійснити покладені на неї вавдаипя 
ій надасться:

1) вимагати, щоб усі державні, шяюііа- 
типні та громадські установи та підприєм
ства, а так само приватні підприємства та 
оічіби, що с на території УСРР, подавали н 
установлені від Центральної Статистичпої 
Управи УСРР реченці відомості та матерія* 
лн, потрібні для виконання статнстнчиих ро
біт у межах, визначуваних загально-респу
бліканськими плинами та спеїНяльннми зав
даннями;

2) видавати, відповідно до чппного за
конодавства, ногтановії, інструкції й обіж
ники в царині своєї роботи;

3) скликати встановленим порядком за*
гально-республікапські статнстнчш з'їзди і 
наради: **

1) учет наманена# в административно- 
территориальном составе УССР и составе 
посол ея яй;

2) изучение (результатов перевыборов со
нетов;

3) изучение количества и состава служа
щих советских и общественных учреж
дений .

22. К ведению Центрального Статистиче
ского Управления УССР по отделу стати
стики народного просвещения относится 
статистика народного иросвещсння в УССР.

23. К оїедепппо Центрального Статистиче
ского Управления УССР по отделу стати
стики (народного здравоохранения относится 
статистика навідного зорашохранеяиья н еа- 
нитарно-ме,ищщв*4сого дела.

24. К ведению Централіііюго Сгатнстяче. 
ского Управления УССР по роиаюциавпо-кз- 
дателыжому отделу относится:

1) заведывание родікциоткмщательской 
деятельностью Центрального Статястичещо- 
го Управления УССР, издание и распростра
ненно статистической литературы (стати
стических ежетикков, бюллетеней и иных 
гтатигтнко-зкпномнчегких периодических из
даний, етатистнюкшнгочнчоекнх сборников, 
мініопрафвй и т. д.);

2) общее руководство родакцнонпго-н'.ш- 
тельокий (деятельностью імегл’нмх орпалав 
Цептрального Статистического Уігра«л<іпі!і 
УССР.

25. Для осуществления возложенных на 
пего задач Централшону Статистическому 
Управлению УООР ̂ предоставляется:

1) требовать от всех государствевных,
ІСООИераТІҐВПЬІХ Н 0ОЩ(Ч*ТВ0Ш1ЫХ УЧ]ЮЯС10П4ГЙ 
и предприятий, а равно от частных нред- 
ттркзггизі « лиц, іішодшцихся -на территории 
НХ'Р, преставления .в усталовлевные 
Пептроліліим Статистическим Управлением 
УССР греки сведений и материалов, 'необхо
димых д.тя выполнения статистических -ра
бот в пределах, определяемых общереспу
бликанскими планами и снецпальпымк за
дачам;

2) издавать, ю соответствии с действую
щим ;{аконо.ват(мьгппом, постаповлевия, ин
струкции п аоджулиры в области своей {ра
боты;

3) созывать в уставом епном яоредке 
оґщерестубликаяокио статяггнчеекяе с'еэды 
я совещания;



ІІ браги учат, і Л]нал< ган.і)іті[ під Гчеии 
УСІТ к міжнарпдніх пагіїггіічшіх пргані* 
націях. міжнародні.* статистичних конгре
сах та інших чужоземних статистичних 
установах і парадах у справах статистики, 
а 'пік само ііаладеджуїмтн звязок а чужо* 
земними статнстячшімп організаціями;

5) беннлатно одержувати від усіх дер
жавних, кооперативних та громадських 
установ, ніднржжтв і організацій та лід 
прннлтшіх нідмрж.мстн і осіб, що с на те
рн норії >СРР, дна примірники статистичних 
або статистично-економічних Ух видань,

Увн га. Всі пере.нчені в ньому пунк
ті установи, нідіфіїсмстпа і особи повин
ні нлдгн.ілтн до Центральної Статистич
ної Управи УГІТ статистичні або стати* 
епічно-економічні виданим протягом мі
гшій від дни лннугку них видань.

Харків, 27 лютого 1929 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
ІІипоїшччю /ГолїгвгУ Летровсьний.

0*к/жг«і/і /Усеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Василенко.

Оголошено  в .Вістах ВУЦВК* 22 березня 
1029 р.. ЬЬ 06.

4> участвовать іі іі|к-дс.ташгт.іьствовать 
от имени УїХЧ' в междуна|юіиих статисти* 
четких организациях, международных стати
стических конгрессах и других ішопраг- 
ных статнотичошгх учревціеннях н совета* 
лтп в івіицюсах статистики, а также нала
живать связь с иностранными статистиче
скими организациями;

!>) бесплатно получать от всех государ* 
Сталиных, кооперативных и общественных 
учреждений, предприятий и организаций и 
от частных ахрошриятиЛ и лиц, находящих
ся па территории УССР, два икзомішра из
даваемых ими статистических «ли статиста* 
іакшоїюмичегких изданий.

ІІ Р и ы е ч а и и е. Рее перечисленные 
в настоящем пункте уч/медония, пред- 
лринпгя и лица обязаны пт нрав лить Цент
ральному Статистическому Управлению 
У(У»Р статистические , или отатягодим- 
оконлчпчвекне издании п течение іоніч
ного «-рока со дня «выпуска этих кідоііпЯ. 

Хярьков, 27 феврали 1929 г.

Нродседатель Всеукраїшского Централь* 
нога Иснашнтелмюга Комитета Петровский

Секретарь Втеуіс|кіпітного Цеіггралдіого 
Исполнительного /ышнгета М. Василенко.

Распубликовано в  „Вістях ВУЦВК" 22 марта 
1929 г., № 66.

ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО

НАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ 
КОМІСАРІВ УСРР.

69. Про державні учбові заклади на само
оплатності.

Всеукраїнський Центральний Виконав- 
'пні Комітет і Рада ІІародніх Комісаріп 
УПТ п о с т а  іі о н  н.і и:

1. Надати /Кцкиїїі.ому Коміслріїгпті Ог* 
піти У(ТР і «трутовим інспектурам народ* 
іи.оі освіти прано оргаїїізонунати на мідота- 
нах самооіілатіїостн учбові заклади, крім 
пищих учбових закладів.

У в а г а .  Цю постанову иошнрюстьси 
і на учбоні заклади, н тому числі й на 
пінці, що їх заснували на самооплатно
сті не|н'д ннданшім цісї ностаноші орта* 
нн нармдньої освіти.

\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ. 

НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НА
РОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

69. О государственых учебных заведениях 
на самоокупаемости.

Лісеукраянгкиїй Центральный Пополни
тельный Комитет ц Совет 'Народных Комис. 
са|юн У СОР п о с т а н о в и л и :

1. Представить 'Народному Комиссариату 
Просвещения УССР и окружпьм нігоиекту- 
|кім «іарордшго просвещения ораво органи
зовывать на основах самоокупаемости учеб
ные оаведепия, за иеключошіом высших 
учебных заведений.

П р и м е ч а е т е .  Настоящее поста- 
«овлепио распространяется и та учебные 
заведення, в том числе н «па высшие, ко
торые были основаны на оамоокуяаомп- 
сти до издания настоящего постановления 
органами (народного яросвощевия.



2. Учбові заклади на самооплатності 
включаються до загальної мережі освітніх 
закладів і вовн мають всі права та пільги, 
встановлені чинним законодавством для від* 
повідного типу учбових закладів, утриму
ваних коштом державного або місцевого 
бюджету.

3. Учні і робітники учбових закладів, 
що с на самооплатності, мають усі права 
учнів і робітників відповідного типу учбо
вих закладів, що є на державиому або' міс
цевому бюджеті.

4. Загально - адміністративне, організа
ційно-навчальне й методичне керівництво 
учбовими закладами, що с на самооплатно
сті. ті контроля над їхньою діяльпігтю на
лежить окруювій інспектурі народпьої ос
віти.

Адміністративний та педагогічний персо
нал зазначених учбових закладів ііаставо- 
влюс відповідна округона інспектура парод
ию! освіти.

У в а г а .  Права, надані цнм артику
лом округоннм інспектурам народпьої ос
віти, здійсним; стосовно вищих учбових 
зак.т<мів. ,лазііач«*шіх в увазі до арт. 1, 
бсзносс|№дні.о Народній Комісаріат Осві
ти УСРР.

5. Учбові заклади на самооплатності чи
нять на иідотаві статутів, що їх затверд
жують округові інспектури народпьої осві
ти відповідно до типового статуту учбового 
закладу на самооплатності, якого видає На
родній Комісаріит Освіти УСРР.

Статути вищих учбових закладів, засно
ваних перед виданням цісї постанови (ува
га до арт. 1), затверджує Народній Коміса
ріат Освіти УСРР. 6

6. Учбові заклади на самооплатності к 
окремі господарські одиниці й мають нрава 
юридичної особи, зокрема, вони можуть у 
межах, зазначених у їхніх статутах, укла
дати правочннн, що випливають із завдань 
учбового закладу, як за готівку, так і па 
кредит, набувати і леревласшовати всіляке 
майно, не вилучене з майвоправиого оборо
ту, позиваіп і відповідати на суді.

2. Учебные заведення на самоокупаемо
сти включаются в общую сеть просвети-* 
тельных заведений и пользуются всеми нра
вами и льготами, установленными действую
щим законодательством для соотвеїству ю- 
щего типа учебных заведений, содержимых 
за счет государствепного иля местного бюд
жета.

3. Учащиеся п работники учебных заве
дений на самоокупаемости пользуются 'все
ми правами учащихся и работников соот
ветствующего типа учебных заведений, со
стоящих па государственном или жутком 
бюджете.

4. Очцеахмнпистратлотое, органішшіоп- 
по-учебпоо и методическое руководство учеб
ными заведенням н па с амооку па ем тти. а 
также контроль лад их деятельностью при
надлежит окружной инспектуре народного 
просвещения. ’

Административный н педагогический пер
сонал указанных учебпых заведений назна
чается соответствующей окружной инспек
турой народного іі|кк*.веіцепня.

И р и (М е ч а »г н е. Права, предоставлен
ные настоящей статьей окружным ин
спектурам народного просвещения, осу
ществляются в отношении высших уче
ных заведений, указанных в примечании 
к ст. 1, пепа'редствмпю Неродным Ко
миссариатом Просвещения УССР.

о. Учебные заведения на самоокупаемо
сти действуют на основал и и уставов, ут- 
всрадасмых окружными инспектурами на
родного просвещения в соответствии с ти
повым уставом учебного заведення на само
окупаемости, издаваемым Народным Комис
сариатом Просвещения УССР.

Уставы высших учебных заведений, ос
нованных до излагая настоящего постанов
ления (примечание к ст. 1), утверждаются 
Наемным Комиссариатом ' Просвещения 
УССР.

С. Учебные завадепня па самоокупаемо
сти приставляют собою отдельные х»ояй- 
ствеевые «шпицы л пользуются п|«авачш 
юридического липа, в частности, ояк мпгут 
в пределах, указанных в их уставах, загслю- 
чать сделки, вытекающие из задач учебного 
заведения, как за валивше, так и в кредит, 
приобретать и отчуждать всякого рода иму
щество, «не яз'ятое из іраждаасвоію об» фота, 
искать и отвечать на суде.



ікі свої зо6мкм.Ш!ігі»}і зазначені укипи 
заклади відповідають тільки належними їм 
грошовими копггаш і .майном, що на нього 
за чинним законодавством можна звер
нутії спрапляппя.

Державна скарбниця за довги зазначений 
учбових закладів не відповідає.

7. Учбові заклади на самооплатності ут
римується на кошти, одержувані від плагн 
за навчання та інших надходжень.

Зазначені учбові заклади можуть діста
вати субсидії з держанного ІІ місцевого 
бюджету.

8. Розмір плати за навчаинзі в учбових 
закладах на самооплатності встановлюють 
ради цих учбових закладів па підставі ін
струкцій Мароднього Комісаріату Освіти 
УСРР.

9. В учбових закладах на самооплатно- 
гпі встановлюється обов'нзковнй прийом 
для безплатного навчання осіб з-посеред 
пролетаріату та незаможного селянства іі 
дітей їх розміром 15% загального числа 
учнів.

Число учнів — осіб, що не мають вибор
чих пран до рад, або дітей таких осіб, не 
може исреннщунатії певного відсотку за
гального числа учнів даного учбового за
кладу на самооплатності. Назначений від
соток встановлює округова інспектура на
родами освіти на підставі правил, затверд
жених від Ііароднього Комісарінту Освіти 
УСРР.

10. Порядок організації учбових закла
дів па самооплатності в А.МСРР визнача
ється законодавством АМСРР стосовно до 
цієї постанови.

Харків. 2? лютого 192!) р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Голода Ради Нпродніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Секретар Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого комітету М. Василенко.

Оголошено 8 .Вістях ВУЦВК” 2<> березня
1920 р. № «4.

і (о своим обіштелістяам указанные учеб
ные заївецсния олючакгт шило принадле
жащими им цоноиліььміі хамствами я *му 
щепиш. на которое. соїшгло действующе - 
чу законодательству может быть обвинено 
тюыскавпе.

Госуда]>стяешіая клана за д<хіги указан
ных учебных амндеїшй йе отвечает.

7. Учебные заведения на гдеооктоаемо- 
сти содержатся за счет средств, долучашмч 
от платы за учение и шіш ноотуїисвнЛ.

■Утеазашшо учебные заведения могут по
лучать субсидії» из ічи-уїкірствепиого и «есг- 
лого бюажет,і.

$. Размер платы за учение в учебных зп- 
яедепнях на самоокупаемости устаїнаадива- 
ется советами зтік учебных ;шедепнй на 
ословашни инструкций ‘Народаого Комисса
риата Просвещения УССР.

9. В 'учебных заведениях «а самоокупа
емости устанавливается обжитіїдіий при
ем для ЇНСІШТИОШ обучения ЛИЦ из Среды 
пролетариата и незаможного селянства и 
детой их в размер»» 15% общего количества 
учащихся.

Количество учащихся- -лад», не имеющих 
из'нательных прав в советы или детей та
ковых лиц. ‘нс может превышать определен- 
пого процента «Тщего кыичсггиа учащихся 
данного учебного заведения на .самоокупа
емости. Указанный пріцеит устапашкяает- 
ся окружной инспектурой народного просве
щения на основании правил. утвержденных 
Наводным Комиссариатом Просвещения 
УССР.

Ю. Порядок организации учебных заве
дений па самоокупаемости в АМСОР ооре- 
деляется закопедатетытвоч .1.М0СР приме
нительно к настоящему погтавювлеиню.
Харьков. 2~  февраля 1929 г.

Председатель Всеукраинского Цеитрмлмкно
Исіюліштельиого Комитета Петровский.

Председатель Совета 'Народных Комис
саров УССР В. Чубарь.

Секретарь •Вс4>укратюкого Центрального 
Испо.тшіте.іміоі» Комитета М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 20 марта 
1029 г.. № 64.



ПОСТАНОВИ
РАДИ НАРСДН1Х КОМІСАРІВ УСРР.

70. Про скасування постанови РНК УСРР 
ч<Про порядок засвідчення особовости одер

жувачів поштової кореспонденції».

Рада Народиіх Комісарів УСРР п о с т а 
н о в и л а :

Зважаючи па те, що порядок шипа- 
чоиня особовости одержувачі» поштової ко
респонденції врегульовано законодавством 
Союзу РСР, скасувати такі постанови Ради 
Народиіх Комісарів УСРР:

1) з 1Г) березин 1923 р. <І1ро порядок за
свідчення особовости одержувачів поштової 
кореспонденції» (Зо. Уз. УСРР 1923 р. А* 9. 
арт. 169);

2) з 7 червня 1924 р. «Про надання пра- 
в» райвиконкомам і сільрадам безплатно по
свідчувати особовості і підписи осіб незамо
жної соляиської працюючої людности при 
зносинах з поштою» (36. Уз. УСРР 1924 р. 
.V» ІЗ, арт. 125).

Харків. 25 лютого 1929 р.

Заст. Голови Радп Народиіх
Комісарів УСРР Сербкченко.

Керівшічий Справ Ради 
На|юдніх Комісарів УСРР Я. Касян.

-Оголошено я .Вістях ВУЦВК* Ю березня 
1929 р., >6 62.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

70. Об отмене постановления СНК УССР. 
«О порядке удостоверения личности получа

телей почтовой корреспонденции».

Совет Народных Комиссаров УССР п о - 
с т а п о п и л :

Имея ввиду, что порядок удостоверения 
личности получателей почтовой корреспон
денции урегулировал в порядке законода
тельства Союза ССР. отменить нижеследую
щие постановления Совета Народных Комис
саров УССР:

1) от 16 марта 1923 г. «О тюряцко удосто
верения личности получателей почтовой 
кореспонденцій! * (С. У. УССР 1923 г. X? 9, 
ст. 169);

2) от 7 июня 1924 г. <0 предоставлении 
райисполкомам п сельсоветам права бес
платно удостоверять личность I! подписи лиц 
неимущего сельского трудового населении 
при с ношениях с почтой»(С. У. У(Ч'Р 1924 г. 
У* 13, гт. 125).
Харьков, 25 февраля 1929 г.

Зам. Председатели Совета Лцюдных
Комиосарок УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета Народных
Комиссаров УССР Я. Касьян.

Ра:пу6ликовано в «Вістях ВУЦВК* 16 марта 
1929 г., № 62.

71. Про дозвіл Центральній Статистичній 
Управі УСРР, Статистичній Управі АМСРР 
і округовии статистичним бюрам виконувати 
статистичні роботи та видавати статистичні 
матеріали для державних, кооперативних і 
громадських установ, підприємств та орга

нізацій.

Рада Народиіх Комісарів УСРР п о с т а 
л о  в  к я а :

71.0  разрешении Центральному Статистиче
скому Управлению УССР, Статистическому 
Управлению АМССР и окружным статисти
ческим бюро выполнять статистические ра
боты и издавать статистические материалы 
для государственных, кооперативных и об

щественных у'феждений, предприятий и 
организаций.

Совет Народных Комиссаров УСРР п о- 
с т а н о в н л:

1. I.

1. Дозволити Центральній Статистичній 1. Разрешить Центральному Статистичес- 
Управі УСРР, Статистичній Управі АМСРР кому Управлению УССР, Статистическому
і округовнм статистичним бюрам виконувати Управлению АМССР и окружным статнстн- 
статистлчні роботи і видавати статистичні чеекпм бюро выполнять статистические ра- 
матеріяли для потреб державних, коопера- боты и издавать статистические материалы 
гивних та громадських установ, підприємств для нужд государственных, кооперативных



і організацій, одержуючи за цо відповідну 
плату.

2. Суми, шо надходять за виконаний за
юшених я арт. 1 |юбіт, повертається до 
епеціялмшх коштів належних статистичних

* органів і воші їх витрачають: а) па оплату 
Ж’{ичмалу, що боро участь у виконанні [ю- 
біт для державних, кооперативних та гро* 
мадських установ, підприємств і організацій; 

б) та поповнивші адміністративно-госпо
дарських видатків статистичного оргапу в 
звнзку з провадженням зазначених робіт і 
і:) на впдавипчу роботу (гонорар, напір, 
друкування то-що).

3. Язаєміиш між статистичними органами 
і зазначеними в арт. і державними, коопе
ративними та Г|юмадсі.кимн установами, під
приємствами і організаціями встановлюється 
в договорах, укладувашіх між вимн кожного 
окремого разу.

ІІ.
4. Цю постанову видається на підставі 

арт. З постанови Ради ііародиіх Комісарів 
Союзу РСР з 7 лютого 1927 роїсу «Про сне- 
ція.іьні кошти Центрального Статистичного 
Управління Союзу РСР» (36. Зак. СРСР 
1927 р. Лі ІЗ, арт. і 36).

Харків, 5 березня 1920 р.
Заст. Голови Гади Народиіх

Комісарів УСРР Сербиченко.

Заст. Ксрівппчого Справ Ради 
Лар>диі\ Комісарів УСІ1!' Яворський.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК* 20 березня 
1029 р., № 69.

72. Про житлово-будівельні пайові (акційні) 
товариства.

Потребу людности п житловій площі не
можна інші задопо.ііітн цілком коштами, шо 
їх видає на житлове будівництво держава.
У звжпоу з цим треба іірититг цо житлово
го будівництва і лрішатшій капітал.

Зважаючи на те, що для такого притяг
нення приватного капіталу до будівництва

іі общественных учреждений, предприятий и 
организаций, с получением за это соответ
ствующей платы.

2*. Поступающие за выполнение указан
ных в ст. 1-й работ суммы обращаются в 
специальные средства подлежащих стати
стических органов и расходуются ими: 
а) на оплату персонала, принимающею уча
стие в выполнении работ для государствен
ных, кооперативных и общественных учре
ждений, предприятий и организаций; б) на 
пополнение административно-хозяйственных 
расходов статистического органа в связи с 
производством указанных работ и в; на 
издательскую |аботу (гонорар, бумам, пе
чатание и т. п.).

3. Взаимоотношения между статне глчес- 
кпнн органами и указанными в ст. 1-й го
сударственными, кооперативными и обще- 
стнеиными учреждениями, предприятиями а 
оргашізашіяміг уставпшиваются заключае
мыми между 1ПГМ1І в каждом отдчыюч слу
чае договорами.

ІІ.

4. Настоящее постановлепие издастся па 
ослокиияг ст. 3 шктаяовлемпя Совета На
родных Комиссаров Союза ССР от 7 фев
раля 1927 года <0 специальных средствах 
Центральною Статистического Управления 
Союза 00Р» <С. 3. ССОР 1927 г. Л» 13, ст. 
136).

Харьков, ’> марта 1929 г.
Зам. Председателя Совета Народных Ко

миссаров УССР Сербиченко.

Зам. Управляющего Делами Совета Гари
ных Комиссаров УССР Яворский.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 20 марта 
1929 г., Л& «9.

72. О жилищно-строительных паевых то
вариществах (акционерных обществах).

Потребность населення в жилой площади 
пс может быть в настоящее время удовлет
ворена полностью за счет средств, отпускае
мых па жн.ппцчюо строительство государ- 
с гном. В связи с этим иобхощмо привлечь 
к жилищному строительству и четный ка- 
шти.

Имея в виду, что для такого привлечения 
частого капитала к строительству должна



треба встановити форму об’єднання приват
них осіб для житлового будівництва, Рада 
Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Дозволити закладати житлово-будівель
ні пайові (акційні) товариства, що можуть 
мати за свою мету: х*

1) будувати будники на замовлення окре
мих організацій та осіб;

2) будувати будники для задоволення по
треб пайовиків і для здавання в оренду і 
не пайовиикам;

3) будувати будинки для комерційної ек- 
епдоатації через здавання в оренду або для 
використання через продаж.

Мету закладення кожного окремого това
риства ви'значасться з статуті товариства.

2. Житлово-будівельні пайові товариства 
закладається на підставі типового статуту, 
що* його затверджує Народній Комісаріат 
Внутрішніх Справ УСРР.

3. Пайовики житлово-будівельного пай
ового товариства мають переважне право 
наймати житлові приміщення, що їх здає 
управа товариства в будинках товариства; 
а коли пайовикові иалежать паї на певпу, 
зазначену в статуті суму, то віп мас право 
на закріплення за тім у постійне користу
вання і розпорядження певних приміщень у 
будинках товариства, збудованих для без
посередньої експлоатації від товариства (п.
2 арт. 1).

Порядок закріплення приміщень за пай
овиками і порядок черговостп здійснення 
прав пайовиків па наем житлових примі
щень у будинках товариства встановлюєть
ся у статуті товариства.

4. Пайовики житлово-будівельного пайо
вого товариства мають право здавати закрі
плені за шши приміщення в паєм кожній 
особі па умовах, установлених доброхітпою
3 пею угодою.

5. Пайовики, що за цими закріплено в по
стійне користування й розпорядження при
міщення в належних товариству будинках, 
мають право з свого розсуду передавати ці 
приміщення і належне їм право постійного 
користування й розпорядження особам, які 
купують у них иаї на суму, що дає право 
на закріплення приміщень.

бить успикюлеиа і|к»рма об’сдншиїя част
ных лиц для жилищного строительства. Со
вет Народных Комиссаров УССР постановил:

1. Допустить учреждение жилищно-стро
ительных паевых товариществ (акционер
ных обществ), которые могут иметь своей 
целью:

1) возведение строений по заказам от
дельных организаций п лиц;

2) возведешю строений для удовлетворе
ния нужд пайщиков и для сдачи в аренду 
и не пайщикам;

3) возведение строений для коммерческой 
эксплоатацин путем сдачи в аренду или для 
использования путем продажи.

Цели учреждения каждого отдельного то
варищества определяются уставом товари
щества.

2. Жилищно-строительные паевые това
рищества учреждаются на основании типо
вого устава, утверждаемого Народным Ко
миссариатом Внутренних Дел УССР.

3. Пайщики жилищно-строительного пае
вого товарищества имеют преимущественное 
право на паем жилых помещений, сдава
емых правлением товарищества ,в домах то
варищества. если же пайщику принадлежат 
пан па определенную, указаппую в уставе 
сумму, то он имеет право на закрепление за 
нпм в постоянное пользование и распоряже
ние определенных помещений в домостро
ениях товарищества, возведенных для непо
средственной экенлоатацип товариществом 
(п. 2 ст. 1).

Порядок закрепления помещении за пай
щиками и порядок очередности осуществле
ния прав пайщиков па паем жилых помеще
ний в домах товарищества устанавливает
ся уставом товарищества.

4. Пайщики жилищно-строительного пае
вого товарищества пмеют право сдавать за
крепляемые за пннп помещения ® паем лю
бому лпцу на условпях, устанавливаемых 
добровольным с ппм соглашением.

5. Пайщики, за которыми закреплены в 
постоянное пользование и распоряжение по
мещения в принадлежащих товариществу 
домостроениях, имеют право по своему ус
мотрению передавать эти помещения и при
надлежащее пм нраво постоянного пользова
ния и распоряжения лицам, приобретающим 
у них пап на сумму, лающую право на за
крепление помещения.
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6. іі к що товариство ннпускаь додаткові 
паї, а так само якщо пайовик переда*, свої 
паї іншій особі, то не|>екажнс прано набуття 
каїн на тих самих умовах, а так само пере
важив право на закріплення приміщені, за 
умов, зазначених в арт. З, мають пайовики 
тонармства, порядком черговости, їшзначува 
яої у статуті товариства.

У наї а. П|шшла цього артикулу 
не прикладаються ла винадкік. ко.ін паї 
товариства іі|*одаі.ться а прилюдних тор 
гін. а так само за випадків, коля паї пе
редасться дружині пайовика. Його один, 
ким родичам (батькам, дням, братам, се
страм, онукам), або особам, що їх фль 
тачно утри му»; іілПоинк. та за шінадкін. 
коли передасться цим самим особам за
кріплені аа иапоннкоч приміщеїшя. ра
лом з належним числом наїн.
7. Коли паї жіітлоію-будіне.іі.ііою пайово- 

го товариства ие|>еходнть до гнаділи.чцік, то 
до них пв)кіходнть право користуватися і 
р'Шіорлджлти прнчіщешиїми. закріпленими 
.іа померлим пайовиком.

Н. Закріплені за пайовиками товариства 
приміщення оплачуються з |тзра\унку нар 
тости екснлоатацішшх видатків, нормальній 
амортизації та відсотку па капітал. Норми, 
порядок та реченці оплати нсганмімкн тьси в 
статуті тона[»ііства.

Розмір комірною за причинении що їх 
житлово-будівельне панове товариство здаю 
в пасм, нстаїїоилюються за доброхітною ую- 
дою управи товариства з напмлчем.

9. Житлово-будівельні панові товариства, 
що будують як на замовлення окремих ор
ганізацій та осіб <и. 1 арт. І), так і для се 
бо (ц.п. 2 і 3 арт. 1) будинки на 7 поверхи 
в вище з житловою площею в 2()0 кв. мет
рів і більш, мають пільги, зазначені в по* 
станові РИК Союзу РСР з 17 квітня 1928 р. 
«Про заходи заохочення будівництва осель 
коштом приватного капіталу» (Зо. Зак. 
СРОР Ш8 р. М 'Мі. арт. 231)».

Харків. 12 березня 1929 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Керівнячий Справи Ради 
Народнії Комісарів УСРР Я. Касам.

Оглаошено а .Вістях ВУВЦВК" 39 березня 
І№» р. М 72.

Ь. В случае випуска Товарищество* 
ііо.іните.м.них імен, .і ранко в случ.* „єи- 
дачи пайщиком своих п|мв іруюа* лиш 
мм'имущесгшмшое право нрмоорстения ІМе» 
на тех же ус.юнннх. а равно преимуществен 
шн* прано їм закрепление помещении. мри 
наличии условия, указанных в ст. 3. имеют 
еайіцикії товарищества. в порядке оче|и>( 
шити оіі|н^еанемой уставом тпіирищеггп.і 

П р и м е ч а н и е  Правіш иістоищ-н 
стап.и не применяются к случаям пр. 
(ажн наев пмырнщепвл г публичных 
торит а также к случаям иереіачм паем 
супругу ІІ.ІІІІННКа ЄЮ б.ІНЗКНМ рОІСТК'-ІІ
никам (|иіиг*м:ім. детям. браткям. сеет 
рам кмм.амі или .іншім, фактически с<> 
єг.шіннм . ' • 1 •;» щи-дм и к
спчаим перемін >тіім же линам трем 
лепных за пайщиком помещений, вместе 
с н.піежзінмм количеством паев.
Г При перхоте наен жилищво строитель 

пою паевою товарищества к наследникам, і; 
ним перемни німію ііп.ік.йінлнни н рапюрн 
'.і.еіін:і мочошемклчи. .кікроімеміїьіии 3.1 
хмерипіч паїїшикоч

N. Зак|Н'ікіошше за пайщиками товарище 
ста ппчеіііеиин. оплачиваются из расчета 
,1 .*>М.СП1  .т.с'н • с г.е' пор
ча плюй амортизации н процента на капи 
ізі По мы ІІ)*,-г* к и •, и • пагы у.* ні- 
ііакликаются уставом товарищества.

Размер квартирной платы за помещении, 
сдаваемые жмлнипю строительным паены м 
юварищестіюч в наем, устанавливается по 
добыто плюму соглашению правления тои.) 
рииіестна с нанимателем.

9. Жнлн1Пчо гг|итте.1М1ые паевые тот 
ріііпесліа. ко.ікодяшне как но заказам о? 
вміліш органнзаниЛ и лиц (и І ст. I). гак 
Іі для С4Ч.Л «и. ІІ. 2 ІІ Іі СТ. І) Гфіюния в 
2 :спажа и выше с жи.юй п.ющ.пыо в 2<н> 
К». ЛИТр и более Пользуются ЛЬПГПШ. ука 
ланными н постановлении СИК Союза ПТ 
от 17 апреля 1928 г. <0 мерах поощрении 
строительства жнлшц за счет частного капп 
тала» (С. 3. СССР 1928 г. Л» 2С, ст. 231).

Харьков, 12 марта 1929 г.

Председатель Сокета Народных
Комиссаров УШ* В. Нубарь.

Управляющий Делами Совета Народных 
Кошгсаров УООР. Я. Икым.

Ряспубммюммо о .Вістях ВУЦВК* 29 март* 
!**• г, И» 72.



ПОСТАНОВИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИ
КОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ 

КОМІСАРІВ УСРР.

73. Про перелік узаконень про електробудів- 
ництео, що втратили силу.

У звязку з пізніш виданими узаконениями 
Союзу І’СГ і УСРР про слектробудівництво. 
Усеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народиіх Комісарів УСРР п о- 
с т а н о в и л и :

Визнати, що нижченаведсиі постанови 
Уряду УСРР втратили силу:

1) постанова Ради Народиіх Комісарів 
УСРР з 1 квітня 1922 р. «Про елекрифіка 
цію УСРР (36. Уз. УСРР 1922 р. У? ІС. 
арт. 256);

2) постанова Української Економічної Па
ради з 3 травня 1922 р. «Про порядок елек
трифікації України» СІ6. Уз. УСРР 1922 р. 
Лі» 21, арт. 337);

3) постанова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету з 3 січня 1923 р. 
«Про будування та сксплоатацію кооперати
вами гідроелектричних станцій місцевою 
значіння» (36. Уз. УСРР 1923 р. А? 1. 
арт. 3);

4) постанова Ради Народиіх Комісарів 
УСРР з 23 березня 1923 р. «Про товари
ства по електропостачанню з обмежено:'- 
відповідальністю* (36. Уз. УСРР 1923 р 
Л? 11, арт. 188):

о) постанова Української Економічної На 
ради з 10 березня 1925 р. «Про нормальний 
статут товариства для електропостачання з 
обмеженою відповідальністю» (36. Уз. УСРР 
1925 р. вілл. ІІ. А? 5. арт. 9):

іі) постанова Української Економічної На
ради з 26 серпня 1925 р. «Про будову та 
експлоатацію гідросилових станцій місцево 
го зиачіння» (ЗО. Уз. УСРР 1925 р. відд.К. 
.V? 19, арт. 46);

7) постанова Української Економічної 
Наради з 13 лютого 1926 р. «Про зміну й 
доповненая Нормального Статуту Товариства 
для електропостачання з обмеженою відпо 
віда.іьністю» (36. Уз. УСРР 1926 р. від і. 
ІІ. А* 3, арт. 9):

М постанова Української Економічної 
Наради з 6 листопада 1926 р. «Про техшч 

ну контролю над роботою Акційного Товари- 
•ствіі « Електрика» та про погодження планів

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОД

НЫХ КОМИССАРОВ УССР.

73. О перечне узаконений по электрсстре* 
ительству, утративших силу.

В связи с позднее изданными узаконени
ями Союза ССР и УССР но злектрострои- 
тсльсгву. Все,украинский Центральный Ис
полнительный Комитет н Совет Народных 
Комиссаров- УССР п о с т а н о в  и л и :

Признать нижеследующие постановления 
Правительства УССР утратившими силу:

1) постановление Совета Народных Ко
миссаров УССР от 1 апреля 1922 года «Об 
электрификации УССР» (С. У. УССР 3922 і. 
.V? 16. ст. 256);

2) постановление Украинского Экономи
ческого Совещания от 3 мая 1922 года «О 
порядке электрификации Украины» (С. У. 
УССР 1922 г. У* 21. ст. 337):

3) постановление Ксеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета от 3 
января 1923 г. «О сооружении и эксплоита- 
цни кооперативами гид|ишектричегких стан
ций местною значения» (С. У. УССР 1923 г. 
.V* 1 . ст. 3):

4) постановление Совета Народных Комке- 
гаров УССР от 23 марта 1923 г. «О това
риществах по электроснабжению с ограни
ченной ответственностью* (С. У. 1923 г. 
.V* 11, ст. 188);

5) постановление Украинского Экономиче
ского Совещания от 10 марта 1925 г. «о 
нормальном уставе товарищества но элек
троснабжению с ограниченной ответствен
ностью» (С. У. УССР 1925 г. отдел И. А* 5. 
ст. 9);

6) постановление Украинского Экономиче
ского совещания от 2Г> августа 1925 г. «О 
постройке и эксплоатацнн гидросиловых 
станций местного значения» (С. У. УССР 
1925 г. отдел И, А*2 19. ст. 46):

7) постановление Украинского Экономиче
ского Совещания от 13 <Ицюля 1926 г. 
«Об изменении и дополнении Нормальною 
Устава Товарищества по электроснабжению 
с ограниченной ответственностью» (Г. і 
УССР 1926 г. отдел И. У? 3. ст. 9);

8) постановление Украинского Экономи
ческого Совещания от 6 ноября 1926 г. «О 
техническом контроле за работой Акционер
ного Общества «Электрика* н о соглагова-



його робіт із загал,нпм планом електробу- 
дішіицтші України» (36. Уз. Л'( ГГ 1926 р. 
відд. ІІ, .V» 35, арт. 127).
Харків. ІЗ березня 1Г>29 р.

Т. «. о. Голови 'Вгеуіарлгисіжого 
Цоиіцадшуго Лшашавчого

Комітету М. Василенко.

Заст. Голоїш Гади ІІародніх
Комісарів УСІМ' Сербиченко.

Заст. Секретаря Кссукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету Горлінський.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 2? березня
1020 р., М 70.

74. Про належні державі у містах і селищах 
міського типу будинки, відведені лід Палаци 
Праці і Селянські Будинки, та про будинки, 

закріплені за військовим урядництвом.

Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада ІІародніх Комісарів УСТІ* іі о- 
*- та н о вид и:

І.

1. Установити, що належними державі у 
містах і шішцях ліпшого тішу будниками, 
відведеними: 1) під Палаци Праці і 2) під 
Гс.іянські Будники, з усіма, що к в ішх, тор- 
юпимн, промисловими і складськими примі
щеннями, відають: першими—професійні ор
ганізації, другими—органи управління від
повідних селянських будинків.

2. Визнати, що торгові, промислові і 
складські приміщення у будинках, закріпле
них у містах та селищах міського типу за 
військочигм ’уряшппгпшж. належало передати 
у відання органів місцевого (комунального) 
ічкшодарства з 1 жовтня 1928 року.

ІІ.

3. Відповідно до цієї постанови в затвер
дженій 11 липня 1928 р. від Всеукраїнсь
кого Центрального Виконавчою Комітету і 
Ради ІІародніх Комісарів УСРР «Уставі про 
належні державні будинки у містах і селя

нин плавов его работ с общим планом злек- 
троетринтел ьства У кращім» «С. У. У СОР 
1926 г. отдел ІІ, Л» 35, ст. 127)
Харьков, 13 марта 11*29 г.

Вр. и. об. Председателя Всеукранискою 
Цен грального ІБіюлшгпмьиого

Комитета М. Василенко.

ІЦюдседатРЛЯ Совета Народних
Комиссаров УССР Сербиченко.

Зам. С-с«|>етаря №еуврашіт*\) Контроль- 
-ного Исполнительного Комитета Горлинский.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 27 марта 
ю29 г., .ч» 70.

74. О принадлежащих государству в горо
дах и поселениях городского типа домостро
ениях, отведенных под Дворцы Труда и Се* 
л янские Будынки, и о домостроениях, закре

пленных за военньм ведомством.

ВсеукрапяскиЙ Центральный Исполни
тельный Комитет п Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л и :

I.

1. Установить, что принадлежащие госу
дарству в городах и поселениях городского 
типа домостроїчпія. отведанные: І .) по і
,(ворам Трупа и 2) под Селяшжяе Будинки, 
со всеми находящимися в инх торговыми, 
промышленными и складочными помещени
ями состоят в ведении: первые—професси
ональных организаций, вторые—органо» 
управлению со<ти*п*твук»іцюіи селянскими 
будинками.

2. Признать, что торговые, промышлея- 
иые и складочные помещения в домостроени
ях, закрепленных в городах и поселениях 
городского типа за военным ведомством, под
лежали передаче в ведение оргаиов местно
го (коммунального) хозяйства с 1 октября 
1928 года.

II.

3. В соответствии с настоящим постаиов- 
лечлкм в утвержденное ІІ июля 1928 г. 
Бсеукраинскив Центральным Исполнитель
ным Комитетом и Советом Народных Комис
саров УССР «Положение о принадлежащих



щах міського тииу та про порядок викори- 
стувашія житлових приміщень у цих б\дип- 
ках> (36. Уз. УСТІ1 1928 р. Хг 18, арт. 187) 
і в постапові про затверджений цієї Устави 
<36. Уз. УСРР 1928 р. Л*8 18, арт. 166) по
робити такі доповнення і зміни:

а) до арт. 2 зазначеної устави додати н.
п. 5 і 6 такої редакції:

<5) будівель, що їх .відведено під Пала
ші Праці і що ними відають професійні ор
ганізації;

6> будівель центрального і міських Селян
ських будинків, що шплі відають органи 
управлінця цих будипі;ів>.

б) до арт. 2 постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 11 липня 1928 р. про затвердження 
зазначеної устави додати увагу такої редак
ції:

« У в а г а .  Торгові, промислові і склад
ські прихіщешія в будниках, закріплеппх 
за військовим урядппцтвом, передасться 
в розпорядження органів місцевого (кому
нального) господарства з 1 жовтня 
1928 р.»

Харків. ІЗ березня 1929 р.

Т. в. о. Голови Усеукраїнського Централь
ної.» Виконавчого Комітету М. Василенко.

Заст. Голови Радп Народніх
Комісарів УСРР Сербиченко.

' Заст. Секретаря Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету Горлінський.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК“ 28 березня 
1029 р.. № Ті.

государству домостроениях в городах и посе
леннях городского топа и о порядке исполь
зования жилых помещений в этих домостро
ениях» (36. Уз. УСРР 1928 г. Яі 18, ст. 
167) н в постановление об утверждении 
этого Положення <36. Уз. УСРР 1928 г. 
Ха 18, ст. 166) внести, следующие дополне
ния и изменения:

а) ст. 2 указанного положения дополнить 
пунктами Ь л 6 в следующей редакции:

<5) строений, которые отведены под 
Дворцы Труда н состоят в ведении про- 
фесстдшьиых организаций:

б) строений централыюго и городских Се
лянских Будьшков, состоящих в ведении ор
ганов управления ятнчк будинками».

6) ст. 2 постановления ВУЦИК и СНК 
УССР от 11 июля 1928 г. об утверждении 
указанного положения дополнить примеча
нием в следующей редакции:

« П р и м е ч а  н н е .  Торговые, промыш
ленные и складочные помещения в домо
строениях. закрепленных за военным ве
домством, передаются в распоряжение 
органов местного (коммунального) хозяй
ства с 1 октября 1928 г.».

Харьков, 13 марта 1920 г.

Вр. ц. об. Председателя Всеукраппского 
Центрального Псполпптелышго

Комитета М. Василенко.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров УССР Сербиченко.

Зам. Секретаря Всеукрапиского 
Центрального Исполнительного

Комитета Горлинский.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* £8 царта 
1929 г., № 71.

ПОСТАНОВИ
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

75. Як віддавати надра в УСРР для 
науково-дослідчої мети.

Щоб врегулювати порядок віддавання язсц> 
вУОРРдля науково-дослідної мети, Рада На
родні* Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

75. О порядке предоставления недр в УССР 
для научно-изыскательских целей.

•В целях урегулирования порядка предоста
вления ведр в У СОР аля научно-изыскатель
ских целей, Совет Народных Комиссаров 
УССР п о с т а н о в и л :



І .

1. Геологічні дослідженії», а так само 
туїзаинн, {кші.суваншя й досвідні розробіть*» 
родовищ копалин, що їх провадить у межах 
УСРР державні наукові, иауково-дослідчі іі 
науково-педагогічні установи, для виконан
ня покладених на них науково-дослідчих 
завдань, здіІісніокться порядком, зазначеним 
\ нижченаведсшіх артикулах цієї поста
нови.

2. Поверхню в розмірах і межах, иотріб- 
них для науково-доглідчої мети, зай
мається:

1) в усіх місцевостях, що їх належні ор
гани не піддали будь-кому під. шукання, 
розвідування або розробіток. — без особли
вого дозволу, але обов'язково наперед пові
домивши управу відповідної гірничої окру
ги про межі площ, що їх гадається зайняти 
для дослідчих робіт, а так само про рід і 
мету цих робіт;

2) в межах площ, що їх належні органи 
віддали будь-кому для гірничо-промислової 
мети:

а) не ламаючи цілости земного покро
ву, — наперед повідомивши відповідну гір
ничу округу;

б) зламавши цілість земного покрову,— 
а дозволу відповідної гірничої округи.

У в а г а .  Щоб зайняти площі на те
риторії військових фортець та укріпле
них районів, полігонів, стрільбищ, аеро
дромів, а так само в прикордонних райо

нах (літ. «а» і «г> пункту 1 арт. 22 Гір
ничого Кодексу УСРР) потрібно мати, 
крім того, дозвіл заінтересованих дер
жавних органів, незалежно від того, чи 
сполучені ці роботи з ламавшім цілости 
земного покрову чи не сполучені з ним.
А коли займається площі па землях, від
даних транспортові, па території держав
ного лісового фонду, заповідників то-що, 
а так само на окремих ді.іьпицях поверх
ні, які можуть бути передбачені спеціаль
ними постановами Уряду Союзу РСР і 
УСРР (літ. «б», <в» і *д» іі. 1 арт. 22 
Гірничого Кодексу УСРР), дозвола заін
тересованих державцях органів вямага-

I .

1. Геологические изыскания, а также 
поиски, разведки и опытные разработки 
месторождений ископаемых, производимые 
в пределах УССР государственными науч
ными. научпо-исслодовательскимн и науч- 
учно-педагогическнмн учреждениями, г. 
целях выполнении возложенных на них на- 
5  чио-нсследовательекнх задач, осуществля
ются в порядке, указанном в нижеследую
щих статьях настоящего постановления.

2. Занятие поверхности в- размерах и гра
ницах. необходимых для научно-изыскатель
ских целей, производится:

1) во вгех-местностях, не иредоставлеи- 
нмх подлежащими органами кому-либо иод 
поиски, разведки или разработку,—без осо
бого разрешения, но с обязательным пред
варительным уведомлением управления со
ответствующего горного округа о границах 
площадей, предполагаемых к занятию-.мл 
изыскательских работ, а также о роде и це
ли этих работ;

2) в пределах площадей, предоставленных 
подлежащими органами кому-либо для целей 
горного промысла:

а) без нарушения целости земною покро- 
ва—с предварительным уведомлением соот
ветствующего горною округа;

б) с нарушением целости земного покро
ва, с разрешения соответствующего горной» 
округа.

ІІ р и м е ч а и в е. Дли занятии площа
дей на территории военных крепостей я 
укрепленных районов, полигонов, стрель
бищ, аэродромов, а также в шмдшгатных 
районах (лит. «а* и «г» пункта 1 ст. 22 
Горного Кодекса УССР) требуется сверх 
того разрешение'за1ШТв}ЮСованимх госу
дарственных органов, независимо от то
го. сопровождаются лн эти работы нару
шением целости земного иок|юва или не 
сопровождается таковым. И случаях же 
занятия площадей* на землях, предостав
ленных транспорту, па территории госу
дарственного лесного фонда, заповедни
ков н т. д„ а также на отдельных участ
ках поверхности, котоные могут быть 
предусмотрены особыми постановлениями 
правительство. Союза ССР и УССР (лит. 
«б», «в> и <д> п. 1 ст. 22 Горного Ко-



і.тьсіі ТІ.И.КН па провадження робіт з ла
манням ЦІ.ІІН'ГИ ЗЄМНОГО нокроиу.

3. Установа, що бажає забезпечити :*п 
собою прано на проваджений н повній міс
цевості геологічних досліджень, а так гамм 
шукані., розвідування або д<н*відіюги розро- 
бітку повних копалин, подаї. про це до уп
рави відповідної гірничої округи лаяну, до 
наложить зазначати:

1) пайку і точну адресу установи:
2) точно назначении місцевості!, де га

дається провадити геологічні дослідження, 
дослідчі або досвідні гірничі [МИМГГИ й які 
саме; *

3) рід копалин, що підлягають дослід- 
чин роботам;

4) чи провадиться будь-які гірничі робо
ти в зазначеній місцевості;

5) розмір і число дільниць, я» бажано 
заЙпяти для зазначених робіт:

6) в чийому віданні або користуванні к 
дільниця поверхні, що її належить зайняти 
у звизку з провадженням зазначених робіт, 
розмір ділі.інші поверхні й мета її зай- 
пяття.

До заивн додасться в трьох примірни
ках:

а) ескізний иляи місцевості!, де гадаєть
ся провадити роботу;

б) проектний плин робіт.
4. Управа гірничої округи ііовшіші роз

глянута інгпипм п}ютягоч 14 днів від мо
менту, колі одержано заяву.

5. Розглядаючи питании про зайннтт:( 
поверхні для науково-дпелідчої мети. Упра
ва гірничої округи повніша:

1) коли займається землі у місцевостях, 
не підданих будь-кому під .розвідування або 
під роз(ю6іток (п. 1 і літ. «а» п. 2 арт. 2 
цієї постанови):

а) записати заяву до спеціяльїіоГ кшіпі 
лаяв науково-дослідчнх державних установ, 
за формою, встановленою від Вищої Радп 
Народнього Господарства УСРР;

б) каїн потрібно займати землю на те
риторії військових фортець і укріплених

на землях. підданих транспортові,
на те.рнтори літото фонду, заповідників
то-пуо, в прикордонних районах ч на окремих
дільницях поверхні, передбачених спеціяль-

н-кса УСДТ), разрешение заиптересоваи- 
«Ш ГОґуіарСТИеШІЬІХ органон т^юбусігц 
только дли н|юи:шо.(ства |*бот с іглруш *- 
ішем целости ємного ткжрова.
2. Учреждение, которое желает обеспе

чить за собой право на производство в опре
деленной местности геологических изыска
ний. а также поисков, разведок или опытной 
разработки определенных ископаемых, пред
ставляет об этом управлению соответствую
щего горного округа заявление, в котором 
должны быть указаны:

1) название н точный адрес учреждения:
2) точпое обозначение местности, в коп

іюй іі|>едполагастся производство геологи
ческих изысканий, исследовательских п.ш 
опытных горных работ и каких именно:

ІІ) род ископаемых, іїод.ієжїнци.х изыска
тельским работам:

4) производятся ли какие-либо горны** од. 
боты в указанной местности:

Г>) размер и число участков, которые 
желательно занять для указанных работ:

(.») в чьем ведении или пользовании нахо
дится участок поверхности, который подле
жит занятию в связи с производством ука
занных дабот, размер участка тт»л|Шіо»-тн 
и цель их заиятпп.

К заявлению прилагается в трех экзем
плярах:

а) эскизный план местности, к которой 
і|>едполагае.тся П|юи:тодстпо работы:

б) н|юе!ггный п.гз-и работ.
4. Управление горного округа обязано 

рассмотреть вопрос в течение 14 дней с мо
мента получения заявления.

Г>. При рассмотрении вопроса о занятии 
поверхности для паучно-изыскательских ір- 
лей. Управление горного округа обязало:

1) в случаях занятия земель в местно
стях. по предоставленных кому-либо под 
разведку іш под разработку (п. І и лиг. «а * 
и. 2 ст. 2 иасголцело ігогтішовлошія):

а) ‘Занести заявление в особую книгу за
явлений паучпо-изнгг.г'тельекпх государст
венных учреждений, но форме, установлен
ной Высшим Советом Народпого Хозяйства 
УССР:

б) в случае необходимости занятия зем
ли па территории военных крепостей и> ук
репленных районов, на землях, предостав
ленных транспорту, на территория лесного 
фонда, заповедников, и т. д.. в пограпичных 
районах и "м*...................  участках поверх-



ними постановами Уряду Союзу ІЧ'І* і УСРР 
(и. ! прт. 22 Гірничого Кодексу УСРР), — 
•погодити шті-ітл з відповідіигми де|іжап- 
ними установами, що відають цією землею 
або територією;

н) повідомити прохача про нрнйштя за* 
шш до відома або про відмову в дозволі з 
Сюку державного органу, що відпє земель
ною дільницею (іі. 1 арт. 22 Гірничого Ко
дексу).

У в а г а .  ‘Підмову заінторесоваїюї дер
жавної установи дати дозвола Управа 
гірничої округи може, па проханий про 
їй- заявника, оскаржити кстоловлеппм 
порядком, колп відмова с ледоенть об- 
і рі птовгша.

2» Коли займається землі у межах площ, 
наданих будь-кому для гірничого промислу, 
ламаючи цілість земного покрову (н. 2 
аре. 2 цім постанові!), Управа гірничої ок
руги. записавши зайву до спеціальної кпи
ти. вндас відповідне дозвільце свідоцтво на 
шукання, розвідування або розробіток копа
лин ;а формою, встанонленою від Вищої 
ради ІІароднього Господарства УСРР.

У в а г а .  Дозвільне свідоцтво па шу
каний, розвідування або розробіток копа
лин у межах відводу, відданого гірпооро- 
чп'Мовцепі. можна ішдаватп тіаі.ки що
до родовищ копалин, не підданих раніш 
впаиоплошім порядком у користування 
цьому гірнонромисловцеві.

і;. Коли зайняти одну І1 ту саму площу 
претендують одночасно кілька установ, пе
ревагу має та установа, що обсягом, зна- 
чіїшям Гі завданпямн с. важливіша. Якщо 
виникне спір, справу про віддання площі 
рознизує:

]) Вища Рада Народні,ого Господарства 
Сонму РГ/Р, коли хоч би одна з установ—пре
тендентів е установа Союзу РСР;

2) Впща Рада ІІароднього Господарства 
УСІТ за всіх іпяінх випадків.

У разі спорів між установами, підуряд- 
шіми іншим народнім комісаріатам Союзу 
Р<Т і УСРР (крім Вищих Рад Іїародпього

пости, предусмотренных особыми постанов
лениями Правительства-Союза ССР и УССР 
(п- 1 сг. 22 Горного Кодекса УССР),—согла
совать вопрос с соответствующими государ- 
ственнымп учрежденнямп, и ведении кото
рых молодится эта земля или теріріггоряя;

в) известить просителя о принятии заяв
ления к сведению или об отказе и разреше
нии со стороны государственною органа, в 
ведении которого находится земельный уча
сток (п.*1 ст. 22 Горного Кодекса).

ІІ р и м оч п н и е. (Чказ зашгге]кч:ован- 
1 ШГО госула|>спич1 1 юго учреждения в да
че разрешении Управление горного округа 
может, по просьбе об атом заявителя, об
жаловать в установленном порядке, если 
отказ является педостаточио обоснован
ным. *

2> И случаях занятия зоысль в продолах 
площадей, нрсдоставлеипых кому-либо для 
целей горного шрпмысла, с ■порушенном це
лости земного покрова (п. 2 ст.«2 настоите- 
к- ностаповлеипя) Управление горного окру
га. после записи заявления-в особую киш у, 
выдает соответствующее разрешительное 
свидетельство па поиски, разведки или раз
работку ископаемых но <|юрме. усталовлоя- 
иой Высшим Сожчом Народно]» Хозяйства
УССР.

іі р и м с ч а ц н е. Разрешительное сви
детельство на поиски, разведки или раз
работку ископаемых в пределах отвода, 
предоставленного горнопромышленнику,
,•может быть выдаваемо тіі,ко в отноше
нии месторождений-ископаемых, не отдан
ных ранее в установленном порядке в 
пользование этому горпонромышлеипику.
С. Если на занятно одной и той же площа

ди претендуют одновременно несколько уч
реждений, преимущество имеет то учрежде
ние. которое по об'єму, значеплю н задачам 
является более важным. В случае возникло- 
гения споров, воп|юс о предоставлении пло
щади разрешается:

1) Высшим Советом Народного Хозяйства 
Союза ССР, если хотя бы одно из претенду
ющих учреждений является учреждением 
Союза ССР;

2) Высшим Советом Народного Хозяйства 
УСГР—во всех остальных случаях.

В случае споров между учрежденнямп, 
подведомственными другим народным комис
сариатам Союза ССР п УССР (кроме Высших



Господарства), або іішшм центральним 
установам Союзу РОР і УСРР, заіптерссо- 
ванвіі народній комісарілт або центральна 
устапова, у разі незгоди з ностаповою Ви
щої Ради Народнього Господарства СРСР 
або Вищої Ради Народнього Господарства 
УСРР, має право перенести питання вста
новленим порядком на розвязапня Держав
ної Планової Комісії Союзу РСР або Дер
жавної Плннової Комісії УСРР, кого слід.

7. Коли зайняти одну і ту саму площу 
одночасно претендує будь-яка із згаданих в 
арт. 1 устапов і гіриопромпслове підприєм
ство, спір рознязується порядком, зазначе
ним в передутому артикулі.

8. Відвод у натурі гірничих площ для 
науково-дос.дідчої мети провадиться тільки 
в тому разі, коли па думку управи відпо
відної гірничої округи такий відвод по
трібний для розмежування прав сусідніх 
гірпопромнеловців. В цьому разі гірничу 
дільницю відводиться за рахунок заінте
ресованої установи.

9. За користування надрами для науко- 
во-дослдчої мети жодної шати від згада
них в арт. 1 устапов пс береться.

г

10. Зайняття гірничих площ для науко- 
во-дослідчої мети реченцем не обмежуєть
ся. Проте, закриття робіт без попереджен
ня, що це закриття є тимчасовим, а так
сами фактичне закриття робіт, навіть з та
ким поиороджедаям, більш як на один рік. 
автоматично спритотоє визнання зайнятих 
площ за вільні, як для провадження дослід
жень шппнпе установами, так і для потреб 
гірничого промислу-

11. Установи, ацо їм відаю надра для 
пауково-дослідчої мсти, повинні повідомля
ти управи відповідної гірничої округи:

1) про депь початку польовпх дослідчпх 
робіт;

2) про день закінчення їх, зазначивши, 
чи закривається їх тимчасово, то назав
жди;

3) про одержані результати проведених 
досліджень щодо корисних копалин.

Советов Нароялого Хозяйства), или другим 
центральным учреждениям Союза ССР и 
УССР, зашгересованный народный компсса 
рнат пли центральное' учреждение при несо
гласия с решешіе» Высшего Совета Народ
ного Хозяйства СССР пли Высшего Совета 
Народного Хозяйства УШ\ в право перене
сти вопрос в установленном порядке на раз
решение Государственной Плановой Комис
сии Союза ССР или Государственной Плано
вой Комиссии УССР, но иршадлежшхти.

7. Если иа заиятие одной п той же пло
щади одіговремешво претендует какое-либо из 
упомяпутых в ст. 1 учреждений п горнопро
мышленное предприятие, спор разрешается 
в порядке, указанном в предыдущей статье.

8. Отвод в натуре горных цдощадей для 
паучпо-изыщ>ательскпх целей производится 
лишь в том случае, еслп по миеігпю управ
ления соответствующего горпого округа та
кой отвод необходим для разграничения прав 
соседних горпопромышленнпков. В этом слу
чае отвод горпого участка производится за 
счет заиптерссоваппого учреждения.

9. Пользование недрами для научно-пзыс- 
кательекпх целей никакой оплате со* сторо
ны упомянутых в ст. 1 учреждений не под
лежит.

10. Занятие горных площадей для научно- 
нзьюкательсклх целей ограничению сроком 
яе подлежит. Однако, прекращение работ без 
предупреждения, что это прекращение явля
ется временным, а также фактическое пре
кращение работ.-хотя бы с таким предупре
жденном, более чем па одни год, автомати
чески влечет за собой признанию занятых 
площадей- свободными как для производства 
пзыскаипй другими учреждениями, так ц для 
нужд горного промысла.

11. Учреждения, которым предоставлены 
недра для научпо-нзыскательскнх целей, 
обязаны сообщать управлению соответству
ющего горпого округа:

1) о ддге начала нолевых изыскательских 
работ;

2) о дне окончания последних, «с указа
нием, прекращаются ли они времепно пли 
навсегда;

3) о полученных результата^ произведен
ных нсследоваппй в отпошеппи полезных ис
копаемых.



12. Нідомоспі, передбачим н арг. 11, на
укові установи кидають управлінням відпо
відних гірничих округ у такі реченці іі та* 
кич порядком:

1) заашчгагі « іі. л. і і 2 арт- 11—паптл- 
«ітн протягом двох тижні» «ід дня почату 
аби закінчення но.іьопих досдідчих робіт:

2) ;шначоні в и. З, за мину.тиіі квлр- 
тай неоюниго рту,—иийиглнші м|«тягоч (мі
сяця від дня закінчення кожного кварталу, 
.шиачииніи в них олмичі дані щодо цих 
робіт.

До відомостей потрібно додавати, но змо- 
.к. зразки корисних копалин та інших но 
род, що їх добувається підчас провадження 
дослідних робіт.

Цю постанову видасться па нідтиі 
арт. 7 Гірничого Кодексу УСІМ* <36. Уз. 
УСРР 1928 р. Лі? 22, арт. 192) і на розви
ток арт. 9 постанові! РНК Союзу РСР з 
6 жоігпія 1928 р. «Про порядок віддання 
щірів для шткіяіо-дослідних цілей* (ЗО. 
Зак. СРСР 1928* р. Хз 63, арт. 581).

Харків, 19 березня 1939 р.

Родова (Ради Ниродніх
Юмгісврік УСРР В. Чубар.

Керівивчнй Справ Ради Народніх
Комісарів УС!*!* Я. Касян.

Оголошено в .Вістях ВУ1І8К* 27 березня 
1929 р., № 70.

12. Сведения, предусмотренные гт. 11, 
научные учреждения представляют унралле 
пияч соответствующих горных округов в 
следующие сроки*и в следующем порядке:

1) указанные в и. 1 и 2 ст. 11 —не позд
нее двухнедельного-срока со дпя начала или 
окончания нолевых іглискатімких работ;

2) указанные в л 3, за истекший квартал 
каждого года.—не полдне** месячного с|юка 
со дня окончании каждом квартала, с указа
нном « них основных данных в отноикшни 
. тих работ.

К сведениям необходимо прилагать, но 
возможности, образцы полезных ископиемм 
в других пород, добываемых при пронавої- 
гтве изыскательских работ.

Настоящее постановление издается на ос
новании ст. 7 Го|йюп» Кодекса УШ’ (36. Уз. 
УСРР 1928 г. А* 22, ст. 192) и в [хшитие 
ст. 9 иогпийнькчмя ГНК Го юза ('ГР от 6 
октября 1928 г. «О порядке предоставления 
недр для научно-изыскательских целей» 
(С. 3. ГГОР 1928 г. .V? 63. ст. 581).

Харьков, 10 марта 1929 г.

Председатель Совета Народных
КомнЛчцкж УГОР В. Чубарь.

Управляющий Делами Говета Народных 
Комиссаров УГСР Я. Касьян.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК* 27 марта 
1929 г., № 70.

76. Про організацію та проведення робіт 
що-до деревосадіння вздовж шосових і ґрун

тових шляхів у межах УСРР.

Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а 
т і  о в и л а :

І.

І .  Організацію та саму роботу деревоса
діння вздовж шосових і ґрунтових шляхів у 
межах УСРР покладається на Голоплу 
Управу шосових і грунтових шляхів та 
Автомобільного транспорту при Раді Народ
них Комісарів УСРР та її місцепі органи.

76. Об организации и проведении работ 
по древонасаждению вдоль шоссейных и 

грунтовых дорог в пределах УОСР.

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

I.

1. Организации и нрокеденпе работ но 
древонасаждению вдоль шоссейных н грун
товых дорог'В пределах УССР возлагается 
на Главное Управление шоссейных и грун
товых дорог и автомобильною транспорта 
при Совете Народных Комиссаров УГСР и ею 
местные органы.



Ц.

2. Цю иистанову видається на доповнен
ня арт. З постанови Радп Иародніх Коміса
рів УСРР з ЗО жовтня 1926 р. ‘Про допо
могу дсровосадженню в межах УСРР» (36. 
Уз. УСРР 1928 р. У* 29, арт. 259).

Харків. 19 березня 1929 р.

Заст. Голови Ради Народнії
Комісарів УСРР Сербнченко.

Ін-рівнпчііі1 Оправ Ради Народнії
Комкорів УОРІР Я. Наст.

Оголошено а .Вістях ВУЦВК* 2? березня 
1929 р, № 70.

п.

2 Настоящее постановление издается в 
дополнение ст. З погтановлепня Совета На- 
іюдних Комиссаров УССР от ЗО октября 
1928 г. <0 содействии древонасаждению в 
лртЮ'Ш УССР» (36. Уз. УСРР 1928 г. 

29, ст. 259).

Харьков, 19 марта 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров УССР Сорбиченко.

Управляющий Делами Совета Народиых 
Комиссаров УССР Я. Касьян.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК“ 27 марта 
1929 г.. № 70

ПОПРАВКА ДО ЗБІРНИКА ЗАК. за 1929 р.
Український текст.

36. Зак. № Сторінка Рядок Надруковано Має бути
4 192 10 зн........................Винятки

з цього правила Не читати 
можна допускати 

. тільки за крайніх 
випадків

ПОПРАВКА ДО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ за 1927 р.
Український текст

36. У». № Сторінка Рядок Надруковано Має бути
13 186 12 зм. .Арт. 58. При свое

му переміщенні го
ном, тварин, зазна
чених в увазі 1 до 
арт. 57. женуть . .

,Арт. 58. При пе
реміщенні гоном 
тварин, зазначених 
в увазі 1 до арт. 
57. їх женуть . . .

*
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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ І 23 КВІТНЯ 1929 р .

ЗМІСТ

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР. 
(20—29 березня, З квітня 1929 р.)

77. Про матеріялгну участь промислових під
приємств у боротьбі з пошестями у проми
слових районах.

78. Про заходи санітарної охорони річки Пів
нічний Донець у зв'язку з водопостачанням 
Донецького басейну.

79. Про затвердження засад проведення єди
ного сільсько-господарського податку на 
території УСРР в 1929-1930 році.

£0. Про найменші агрикультурні вимоги, що їх 
зобов'язані виконувати установи, органі
зації та окремі селянські господарства, що 
користуються землею сільсько-господар
ського призначення.

81. Про страхування від терористичних актів 
робітників низових органів влади та гро
мадських організацій села в органах дер
жавного страхування.

82. Про відшкодування втрат активним робіт
никам села від осіб, що на грунті клясо- 
воі боротьби знищили їхнє майно підпа
лами.

83. Про зміну постанови .Про пам'ятники куль
тури і природи".

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИКнСНК УССР. 
(20—29 марта, 3 апреля 1929 г.)

77. О материальном участии промышленных 
предприятий в борьбе с эпидемиями в про
мышленных районах.

78. О мерах санитарной охраны реки Северный 
Донси в связи с водоснабжением Донецкого 
Бассейна.

79. Об утверждении основных положений про
ведения единого сельско-хозяйственного на
лога на территории УССР в 1929-1930 году.

80. О минимальных агрикультурных требова
ниях, подлежащих выполнению учрежде
ниями, организациями и отдельными селян
скими хозяйствами, пользующимися землей 
сельско-хозяйственного назначения.

8). О страховании от террористических актов 
работников низовых органов власти и об
щественных организаций села в органах 
государственного страхования.

82. О возмещении убытков активным работни
кам села лицами, которые на почве классовой 
борьбы уничтожили их имущество путем 
поджогов.

83. Об изменении постановления „О памятни
ках культуры и природы*.

ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО

НАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ 
КОМІСАРІВ УСРР.

77. Про матеріальну участь промислових 
підприємств у боротьбі з пошестямн в про

мислових районах.
Щоб запобігти розвиткові пошесних за- 

хворувань на підприємствах і в робітничих 
ееінщах та дошиогтн органам охорони здо
ров’я тчцчичяи відповідні заходи. Всеукраїн
ський Централілий Виконавчий Комітет і

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕУКРАЙНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ

НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НА* 
РОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

77. О материальном участии промышленных 
предприятий в борьбе с эпидемиям в про* 

мышленных районах.
В целях іфедуорежденвя развития эпиде

мических заболеваний па предприятиях в в 
рабочих поселках и содействия аргаааи здра
воохранения в 'Проведении соответствующих 
мероприятий, В с г* у кірав^і с«кн й Центральны!



Рада Народах Комісарі» УСІМ' п о с т а 
в о в  я л и:

1. Приймаючи робітників на роботу і все
ляючи іі {іо житлових приміщень, належ
них промисловим підоріммствам, опов'язко- 
і;.і ікшнпио робити: санітарний огляд цих 
робітників, перепускати їх через лазню, іро- 
• нти десииіф(‘і;п}ік> та охороні и щеплення. 
Дики не переведуть сапітарпого огляду, ро- 
бітшжїів треба розміщати в ого&игвих при
міщеннях.

У в а г а .  Порбцок і способи як перево
дити зазначені у цьому артикулі заходи 
сапітарпого обробітку робітіткіп. що по
ступають на підприємства, встаповлюсть- 
ся в інструкції, яюу видас Народній Ком:- 
ггфіят Охороно Здоров'я УГ/РР. пороз>- 
■мшшксь із Ііищою Радою іііцюД'Нмпо Гос
подарства УСРР і Народнім Комісаріятом 
ІГраці УСРР. У цій інструкції визначаєть
ся так само категорії робітників, що не 
підлягають зазначеному санітарному об
робіткові.
2. Видатки на переведення зазначених в 

арт. 1 санітарних заходів робити:
1) на влаштування лазень, аеавяфетщьй- 

іпгх установ, ізоляційних приміщень і примі
щень для санітарної» огляду—-коттюч від
повідних підприємств:

2) па переведения щеплень та санітарний 
огляд—-коштом ©кругової інспектури охоро
ни здоров'я.

3. Відповідні лідаршлгетва повпші перед
бачити в своїх кошторисах кошти на забез
печення робітничих селищ, залклнонвх вик
лючно робітниками дати» підприємства:

1) спорудами для очищения і обеззара
жування за потрібних випадків питної во
зил

2) лазнями і, в міру змоги, громадськими 
пральнями;

3) устаткуванням для правильного зби
рання і систематичного видалення та зни
щення ігмкедш і нечиста.

У в а г а  1. Порядок і -реченці здійснен
ня передбачених арт. арт. 2 і 3 заходів 
встановлює Народній Комісаріат Охороні 
Здороня УСРР, порозумівшись із Вищою 
Радою Нароінього Господарства УСРР.

У в а г а  2. У селищах, залюднених не 
тільки робітникам! даного підприємства, 
ало й шипиш особами, дри чому зазначені

Исполнительный Вомятег и Совет Народних 
Комиссаров У(Ч'Р п о с т а  п о п и л и :

1. ІІрн приеме рабочих на |«ооту н пре 
йсетсшш их £ наглые ліоісщошія. принадле
жащие промышленным предприятиям, обяза
тельно должны быть прщізвеаеньї: санитар
ный осмотр этих рабочих, иронуск их через 
баню, дезинфекция в нредо\{>ашт'льные 
прививки. До санитарного осмотра рабючвв 
должны быть размещаемы в особых поме
щениях.

ІІ ри м о ч ап но. Порядок и способы про. 
ведения указанных н настоящей статье 
мер санитарной обработки поступающих 
на предприятия рабочих устанавливаются 
инструкцией, издаваемой Народным Ко
миссариатом Здравоохранения УССР по 
соглашению с Кисшим Гоистом Народ
ного Хозяйства УССР п На]юдным Комис
сариатом Труда УССР. К отой шіструкцні 
определяются также категории рабочих, 
не подлежащих указанной санитарной 
обработке.
2. Расходы но поведение указанных я 

ст. 1 санитарных мер тцюнзво.щтся:
1) на устройство баш., деаиифекшюппых 

\Ч]ЮЖД(-ПКЙ, изоляционных помощений и .по
мещений ДлН санитарною осмотра—за счет 
гог'гветегвуюпітх предприятий;

2) па нроищюдство прививок п санитар
ный осмотр—за счет окружной инспектуры 
здравоохранения.

3. Соответствующие предприятия должны 
предусмотреть в своих ометах -средства для 
обеспечения рабочих поселков, населенных 
нсклточнтелыю рабочими данного иредприя- 
тия:

1) сооружениями для очистки и обеззара
живания в необходимых случаях питьевой 
воды;

2) блпямя п. в мору возможности, обще
ственными прачечными;

3) установками для правильної» собира
ния и систематического удаления и уничто
жения отбросов л' нечистот.

П р и м е ч а н и е  1. Порядок и сроки 
осуществления предусмотренных ст. ст. 2 
и 3 мероприятий устанавливаются Народ
ным Комиссариатом Здравоохранения УССР 
по соглашению с Высшим Советом Народ
ної» Хозяйства УССР.

П р и м е ч а н и е  2. В поселках, насе
ленных не только рабочими данного пред
приятия, но х другими лицами, при чем



робітники становлять переважну частину 
людности, промислові підприємства повен- 
ві браги матеріальну участь у переве
денні всіх заходів, зазначених в арт. 3. 
а тим, що розмір ЦІ*;» участи встаяочлю- 
егься кожжи'о окремого разу за згодою з
1фЄвКД№Ю мгленої рОДИ.

4. У разі внвикиошія і розвитку иошіу 
ивх вахворувааь у робітіичих с<мищах при 
підприємствах та у разі окруювий виконав- 
чий комітет визнає за потрібне вжити їв да
ному селищі особливих заходів боротьби з 
пошестю, промислові підприємства повинні:

1) (Виділити, на жадання органів охоро
ни здоров'я, иріипцсігая, забезпечивши їх 
всіма видами комунальних послуг, длч 
а) шпнгалізацн пошесних хворих з робіт- 
ігнкін підприємств, кити у місцевих ліку- 
іиииіих установах нема або не стає ліжок 
дли заразливих хворих; б) для тимчасової 
Ізоляції робітників підприємств підозри.’* 
на *аразл>м>і захворювання і в) для роіиі- 
щешія тимчасово епідемічною персоналу, 
що обслуговує робігникш підприємства;

2) давати шфевозиві зас-хін для перевозу 
заразливих хворих робітників до лікарень 
та для рш'шдів мшлчиснч» персоналу, що 
провадить боротьбу з пошестю сорт р^Віт- 
оикін даних ицнршиств;

3) давати па потреби місцевій органів 
<>\і)р»іін звикши |ч*мчу силу і де.шнфек- 
ційні засоби переведення, в разі потре
би, масовки дозшіфшЩ приміщень, сиро- 
иикм і стічної води п|юмисловнх підприємств, 
установ іроміїського користування, що об
слуговують рогїггажгв підприємства, і жит
ла рюі тиків даного підприємства.

5. Крім коштів, видавали з місцевого 
бюджету та інших джерел, промислові під 
ирикмгтва иовншп що-року вносити в свої
0)<оомс^яю-4йііашм«і плани по «кчцяльннх 
параграфах асигнування на запобігнення Й 
боротьбу з пошестями. погоджуючи що 
справу з органами охорони здоров я.

У разі мюякяеннн на ицарапсгві а* 
в раітігюму селищі будь-якої лощені, 
що потребує застосуваавя прспчвкюксвях 
иахобв. ж передбачених у воиггорнсах, або

указанные рабочие составляют преимуще
ственную часть населения, промышлен
ные предприятия должны принимать мате
риальное участие в проведении всех ука
занных в ст. 3 мероприятий, с тем- что 
размер этого участия устанавливается в 
'каждом отдельном случае по соглашению 
с. президиумом местного совета.
4. В случае вознякновешія и развития 

эпидемических заболеваний в рабочих посел
ках прн предприятиях н признания окруж
ным исполнительным комитетам необходимо, 
стн применения в данном поселке особых 
мер борьбы с эпидемией, промышленные 
п|й?дц}й!ят1\я должны:

1) вьяелять, по требованиям саганов здра
воохранения, помещения с обеспеченном их 
всеми видами коммунальных услуг, для а) 
госпитализации эпидемических больных пз 
рабочих предприятий, если в местных лечеб
ных учреждениях отсутствуют или нецнота- 
<*г коек для заразиых больиых;б) для вре
менной яэолящш рабочих предприятий, по
дозрительных иа заушные заболевания, к 
в) для размещения «{змеиного эпидемиче
ского персоиала, обслуживающего рабочих 
предприятий;

2) предоставят» средства породвпвксчп-ня 
как для портвозки заразных больных ра
бочих в больницы, так н для раз'ездов ме
дицинского персонала, проводящего борьбу с 
эпидемиями среди рабочих данных предприл- 
тий;

3) предоставлять в распоряжение местных 
органов здрщюохрапшшя рабочую силу и де- 
зипфекцпошшс средства для производства, в 
случае необходимости, массовой дезинфекции 
помещений, сырья и сточных под промыш
ленных предприятий, учреждений обществен
ного пользования, обслуживающих рабочих 
предприятий, и жилищ рабочих данного пред
приятия.

5. Помимо средств, отпускаемых из мест
ного бюджета и иных источников, промыш
ленные предприятия должны ежегодно вло- 
сигь в свои иромьпплвнпо-фваапсовыо пла
вы во специальным параграфам ассвгноза- 
мня ва предупреждение и борьбу с эпидемия
ми. согласовывая этот вопрос с органами 
здравоохранения.

6 случае же юшикоовевия па предгрлз- 
тми али в рабочем поселке какой-либо эпи
демии, требующей пучпонеатя лротввоэпиде- 
чнческих мер. не предус-жтреняыт сметами



коли породбачеягих кочнт присягах асигнувань 
буде «сносить, то промислові иіаприомства і 
(►кругові виконавчі комітети яошнпіі додат
ково виділяти, оа юшапшю між собою вто
рою. тк/грібні суми.

Зокрема, у разі оел-икого розвитку маля
рійних зализувань у райоїіі підприємств і 
в ік/нтші'іил селиіщм, промислові и«ті|Ш«м- 
гтна ікнішіїіі виділити, па додаток до асиг
нувань органів охорони вдорон'и, кошти на 
хімізацію цюбітіпічої лиодности, ОГОрОДЖЯП* 
>ш< сітками (нгдштіціїих цркіміїцоїіь під/гри- 
пите або ч*>бітігичи.х амітлл, пафтуваипи за
ражених мцойміиц, ін^кмісцоцші іцютшіа- 
лярійних мслмраттппіх «робіт тощо.

0. Нагляд за виконанням цшї «останови 
ноклаиасгідлі на Вищу Раду Народнього Гос
подарства УОРР і Народній Комісаріат Охо
рони Здоров'я У(ИЧ\

7. Народпьому Комісаріатові Охорони 
Здоров'я УОРР, за «ороаумікіїнм з (Вищою 
Радою Народнміго Гцсподарстпа УОРР, «а* 
дасться ігрово вищати інструкції <па розви
ток ціс;ї постанови.

Харків, 20 березня 1929 р.

Голова Всоукраїнсілсого Цетпра.ішого 
Ниноііавчого Комітету Петроешшй.

Заст. Голови Гацп Ллтюдліх
Комісарів УСІТ Сербичевно.

Ссщнлар ВсоукраТисіжого Центрального 
Викопалчого ІСомітоту М. Василенно.

Оголошено н „Вістях ВУЦВК* 5 квітня 1929 р.
N 87.

ПОСТАНОВИ
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

78. Про заходи санітарної охорони річки 
Північний Донець у зв'язку з водопостачан

ням Донецького Басейну.
Щоб санітарно оздоровити Доноці/к»# Ба* 

гойи та забезпечити ріхггллмішн пі ньому 
залюдшші ігункти і п|*ип]<лош підприємства 
’Лоб|клчнл» митною івоцою, і маючи на увазі, 
що річка Піїїнічний Донець «; основно дже
рело водоіюотачапінн Донецького Басейну, 
Рад ііїлродніх Комісарів УОРР по с т а 
н і  « л і  и  л  а :

или же если предусмотренные сметные ас- 
сигпованпи окажутся недостаточными, цю. 
мышлонпые предприятия и окружные нс пол 
нательные котгптети должны дополнительно 
выделять, во взапмпому между собою согла 
шоггаю, необходимые суммы.

В частпости, в случае сильного развита 
малярийных заболеваний в районе пред 
приятии и в рабочих поселках, л|юмьшыеч- 
ныо предприятия должны выделить, п допол
нение к ассигнованиям органов здравоохр і- 
нении, средства для хиштции рабочего на
селения, опражіеїшя сетками соответствую
щих помещений предприятий или рабочих 
жилищ, нефтеванни зараженных содоом.щ 
производства противомалярийных молюра- 
тшшьгс работ и т. д.

6. Наблюдение за исполненном нагопщг* 
їх) «хтанопленля возлагается на ВьшипП 
Совет Нароцпого Хееяйства УОТ п Народ 
ііььіі Комчгесариат Здравоохранения УССР.

7. Народному Комиссариату Здраіюохрл.іе- 
пня УОТ, по согласованию с. .Высшим Спи* 
том Народвого Хозяйства У0БР, предоставля
ется издавать инструкции в развіпие настоя 
щего постановления.

Харьков, 20 марта 1929 г.

Председатель Всоукрамского Центрального
Ткомнятел иного Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народиш
Йомвссаіклі УОТ Сербиченко.

(Секретарь <Всеукраляского Центрального 
Исполнят!ыюго Комитета М. Василенко.

Распубликовано в Вістях ВУЦВК* б апреля 
1929 г. № 87.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

78. О мерах санитарной охраны реки Се
верный Донец в связи с водоснабжением 

Донецкого Бассейна.
Б целях санитарного оздоровления Донец

кого Бассейна и обеспечения расположенных 
в нем -насоленных пунктов и лроошнишных 
предприятий доброкачественной питьевой во
дой, и имен в виду, что река Сонорный Доиец 
«илястся основным источником водоспабж»'- 
ння Донецкого Бассейна, Совет Породных 

Комиссаров <У00Р в о с т а и о н іі л :



і

1. У межах Артем юс шм, Кта’ящької, 
ОаробиьсіжоІ та Луганської округ сігуска- 
ти стічні води в річку Пюяічипй -Донець 
і його допливи, що впадають за оощло 
ішачо Ізкхчської округи, цовволястися ТІЛЬ
КИ в тоогу разі, коли <ці стічні .води відпові
дають встановлений від Центральної Сані
тарно-Технічної Ради нормам забрудленпя 
й отруївші стгчганх вод, що їх дозволяється 
спускати у водоймища загального користу
вання.

2. Зобов’язати всі промислові ігідприєм- 
ства, розташовані иад -річною ШвтчнпЙ До
нець та Його допливами у межах, зазначс- 
лнх <в арт. 1, за тих винасшв, коли їхні 
стічні води спускається ® річну Швпічшгй 
Донець або його попливи і ці води не віяло* 
віцають установленім нормам, побудувати 
для очищення тщх стічтшх вод нотрібяі очяс- 
лі споруди або вжити інших заходів, щоб 
запобігти забрудненню й отруйнно води Пів
нічного Дінця.

3. Нагляд за виконанням цієї постанови 
покладается иа Народній Ксвосаріят Охо
рони Здоров’я та його місцеві органи.

П.
Цю постанову видасться па додаток до 

постанови Ради Наргцпих Коогісарі-в УСРР 
з 29 червня 1925 року «Про санітарну охо
рону вод» (36. Уз. УОРР 1925 р., Уз 42. 
арт. 286).

Харків, 23 березня 1929 р.

Заст. Голови Ради Народнії
Комісар» УОРР Сербиченко.

Клрімиггпй Огфав 'Ради Народнії 
Комісарів УОРР Я. Касян.

Оголошено в ..Вістях ВУЦВК" 19 квітня 
1929 р., ** 90.

І.

1. В пределах Артемовского, Купяшсого, 
Старобельекото и Луганского округов спу
скать СТОЧВЫО 'ВОДЫ В реку СоВбрИЫЙ Донец 
іі его притоки, внадающп© по его течеияю 
лпже Изюмского округа, допускается лишь 
в том случае, когда эта сточные воды отве
чают установленным Центральным Саиптар- 
по-Тохішческвм Советом нормам загрязнегагя 
и отравлепия сточных вод, допускаемых к 
спуску в водоемы общего пользования.

2. Обязать все промышленные предприя
тия, расположенные по реке Северному Дон
цу и его притокам в прадедах, указанных в 
ст. 1, в тех случаях, когда пх сточные воды 
спускаются в реку Северный Донец н.тн его 
притоки и эти воды не отвечают устано
вленным нормам, построить для очистки этих 
сточных вод необходимые очистительные со
оружения или принять ипые меры ДЛЯ Т1ре- 
дохранения воды Северного Донца от загряз
нения и отрав.тешгя.

3. Надзор за исполненном настоящего по
становления возлагается па Народный Кбмпс- 
саряат Здравоохранения и его местные орга
ны.

П.

Настоящее постановление издается ̂  до
полнение постановления Совета Народных 
Комігссаров УССР от 29 июня 192о года— 
<0 салиталной охране вод». (С. 3’. УССР 
1925 г. й 42, ст. 286).

Харьков, 23 марта 1929 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров УССР Я. Касьян.

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 19 апреля 
1929 г., № 90.

79. Про затвердження засад проведения 
единого сільсько-господарського податку на 

території УСРР в 1929-1930 році.

Рада Народнії Комісарів УСРР п о с т а 
н о в и л а  затвердити вижченаведеш засаде 
проведення единого еільсько-гоотоаарського 
податку на території УСРР у 1929-1930 
році-

79. Об утверждении основных положений 
проведения единого сельско-хозяйственного 
налога на территории УССР в 1929-1930 

году.
Совет Народных Комиссаров УССР п о с 

т а н о в и л  утвердить шжесладутопгпе об
щие положення проведення единого сельско
хозяйственного налога па территории УССР 
в 1929-1930 году.



1.
1. Запропонувати Ряді Народпіх Коміса

рі» АЖЛЧ» І «Крупним НШЮІШЧІЮІ КОМІТЄ-
тл.ч організувати податкові доміси «дикого 
сіл!/ їжО'Гогдіодаїрг.іжгхгУ) иодагку -ігри Раді 
Иаредпіх Комісарів АМСрр і окгріугтпі'Х ви
конавчих комітетах у складі: а) голови, що 
його настаповлюс Рада Ияродніх Комісарів 
\МГ»РР або відповідний округами викопав- 
чігіі комітет; б) ігредєташнпгіп во одному 
від ві.ьповіднкх фінансових, зомоілілінх, ста
тистичних органів і рад професійних епі- 
лок; в) представника пкіпсагдної комісії се
лянської взаємодопомоги; г) представника 
відповідного комітету незаможних селян.

2. На зазначені податкові комісії покла
даються:

1) наперед розглядати й подавати до Ра
ди Наредніх Комісарів А.ЧОРР або до ВІДПО
ВІДНОГО (Іісруговоіо виконаотоі’о комітету 
виетшки у справах, зазначених в ушазі до 
арт. 2, арг. 4. ч. 1 арт. 10, арг. арт. 15, 
17. 18, 20, 24, 20. 29, 32. 40. увазі 1 до 
црт. 45 та арт. 74 постанови НИК і РІП» 

< «юзу УОр з 20 лютого 1929 р. «Устава про 
едишій сілм'їжо-ттюдарсілсий подателе» (36. 
Зак. СРСІ» 1999 р., X» 12, арт. 103), а так 
само в частіші 3 арт. 10, увазі до арт. 13 
і в арт. 10 цгої постанови;

2) ]шзіиізукати за належних випадків 
скарги на постанови районові!* податкових 
комісій, а так само розглядати скарги ра
дянських господарств.

3. Запу*йіоігуваФн Раді Народніх Коміса
рів АМОРР та округовн.м виконавчим комі
тетам організувати при районовнх виконав
чих комітетах податкові комісії едниогч 
сілі.сіжо-іеьніодарсілого податку під голе- 
•вуватпгм юлоап раііонового віжонп.вчі*пі 
і:омітоту або його заступника у складі: 
а) представників по одному від .райоиотіх 
фшаисогмитдаткового і зомеліліого (відщл- 
:ін і відповідних професійних «ртінКищій: 
Г») іі|юдстатмгш селян, з яких одного деле
гує райошлшй комітет незаможних селян, 
другого — відповиїшй сільський комітет 
иоздмояштх селян, а третього обирають за
гал і.ні збори селян; ооидвох останніх—дли 
участи в розгляді оправ даного селища.

У в а г а .  &нпмшіп»уйати Раді Наредніх 
Комісарів АМОРР і округов ям вігколалчич

І.
1. Предложить Совету Народних К«мп*- 

таї*» АМОСІ* и окружним ттиттельнич 
'комитетам о;>гапк.ювать налоговые комиссии 
ш» єдиному сміажо-хозяйствеилому налог» 
при Совете Іїа|юнн4х Комиссаров АМГОР и 
окружних ис.іюлшітолміих комитетах в со
ставе: а) !і|#дсште.тя, назначаемого Сове
том Народных Комиссаров АМС/'І' яли со 
етвететвуюіцігм «кружним тмііАінительньїч 
комитетом; б) л|*иставитіей по одному ет 
соответствующих фннасовых, земельных, 
статне,тических органов и советов профес
сиональных союзов; в) представителя со
ответствующей комисони РфССТЬЯПСКОЙ 
дїзаимономощи; г) представители сеответ- 
стяующего комитета незаможних сел®. •

2. На указанные налоговые комясАгп воз
лагается:

1) предварительное рассмотрение и пред
ставление Совету Народных Комі’/са|юв 
■АМС0Р пли соответствующему окружному 
Нсиолгштольяому комитету заключений но 
вопросам, указанным в примечании к ст. 2. 
ст. 4, ч. 1 ст. 10. ст. ст. 15, 17, 18, 20. 
'24, 26, 29, 32, 40, примечании 1 к ст. 4Г> 
и в ст. 74 постановления ЦИК « СИК Союза 
ССР от 20 феврали 1929 г. «Положение о 
едином сел1юко*х<«яйствеяпом налоге» 
(С. 3. ССОР 1929 г. 5*812, ст. 103), а также 
н ч. 3 ст. 10, примечании к ст. 13 и в 
ст. 16 настоящего постановления;

2) разрешение в подлежащих случаях 
жалоб на постановления районных палого- 
них комиссий, а также рассмотрение жалоб 
советских хозяйств.

3. Предложить Совету Народных Комис
саров АМССР п окружным исполнительным 
‘комитетам организовать п[« районных тгс- 
иолпительпых комитетах налоговые комис
сии по единому сельсіко-хозійствеїшому па- 
лору под председательством председателя 
районного исполнителглюго комитета или 
ого заместителя, в составе: а) представите
лей по одному от райошінх финансово-пало- 
гового и земмыюго отделений и соотеет- 

1-гвующих профосснональпых организаций: 
»'•) представителей селян, из которых един 
'делоі'йрувтся районным комитетом незамож
ных селян, второй — соответствующим
ч-ольшго комитетом недаможных семи н 
третий избирается общим сованием селян: 
оба последние—для участия в рассмотрит! 
цат, касающихся данного селения.

ІІ р я л о ч а п и е. Предложить Совету
Народных Комиссаров АМССР и окруж-



комітетам встановити (розмір винагороди 
з к<«итів місцевою бюджету селянам — 
членах райовпшх податкових комісій, що 
€ представниками від олатії» і що їх оби
рають загальні збори селян для участи «в 
І*іГютах комісій, та предсіашпжам сіль- 
ських к»»іітетге незаможних селян.

4. На районові податкові комісії покла
даються:

1) мкоишатн обок'язки. зазначені в
ч. 2 орт. іб, ч. 1 арт. 26, в ар. арт. 31,
41. \чші по арг. 42 і арт. 62 постанови 
ЦКК'і !*НК Союзу ІЧЇР з 20 л негою 1929 р.
Устава щн> одиннй сільсіадмосподарський 

податок»;
2) ролі'лкиїтн скарги платив (крім ра- 

•дшісьшх господарств) на •неправильне ви
рахувавши (розмірів ]*рибу-пгу та окладів по
датку.

3. Напити право Раді Народніх Комісарів 
А.ЧОРР і «/круговим виконавчим ««ліітегаїм 
\ тих оіістах/до за арг. 4 постанови ЦНК 
і Р1Ш Говиу іЧіі* з 20 лютого 1929 р. 
-Устава про щиний смитжо-господармжий 

отодлгок» провадиться оподаткування сілі.- 
«ш»-госисдаргикнм податком. організувати 
нодатісові комісії единого сілцгіжо-госішцар- 
«і.кого податку для виконання оГи/вяаків. 
зазначених «в арт. 4 цим пистанвти. Ці *о- 
чісії утворккльоя при міських радах під 
головуііллігим голови ради аіїп його заступ
ника, \ окладі: а) по (««ому представникові 
від фінансових і зомелыжх о[таиів та від- 
пилдонх професійних примітній: б) одно
го представте від платіїв з призначення 
мк-ысо; ради.

0. -Ілпроиопутти Раді Народні* Коміса
рів Л.Ш'РР і округоввм виконавчим комі
тетам організуватн прп сільських і селищ
них радах сільські (селищні) облікові комі
сії пц головуванням галове сільської (се
лищної) ради, представника комітету това
риства селянської взаємодопомоги. коміте
ту незаможних селян, одного представяпха. 
обраною «а загальних зборах селян, та од
ною члена сільської (оелшщгої) ради.

7. На сільгькі (селища) облікові комісії 
покладається:

ііьім исполнительным комитетам устано
вить размер вовнапраждеикн їв средств 
местного бюджета селянам—членам рай
онных налоговых комиссий, являющимся 
представителями плательщиков п «оби
раемым общими собраниями селян для 
участия в работах комиссий, и представи
телям сельских комитетов (неза'моагяы'Х 
селян.
4. На районпые налоговые комиссии іюз- 

•лзгаотся:
1) іитіпеїиіе обязанностей. укаааиних в

ч. 2 ст. ‘10, ч. 1 ст. 20, © ст. ст. 31, 41, 
примечішнп к ст. 42 и ст. 02 постановления 
ЦИК іі ОНК Союза 00Р от 20 февраля 
1929 г. «Положение о едином сельско-хо
зяйственном налоге»;

2) рассмотрение жалоб плательщиков (за 
исключением с цветок их хозяйств) 4іа непра
вильное нсчігсленпс размеров дохода и 
окладов «налога.

л. Предоставить право Совету Народных 
Комиссаров АЧ00Р и окружным иело.шн- 
телииым комитетам в тех городах, где на 
«сновании ст. 4 поетаиовлепня ІЩК и ОИК 
( «поза СОР от 20 ф««враля 1929 г. «Поло
жение <1 едином С{МЫ*,КО-Х0ЙЯЙСТВеНЯОМ на- 
ліну» нрншоднтгп обложение сельшнхо- 
зяйслмичшым налогом. организовать налого
вые комиссии по единому сепьшнстояй- 
спимнюму налогу для исполнения обязан
ностей. укажышых в ст. 4 настоящего по
становлении. Эти «(піксели «образуются при 
городских советах над председательством 
председателя совета или его заместителя, в 
составе: а) но одному и|юдставителю от 
финансовых и земельных ортанов и со
ответствующих профессиональных органи
заций; б) одного представителя от платель
щиков по назначен то городского совета.

6. Предложить Совету Народных Комис
саров АМССР и окружным неполігнтелишч 
комитетам органігювать при сельских и по
селковых советах сельские (поселковые) 
учетные комвссли под председательством 
председателя сельского (поселкового) сове
та. представителя комитета общества се
лянской взаимопомощи, комитета неза
можных «селян, одиого представителя, яз- 
бравшого за общем собрания селан. и одно
го члена сельского (посеткового) совета.

7. На сельские (поселковые) учетные ко
лі поем возлагается:



1) складати їн»*.традійн* картки, брати 
па облік аж<фола афиЛутш та їдців у і«лж- 
иопгу окремому госагодаїрстві;

2) далород визначати для кожного онро- 
м<ях) господарства (розміри прибутку а*ід йе- 
рілілінцьник заробітків і оподатковуваний 
прибуток господарств, що до «их застосо- 
кусгься пдавиуалышЛ иіцхцд <арт. арт. 26, 
28 «останови ЦНК і РИК Союзу РСР о 20 
.потоп» 11)29 р. «Устава про єдиний сіль
сько-господарський податок»);

2) розгадати скарги платав на «оира- 
і'нлиішй облік об’єктів оподаткування;

4) напорчу рошиинатя інші скарги, крім 
«жарт радянських господарств, а так само 
ошкін аштіїв «цю надашія пільг і знижок.

8. Залишити на 1929-1930 окладний рік 
вживаний '.а останні роки на території 
УОРР порядок оподаткування одітім сіль- 
п«о-гос<ііаіаіргтпі податком садибної землі, 
ню виключаючи тої частини її, що <: під дво
ими й буціїиіин.

9. Іктщновити для АМОРР і округ УСРР 
ішнлчоні в додаваній таблиці (додаток 1) 
«іоінч'ічні норм и прибутковості! рі.іьиищтва, 
луківництва, садівництва, городництва, 
баштанництва, виногради ицтва, засівів тю
тюну, ііршіутковостк великої і дрібної ху- 
ноні та бджільництва.

Раді Игьроцціх Комісарів А.ЧСРР і онру- 
ічмтм виконавчим коміютач надасться право 
імішовати зазначені норми для окремих тери

торіальних одиниць, а гак само истановлкш- 
тя різні норми прибуткові мулі для окремих 
видів сіножатей (за.ммших т.ч незаливних) з 
тич, щоб но АЧСРІ’ і окрузі загальна сума 
оподатковуваного .прибутку по кожній галузі 
сільського господарства, піграховаша за вста
новленими дли АМСРР і окремих округ не* 
росічнкми нормами, ню була «мінена; при 
цмім-у дозволяється підвищувати норми прн- 
буткотнуг-и і понад 10% проти 'встановле
них пересічних норм на 1929-1930 рік з тим, 
прото, щоб за цих випадків норми прибутко- 
іймггм «о иереїшщутин норм, ню їх прикла
дається у даному районі або селищі в 
1928-1929 році.

10. Для сприяння розвиткові скотарства 
та шиочарсіжого ічняюдарства зшізнтн 
вдвічі проти 'встановлений па 1928-1929 рік 
аюрни аїрибугконостя корів та бугаїв у ра
йонах «ромиглоюго масловпробшгцтва та
ких ояруг УСІМ1: Чоропгівсшої, Ілуїхівсіжої, 
Корог/гоисшої. Київської. Лолииської, ІІІе-

■1) составление регистрационных кцт» 
чок, учет источников доходов н щоков * 
каждом отдольном хозяйстве;

2) іі|идікі[пггельноо определенно .иія каж
дого отдельного хозяйства размеров дохода 
от оіеоешодельчооквх заработков я облагае
мого ДОХОДД хозяйств, к которым применяет
ся шедивицуальпый подход (ст. ст. 2(> и 28 
иостаноилопия ЦИК и 011К Союза 0СІ* «гг 
20 февраля 1929 г. «Положенно о шипом 
сельско-хозяйственном 1ЫЛОГ0»);

3) рассмотрен но жалоб плательщиков! на 
неправильный учет обеютов обложения;

4) лрецварптольпое расомотронио прочих 
жалоб, за исключением жалоб советских хо
зяйств, а также эаяионнй плательщиков о 
предоставлении льгот и скидок.

8. Сохранить на 1929-1930 окладной год 
агрихопяшнйея за последние годы из тщ>- 
ритории УССР порядок обложоиия единым 
сол^ко-хозяйстмюниым налогом усадобшій 
земли, • пс исключая той со части, .котором 
занята дворами п строениями.

9. Установить для ЛИШ* и округов 
У<ЮІ* указанные ъ прилагаемой таблиці 
(приложение I) средние норны доходности 
полеводства, луговодства, садоводства, ого- 
Ііодішчсства, бахчеводства, шгноі'радарстн;і. 
посевов табака, доходности «руппого и пад
кого скота п пчеловодства.

Сопоту Народных Комиссаров АМССР и 
окружным ПСІІОСЩїИТСЛЬІІІЛЧ КОМНТЄТЯМ Ире- 
доставляется право изменить указанны* 
нормы для отельных территориальных ОДН
ИНІ'., а также устанавливать различные нор
мы доходности для отдельных видов сеноко
сов (залитых л лезалнвпых) с тем, чтобы 
ко АМССР н округу общая сумма облагае
мого дохода по каждой отрасли сельского хо
зяйства, исчисленная но установленным для 
АМССР н ощельпых округов средним нор
мам, йе была изменена; при этом допускает
ся повышение норм доходности и более чем 
•на 10% «іротвв усталовлоиных средних 
норм на 1929-1930 год, с тем, однако, чтобы 
-в отих случаях пормы доходпостп по превы
шали норм, применяющихся в данном райо
не или селении в 1928-1929 году.

10. Для содействия развитию скотовод
ства я молочного хозяйства поппэить вдвое 
против установленных па 1928-1929 г. 
нормы доходности сорта я быков в районах 
промышленного маслоделия следующих 
онрушп УССР: Черниговского, Глухом» от». 
Короетган'іідого, Киевского, Ііолмитного. 1Н*‘



оотшсівої, 1Ігюок^гівсь»>ї, Ка>м’ялецької, 
йогадмгької, Білоцерківської, Шевченків
ської, Бердичівської, Бпшацької, Полтав
ської, Крсмінчуцької, Дніпропетровської, 
Заіюргоьтої, Одеської, Міштївської, Хер
сонської, ІГолітоиільської, Манільської, 
ОгаліосЕКОЇ, Зіиов'ївської та Криворізької.

У зазначених округах норми прибутко
вості корів та бугаїв злежується тільки для 
тих районів та окремих залюднених пунктів, 
де промислово масловиробшгцтво вже розви- 
воло та в умови, щоб воло поширювалося 
«ацалі.

Список районів і залюднених пунктів, що 
■а ішх поширюється зазначену пільгу, вста- 
іовлююггь віол овід пі округові виконавчі ко- 
иітети.

11. У тих районах округ, що їх перелі
чено в арт. 10, де буде зпижепо норми прп- 
бутконости для продуктивної худоби, а так 
само у всіх райопах АМСРР і Мелітопіль- 
«ької, Одеської, Миколаївської, Херсонської, 
Першома йе ької, Зіл ов*ївської, Марі уніл ь-
сілдеї. Дніпропетровської, Запорізької та 
Криворізької округ площі землі, засіяиі тра
вами, оподатковується податком за нормами 
іррибупоовости сіножатей, з тим, що площі, 
засіяні багаторічними травами, у перший 
рік засіву зовсім •увїльпюсгься від податку.

12. встановити для оізрочнх видів спе- 
ціяльних галузей по АМСРР та окремих ок
руг такі розміри площ, що їх не оподатко
вується за споціяльпішп нормами прибут
ковості

. Дай ЛОАЬО-

Назва округ
Д„ -орал;.,;" 
та баштакій н,х промя-

Дая
садій

кй. саж. ІсАОйого 6а- кв. саж.
Ітгйиійхй с

петовского, Проскуровского, Каменецкого, 
Могилевского, Белоцерковского, Шевчен
ковского, Бердичевского, Вішпнцкого, Пол
тавского, Кремоичутслого, Днепропетров
ского, Запорожского, Одесского, Ынколаов- 
С350ГО, Херсовекого, ЗІелнтопольокого. МЯірІ!* 
утюльокого, Сталинского, Зшювьевского я 
Криворожского.

В указанных окрутах нормы доходности 
коров ц быков понижаются лишь для тех 
райопов и отдельных населенных пунктов, 
где промышленное маслоделие уже получило 
развито н есть условия для дальнейшего 
его развития.

Список райопов л населенных пунктов, 
на которые распространяется указанная 
льгота, устанавливается соответствующими 
окружными исполнительным и комитетами.

11. В тех районах неречнеленных в 
ст. 10 округов, ще будут понижены нормы 
доходности продуктивного скота, а также во 
всех районах А.МССР н Мелитопольского, 
Одесского, Николаевского, Херсонского, Пер
вомайского, Зииовьевского, Мариупольского, 
Днепропетровского, Запорожского я Криво
рожского округов площади земли, запятые 
сеяными травами, облагаются налогом по 
нормам-доходности сенокосо®, причем пло
щади, занятые многолетними сеяными тра
вами, из первый год посева совершенно 
освобождаются от налога.

12. Устайовпть для отдельных видов спе
циальных отраслей по АМСОР и отдельным 
округам нижеследующие размеры площадей, 
нс привлекаемые к обложению по спецналь- 
ным нормам доходности._______________

Наименование
округов

і
Дм огоро
дов м бахч. 

ка. с*ж.

і Для поле- 
»ых бахч.

| в районах 
. лромышаси- 
[иого бахче- 
йодс-гй. кв.с.

Дай 
садов 

кв. саж.

АМСРР, Дніпро
петровська, Запо
різька, Криворізь
ка, Артемівська. Лу
ганська. Сталінсь
ка, Першомайська, 
ЗіновТвська, Оде
ська, Миколаївська. 
Херсонська, Мелі- 
топільськл, Маріу- 
шльська і Старо-

АМССР, Днепро-| 1 
петровский, Запо-І 
рожекий,Криворож-, 
ский, Артемовский, 1 
Луганский.Сталин- 
ский, Первомайск.,) 
Зиновьевский,;
Одесский, Никола-, 
евский. Херсонский'. 
Мелитопольский, : 
Мариупольский,:

!і
і
і
I

більська округи . 1.800 2.400 1.2С0 Старобельский . 1.8<)0 2.400
1 нші округи УСРР. 1.200 1.800 1.200 Проч. округа УССР. 1.200 1.800

1.200
1.200

Надати щ>аво Раді Народпіх Комісарів 
АМСРР тз «фуговим виконавчим комітетам 
знижувати цей розмір площі залежно від 
місцовкх умов та фактично засіюваних

Предоставить право Совету Народпых 
Комиссаров АМССР и окружным исполни
тельным комитетам понижать указанный 
размер площади в зависимости от местных



культур, а так само і астат плювати для спо* 
чімгльініа галузей іиийшгріипимоздго Харак
теру ПрОМІЖНІ 1П«|>МИ ПрігіуТКОІЮСТН. 11ІЦМІ- 
'Щічіі ІфОТИ ИОЦЧ Л'ІИІоуТКОІЛН-ТіІ рІЛЛІ.

Зіпштії <иа 2І>% норми лрибупсоиостл 
для ко гоктилітх та іт[«уповнх городів, роота- 
інмнашрх біла міст та фабрично-заводських 
«елшц. врожай а шліх здасться спожшчій 
та ші.ш;о^чичіодарпжіііІ кооперації за 
піі*ттьшічі-іоанпАмі тіи Народнього Комісаріату 
Торгівлі цінами.

13. Щ«й наблизити ишрахотпаний за 
порчами прибуток окремих категорій госно* 
Паргтв 'Від сільського іюснодаретвл до фак
тичного їх яірнбутку, ігтаї гавити для А.Ш’РР 
і округ УГИР «нзііачгчіі в цодавапій таблиц1 
(додаток 2) розміри лідвиїщеліія ііррчіЛутігу 
залежно від загаліяіої суни оподатковува- 
віого прігбутку тчишиарств «-усіх джерел.

У в а г а. Раді 'Народні* іКомкарт 
иН'РР та акру гоним •виконавчінч кочі- 
гетам надаі.ті̂ гя право прикладати или 
окремих районів, належно від їх економіч
них умов, одну а трьох таблиць відсотко
вих ‘Надвишок, ііакодонях у додаткові 'і.

14. Плановіші цлп АіМОРР і окремих 
©:руг крайні іючевці уплати податку, заз- 
чіачені в додаваній таблиці (додаток 3).

Зввжантш на зазначені реченці, 'Рада На- 
родяіх Комісарів АМОРР і ©пругові 'виконав
чі комітети залежмо під гміецових ‘учмав <вста- 
кі'влюють реченці уплати податку по оюрг- 
■міг\ аиічіїїггтра^гвно-тернторіялілирх одіпін- 
ЦЯ.Ї.

15. Кст.шоинти для .ШИП і округ У<‘РР 
зазначені л додаваний таблиці розміри чіє* 
•оподатковуваного лайзіелліого прибутку 
господарств (лошодлткіїюуівалий піпімум) 
•(додаток 4).

Надати врано Раді (Пароцніх Комісарів 
'А МОР-І* та «круговим івмшіаіадігм коміте
там лідійііщуватм для огсрмих районів вста- 
іктлепі розміри кгакштковувангого міні- 
■му.уу з таким (ікхфах-уипсоч, здоб 8/* біцняць- 
«киос господарств, що їх передбачається

условий іі фактически засеваемых культур, 
а также установить для специальных от
раслей полупроммшлошюго характера про
межуточные нормы доходности, 'іижишеи- 
'яыо протни .норм доходности нашив.

ІЬііішґь па 25'/о нормы доходности для 
коллекпшиых я групповых огщчшт, распо- 
ложмшьк -возле Гоадов и фабрично-завод
ских поселений, урожай которых сдается 
Чмтро'иггелм'кой и ссльско-схшийстлснной 
кооперация но установлсчшыч Народным 
'Комиссариатом То]чшш ценам.

. 13. <*. целью приближения исчисленного 
но нормам дохода отдельных категорий хо
зяйств от сельского ходяйства к факте- 
сіючу их доходу, установить для А.Ш'Р и 
округов ДХ'Р указавшыс в прилагаемой 
таблице (приложение 2) |шчоры повыше- 
■нии дохода и зависимости от общей оуммы 
облагаемого дохода хозяйгтн от всех источ
ивши.

П р и м с ч а и и е. Сонету Породных 
Кочнесарон ЛЗІМР и окружным шчіо.ііні- 
тельным іюмнтетам івредосгжіяеФмі лра- 
во применять для отдельных районов, в 
зависимости от ш экономических усло
вий, одну зів т|**х таблиц іцроцевітнмх под
бавок, приведенных а приложении <2.

14. -Установить для АЗК’СР и отдельных 
округов предельные сроки уплаты налога, 
'учшаяпыо їв прилагаемой таблице (прило
жение 3).

Исходя т указаіишлх сроков. Совет Па- 
‘|ЮД'Ных Коопкчаров АМСС1* л окружные т - 
чцавннтел1УИыо |};омитеты в зависимости от 
ііоотньк условий устанавливают »тюки уп
латы налога ш> отдельным админигтратнв- 
но-торр1гтрналшым одншщам.

15. Установить для АЛСОР и округ»» 
’УООР указанные в иріьіагаемой таблице 'раз- 
моры но подлежащего обложению паимень- 
шего дохода хозяйств (необлагаемый мини
мум) (приложение 4).

‘Предоставить право Совету Народных Ко
миссаров А'МОПр и окружным •исполнитель
ным комитетам повышать для отдельных 
районов установленные [|юэмеры пеобіїагаї** 
.мого минимума с. таким (|кісчетом. чтобы г/, 
Укдиацміх і.хо.шйч'тв, памечеішнх к оозобож-



увільнити від поілтку в -заношу .районі, були 
увільнені ЗЛ ]ХХШр0М 41риб\тку.

Решту маломіцних господарств, що при
буток к перевищує розміри неподаткову* 
такого ммімуму, тіілются від податку 
за спкокаїмн, що їх подають сільські (се
лищні) облікові комісії до райоиових подат
кових КОЛІИГЇІІ.

Надані .пільги маломіцним господарствам 
здійсняти до -вручення платіж окладних 
листів.

16. Проведення «аэшапн збирання єдиного 
сіл ьсько-господаїрс ькаго податку цього року 
покласти:

1) ® сільських місцевостях—на сільські 
(селищні) ради Іі районові виконавчі комі
тет л;

2) в міських селищах, де людність, що 
працює в сільському господарстві, оподат
ковується єдпппм сільськогосподарським по
датком,—па міські ради (арт. 4 Устави про 
єдиний сільсько-господарський податок).

17. На сільські (селищні) ради поклада
ється:

1) .керувати роботою сільських облікових
комісій; ,

2) вручати платіям окладні листи;

3) вживати примусових заходів стягання 
до чичттіїв єдиного сілігшм\>сподар- 
ського податку, «дповшо до устави про 
стягання податків.

У в а г а .  За постановами (Ради Народ
ах іКомгсарїв АМОРР а округоепх вико
навчих комітеті® па окремі сільські ради 
можна покласти збирання і тимчасове 
переховування грошевих сум, ацо надхо
дять від шатійв єдиного сільсько-госпо
дарського податку.

16. Ла районові виконавчі комітети по
кладається:

1) перевіряти складання реєстраційних 
карток і облік джерел прибутків;

2) вираховувати оподатковуваний прибу
ток шатив;

денцю от «налога в даімом районе, были 
освобождены <ио размеру дохода.

Остальные маломощные хозяйства, доход 
которых превышает размер необлагаемого 
минимума, освобождаются ог налога т спи
скам, представляемым сельскими (посетко- 
’вмми) учетными комиссиям)! в районные на
логовые КОМИССИИ.
1 (Предоставление льгот маломощным хозяй
ствам произвести до -врученн-н илатеїицн- 
кам осадных листов.

16. Лроведенио кампании! по 'взиманию 
единого сельоко-хозяйствеппого налога на
стоящего года возложить:

1) в сел век пх местностях — па сельские 
'(поселковые) советы и районные исиолнп- 
телвныо комитеты;

2) в городских поселениях, гдо занятое 
сельским хозяйством населенно вовлекает
ся к обложеїшю единым сельско-хозяйствеп- 
‘ным кадетом,—ма городские советы {ст. 4 
Положения о едином сельско-хозяйственном 
налоге).

17. 'На сельские (поселковые) с ответы воз
лагается:

1) руководство работою сельских учетных 
комиссий:

2) (вручение плательщикам окладных .гн
етов;

3) применение прімудитедьньїх мер взы
скания в отношении (неплательщиков еди
ного сельско-хоояйетеежюто налога, соглас
но положенню о нинмгьшш налогов.

П р и м е ч а н и е .  )1о піосг«мюв.теі!ням 
Совета (Народных 'Комиссаров АМСОР н 
окружных иакшительных комитетов на 
отдельные ссльскио оовегы может быть 
И03.Т0ЖСІЮ (Взимание И 'Временное Х|ЮНЄ- 
-шю денежных сумм, поступающих от пла
тельщиков едшюго сельско-хозяйственно
го налога.

16. (На районные нюшшнтелышс коми
теты возлагается:

1) проверка составления регистрацион
ных карточек и учета источников доходов:

2) исчисление облагаемого дохода пла
тельщиков;



3) нараховувати оклади податку;
4) складати окладні листи;
5) приймати шатоові податку й пороси- 

лати їх до кас ІІароднього Комісаріиту Фі
нансів;

С) повертати й зараховувати переплати 
единого сіліпліо-гопіо.иірпжого податну;

7) загалі.по керувати й наглядати аби- 
рашія податку на території району.

10. Підготовчі роботи до ироведоння <цн- 
оіого сільгіжо-тнгіїоилрсіїкого податку 1929- 
1030 р. Рада Породим Комісарів АМОРР і 
округові виконавчі 'комітети пошиті пико- 
«лати в таким рол)«>х<уііп»іч, щоб найпіяніш 
1 квітня 1020 року було оси.іоіінміо їхні по
станови ті|ю задади ицюведепнн податку в 
АМОРР і округах УОРР.

Облік об'єктів отдатнушшня Й джерел 
прибутку ]кхяіочати по пмх районах пайпіз- 
ніш 1 травня 1029 року з тим. од об 15 л ни
ви цього року закінчити вручения тиатіям 
сінного сільпжо-тладарського податку 
окладних листів і рткоточатн приймання до
датку.

ІІ.

20. Цю постанову ішдасться на підставі 
лрт. 84 постанови Центрального Виконавчо
го Комітету о Ради Народим Комісарів Сою- 
«у ІЧЇР з 20 лютого 1029 року «Устава про 
■єдиний сільськочтм'аіоцарсионй податок» 
(:м. Зак. ОІЧ1Р 1020 р., Ле 12, арт. 103).

Харків, 2(Д березня 1020 р.

і»,ют. Голови Ради Народам
Комгаріп УОРР Сербиченко.

Ік-рішшчнй Справ Ради іііародніх
Комісарів УСІМ* Я. Касян.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК" зо березня 
102В р.. № 73.

3) яллнеленяо окладов налога:
4) составлолио окладних листов;
5) прием платежей налога я перогылка 

их £ кассы Народного Комиссариата Фи
нансов;

<>) возврат и зачет излишне уплаченных 
гул* единого смьсмсо-хоо явственного на
лога;

7) общее руководство <н надзор за «ласка
нием налога на территории района.

19. Иодгоговятельпыо работы но ярме- 
ден ню единого ссльско-хоояйствашюго на
лога 1929-1930 г. Совет Народных Комис
саров АМОСР и анружпыо испоишггыьные 
ісомнтетм должны провести с таким расче
том, чтобы но позднее 1 ацшд 1929 г. бы
ли опубликованы их постановления об ос
новных положениях проведения налога в 
АМССР н округах УССР.

Учет об’октов обложения и источников 
дохода начать ло всех районах не іищне© 
1-го мая 1929 г. с теш, чтобы 15 имя на
стоящего года закончить вручение платель
щикам единого седіхіикховя&тшиюого на- 
.юга окладных листов н начать іртом на
лога.

■ Л.

*20. (Настоящее постановление вдается 
па основания ст. 84 постановлены Цент
рального Ікшолшггельиого Комитета я Со
вета Народных Комиссаров Союза СОР от 
'20 февраля 1929 года « Положенно о ти
пом сольсісо-хозіійствєшіом налоге» <С. 3. 
ССОР 1929 г. Ж 12, ст. 103).

Харьков. 29 марта 1929 г.

Зам. Председателя Совета Народагью 
Комнсса^юв У СОР Сербіимио.

Управляющий Дедами Совета Лариных 
Комиссаров УСОР Я. Касьян.

Распубликовано н .Вістях ВУЦВК* 30 марта 
1929 г.. № 73.



Арт. 79 X* 10
Ст. 79

Т А Б Л И Ц Я
4УРРР та іо округах

Пересічних норм ирмбутковаств окремих гааузей еіаьськего гесподарстаа по лтичг
УСРР на 19291930 рік (карбоааицаиа).

Прибут<о- 
(вість вулика

«  іО .  ІІІ Іу
0

1
Назва округ

Прибутковість десятини землі

нлX©X
О

> чЖ« сл
О

І ь  > 4  .X

О Л 1 - Ю
ОX X , X  Xх

гь
> .
•  > »  и  X  «  20 0  Ь

Прибутковість голови 
худоби

ІІ і
в ї . 3К м а* в *

х 5  • о  ч

1 Чернигівська 47

' '[ 

29,50 28 120 120 150 23 17
11

17 1 6
т

51
5І

2 Глухівська . . 45 ЗО 25 120 120 150 23 17 17 1 7
* *!

3 Конотопська 58 41 27 120 120 200 27 19 20 1 і
л

О

Л.
4 Коростенська , , 47 35 24 120 120 — — 23 17 17

лл»
1 а

А

9
*

3 Волинська . . 58 40 27 120 125 — — 27 21 20 1 о к
б Київська . . 59 41 27,50 120 125 —» 165 27 21 19 1 7 9

«•
7 Шепетіеська . 62 44 20 120 125 — — 27 20 20 1 7 5

с»
8 Проскурівська в 70 52 зо 130 140 — 125 26 20 19 1.5 7

Є
9 Кам'янецька . 61 50 30 130 140 160 125 26| 20 19 1,5 7 О

і*
10 Могилівська . 62 48 ЗО 130 140 200 125 26 20 19 1.5 7 9

і-
11 Тульчинська . 72 50 33 130 140 160 125 26 20 19 1.5 7 Г)

л
12 Вінницька . . 71 52 ЗО 130 140 125 25 20 19 1»Ь 7 і)

*
13 Бердичівська . 71 52 ЗО ізо 140 — 27 20 20 1.5 7 О

к
14 Білоцерківська . , 79 57 32 130 140 — — 27 20 19 1,5 7 *>

А
15 Уманська . . 73 54 33 130 140 — — 27 22 19 1,5 і 9

«
16 Шевченківська 73152,50 33 130 140 — 180 27 22 19 1,5 7 о

*
17 Сумська. . . 72 57 41 140 150 — — зо 24 22 1,5 7 5

18 Ніжинська . . 68 45 28 120 135 200 28 21 20 1 в 5

19 Прилуцька . . 58 48 27 175 160( — 200 27 22 20 2 8 5

20 Роменська . . 29 150 160 200 21 21 1.5 8 5

21 Лубенська . . 65 4? 31 150 150 — 2О0 28 24 22 2 8 5

22 Кременчуцька . . 50 41 27 150 150 200 29 25 23 2 8 5

23 Полтавська . 54 40 27 140 150. — — 38 24 23 1,5 7 5|
24 Харківська . 61 42 34 140 150 _ — ЗО 26 23 1,5 7 5

25І Івюмська . . . . 44 32,50 25 150 160 — — 28 20 21 2 8 5

20 Куп'янська 44 29 21 150 160 — — 27 20 20 2 8 5

27 Дніпропетровська 40 31 24 150 160 — — 28 23 21 2 8 5

28 Запорізька 41126,50і 21 165 160' 2001 28 23 21 3 8 5
29 Криворізька . 150 160, і5о: — 28 24 21 2 8 5

ЗО Артемівська . 41 31 : 24 160 160 ; — зо 22 22 3
1 . 8 5

31 Луганська . . 40; 25 19 200 180 230 —
і

29 20 20 3 8 5
32 Сталінська 44-27.50 25 160 160 — ; — 29 21 21 3 8 5

33 Першомайська . . 50! 36 29 150 160 150; — 28 24 22 2 8 5

34 ЗіновТвська . 43 33 21 150 160 — 1 - 28 24 21 ОЫ 8 5
35 Одеська . . . 28 20 20 170 160| 230; - 28 23 20 3 8 5
36 Миколаївська 27 17 17 170 івоі 200; — 28 23 20 3 8 5
37 Херсонська . 24 16 16 180 180 250: - 29 23 22 3 8 5
38 Мелітопольська ф , 28 19,50 18.50200 170 220 - 29 24 21 3 8 5
39 Маріупільська , * 37 24 23 200 200; зоо. - ЗО! 25 22 3 8 5
4С Старобільська , * 38 21 22 160 160, — і - 28* 20 22 3 8 5
41 АМСРР • . . .і

37' 31
1

20 150 160' 180; 125 іі4 і 20і 18 2 щ4 і 5

9еаохXжа .

X
У
&ело*

2
2
2
• >ш і

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
о
2
2
2
2
2
2
2
о
♦ »
ы

2
2
2
2
о
2
2
2
о
2
2
о
2
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Т А * Л И Ц Д
Приложение 1 к ст

■а 1929 1030 гед (■ рубли».
АИССР и «крупа УССР

Наименование округов

Черниговский 
Глуховский 
Конотопе кий .

i Коростсиский 
Волынский . .

ii Киевский . . 
Шспетовский

н Ироскуровский 
о. Каменецкий .

Ю Мог илевский ■
ІІ, Тульчинский 
12і Винницкий. . 
і-ІІ Бердичевский 

Белоцерковский 
Уманский . . 
Шспченкоаский 
Сумской . . . 
Нежинский 
Мрилукский . 
Воменский . . 
Лубеиский . . 
Кременчугский 
Полтавский . 
Харьковский .
И ікімский . . 
Купянскмй 
Днепропетровский 
Запорожский 
Криворожский 
Артемовский 
Лугпиский . . 
Сталинский . 
Первомайский 
ЗинойьевскиЙ 
Одесский . . 

ли Николаевский 
37 Херсонский . . 
їм Мелитопольский 
и* Мариупольский 
ні Старобельский . 
41 АМССР . . . .

1 4
I г»
Ю
Г/
ї м
І Ї *
2 і  і
. ' I

2 3
2 4

‘ о

■ о
: ю
и

: п

Доходность десятины 
земли Доходность головы 

скота Доходность 
от улья

г X І С X іі**
пок гот

V

ц
І«ч

2
$«.и 3

§?і*

Ш і
3 И

І і
| •оп

& I 1

XУ0

1 Іі
1 —* - 1

I
Р.Т .

17 24 120 120 IV) 23 17 1 81 4 1 6 ■»
25 12<» 120 — 150 23 17 17 1 7 5 9

.'•и 41 27 І201 120 — 2<ю 27 10 20 1 4 • »
17 ;іг. « 120 12Н - _ 23 17 17 1 6 •9

ю 27 120 125 — 27 21 20 1 6 5 •  9

:.о и 27,ГК»120 125 105 27 21 ІІ) 1 1 К 9
02 41 20 120 14'. — 27 20 2* 1 7 6

» **о
! "и 52 30 130 140 125 26 2о 19 1,5 7 Р| о
1 01 ГК» :Ю 130 1 Ю НЮ 125 26 20 11»1.5 А% 5

£
9

1 |И 30 13о 140 2оо 125 26 20 Н) 1.5 7 5
«у
И

72 :<о 33 130 140 10о 125 26 20 10| 1.6 7 5
• «

і"» Г.2 зо 130 140 — 125 25 20 10 1.5 7 5*
V

• 1
і 71 Г.2 :и> 130 110 — — 27 20 2о 1.5 7 2
1 Г» 7 32 130 по — 27 20 10 1.5 7 м .»

7:і :л 33 130 140 — — 27 •*2-<• 19 1.5 і я! 9
| 73 г.з,50 ЯЗ 130 110 180 27 9 О ІІ) 1.5 7 г; 9
1 72 57 41 140 150 — Во 24 22 1.5 4 Г.’ • В
1 ни 4 Г. 28 120 136 — 200 28 21 20 1 К 5 • в
І :л 4Н 27 175 150 — 200 27 22 20 •» 8 5 ■»

47 29 150 ню 200 27 21 21 1,5 8 К о
о:. 47 31 150 160 — 200 28 21 22 9м Н и •9
V» 41 27 150 150 — 200 29 ІІГі 23 2 8 и *>

м 40 27 140 150 — — 28 24 23 1.5 7 5 9
01 42 34 140 150 — — НО 26 23 1.5% 5 2
И 32,50 25 150 100 __ 28 20 21 2 8 5 9

44 21» 21 160 ню — — 27 20 20 9ы 8 5; 2
4н 81 24 150 ню ~ 2Я 23 21 2 8 5 <9

ІІ 20,50 21 105 100 200 — 28 23 21 3 8 5 «ВЛ*
30 20,60 21 150 ню 150 — 28 24 21 2 к
ІІ 31 24 1во 160 — 30 22 22 3 8 5 •У

40 2 Г» 19 200 180 230 __ 20 20 20 3 8 5 9

•и 27.50 26 НЮ 1801 — 2о 21 21 3 8 5 2
гк» 30 21» 150 НЮ 150 — 28 24 22 2 к 5 ы
411 ЯЗ 21 160 10^ — 28 24 21 о 8 Л •  9  

ы

28 20 20 170 160 230 28 23 20 3 * •* •  9

27 17 17 170 ню 200 28 23 20 3 8 •  9

24 10 10 ІНО 180 260 21» 23 22 3 н и 1 ч
28 19,50 18,60 2<ю 170 220 2И 21 21I» 8 5 1 2
Я7 24 28 200 200 зоо _ 30 26 22 3 8 Я 2
36 21 22 >0о 1бо — — 98 20 •>о

Ї3 8 6 2
20 150 100 180 125 24 20 IX12 7 6 • р



Раавір іідвищемня (| відсотках) впраховакаго Развар вовышения (в процентах) нечисленного 
за иарвави прибутку від сільеькаго господар- по норман дохода от сельского хозяйства в 
ства залежна від загальної ауви ояодаткову- зааисивостн от общей суавы облагаеаого до- 

ваиаго нрибутку господарства з уоіх джерел хода хозяйства от всех источников.

І Загальна сума при- 
Назва округ бутку від усіх дже

рел

% х З я х  х
<3 о
ї й  
£  * *  
«  > »  
а. я

іі
1. КорОСТЄНСЬК4
2. Черніг в ька .
3. Глухівська
4. Ко отолська . 
Г>. Ніжинська . .
6. Київська . .
7. В >лин£ька . .
8. Шелеті «ська .
9. Білоцерківська

10. Бердичівська .
11. Вінницька . .
12. Проскурівсьі-а
13. Кам‘янеиь«а .
14. Могнлівська .
15. Тульчинська .
16. Уманська . .
17. Шезче^к вськ*
18. Сумська . . .
19. Романська . .
20. Прилуцька . .
21. Луб нська . . 
2І. Кгам ичхцька 
23. АМСРР . . .

І

500 ДО 550 крб. Г»
550 . 600 . 6
600 , 650 . 7
650 » 700 „ 8
700 , 750 . 9
750 10

1. Полтавська .
2. Харківська . .
3. Куп'янська
4. Ізювська . . 

>5. Зіновівська .
о. Першотравен.
7. Одеська . . .
8. Миколаївська
9. Херсонська . 

10. Старобільська

Понад 550 до 600 крб.
. боо . 650 .
, 650 . 700 .
. 700 . 750 „
. 750 . 800 .

800

5
6
7
8  
9

1 0

Наименование

округов

! Общая сумма при- 
' были от всех источ

ников

к
; и та
;Э ь.

3 о' а гг
* 2 о
Iе о.
о. е
Ї а

, о ж
1 ж Xїй.

і. Коростенский ; 
2 Черниговский
3. Глуховский
4. Конотопский .
5. Нежинский . .
6. Киевский . .
7. Волынский . .
8. Шепе овский
9. Бел церковский 

10. Берт невский | 
И. Винницкий . .'
12. Проскур^вский |
13. Каменецкий . і
14. Могилевсчий .
15. Тульчинский . I
16. Умакский . . )
17. Шев^енКОВСКИЙ!
18. Сумской . . . |
19. Роуєнский . . I
20. Прилукский .
21. ЛубенСкий . .
22. Кременчугский
23. АМССР . . .

Свыше 500 до 55<) р. { 5
и 550 » 600 „ ' о
. 600 . 630 . ' 7
„ 650 . 700 . I 8

700 750 . «
. 730 . 1 10

(

I
• \

Свыше 550 ДО 600 р. ! г» 
„ 600 , 650 . 1 в

700650

1. Полтавский .
2. Харьковский .
3. Купянский . . 
4 Изюмский . . 
5. Зиновьевский 
6 Первомайский
7. Одесский . . .
8. Николаевский
9. Херсонский 

Ю. Старобельский

«1*1* и «, Р
750 „ 800 . 9
800 * 1 10

1. Дні п^опетрон.
2. Запорізька . .
3. Криворізька .
4. Мелітоп льсък<
5. Млріупільська
6. Сталінська. .
7. Артемівська . і
8. Луганська . .

ПонадООО до 650 крб.
• 650 . 700 .
. 700 . 750 .
. 750 * 800 ,
. 800 . 850 .

„ 850

5
6
7
8 
9

1 0

1. Днепропетров.
2. Запорожский.
3. Криворожский 
4  Мелитопольс*. 
5- Мариупольск.
6. Сталинский .
7. Артемовский . :
8. Луганский . .

Свыше боо о 65» р.
65» . 700 м
ТОО . 75о .
750 . 800 .
800 . 854» .
85о .

5
о
7
Ч
9

1 0



Речемо! сплата єдиного еіяьсько-гоенодчрсько- 
го податку по округах УСРР та во АМСРР 

1929-1930 р.

Срока уаяаты едвяого еольеко-хозіЯетввияого 
налога ао округам УССР а ао АІІССР

1929-1930 г.

Назва округ

Повинно надійти вКН 
до і-игахованої по окру

гах та по АМСРР суми 
пода ку

V
* о.« л—  о> 

Ч і -

«Xна
О
X О 
- в» 
о  с ь

но5
' *  О

— о „ СІ—  О їN  о  о

кX
9
V  о.
— о 
Д.О>

Наименование

І Должно поступить в Н* 
‘от исчисленной 10 окру, 
'гам и по АМССР суммы 
і налоги

округов
о

с»о •
іО— в» А «ч 
£2

ко.•о
нXо •

к&яяX* ь:
8

—с*

1. Дніпропетровська ч
2. Запорізька . . .
3. Криворізька . .
4. ЗіновТеСька . . 
г>. Псршомайська. .
<>. Одеська . . . .
?. Миколаївська . .
8. Херсонська . . .
9. Мелітопільська .

10. Маріупільська . .
11. Сталінська . . .
12. Артемівська . . .
13. Старобільська . .
14. Луганська . . .

ЗОН 20*/о

1. Днепропетровский
2. Запогожский . .
3. Кривороже*-й .
4. Зиновьевский • .
5. Пере майский . . 
в. Одесский . . . .
7. Николаевский . .
8. Херсонский . - .
9. Мслито юльск^й

10. Мариупольский .
11. Сталинский . . .
12. Артемовский . .
13. Старобельскмй .
14. Луганский . . .

ЗОН 204

1. АМСРР . . .
2. Н жиксьма . 

КиГчська . .
4. Шепетіеська
5. Білоцерківська
6. Бердичівська
7. Вінницька . . 
9. Проскуріеська
9. Кам'янецька

10. Могилірська
11. Тульчинська
12. Гуманська . .
13. Шевченківська
14. Сумлка . . 
Ід. Ромен :ька .
16. Прилуцька .
17. Лубенська .
18. Кремінчуцька
19. Полтавська ,
20. Хагювська .
21. Куп'янська .
22. ізюмська . .

1

50Н ЗОН 20Н

1. А М С С Р . . . .
2. Нежинский . .
3. Киевский . . .
4. Шепетовский .
5. Белоцерковский 
0. Бердичевский .
7. Винницкий . .
8. Проскурівский
9. Каменецкий

10. Могилевский .
11. Тульчинский .
12. Уманский . . .
13. Шевченковский
14. Сумской . . .
15. РоменскиА . .
16. Прилукский . .
17. Дубенский . .
18. Кременчугский
19. Полтавский . .
20. Харьковский .
21. Купянский . .
22. ИзюмсккА. . .

50И ЗОН 20И

1. Коростекська
2. Чернігівська.
3. Глухівська .
4. Конотопська
5. Волинська .

40И 40Н 20*

1. Кпростенский
2. Черниговский .
3. Г оуховский . .
4. Конотопе*-,Й . 
6. Волынский . .

40* 40Н 20И



Розмір неоподатковуваного иіиіяігму прибутку ма Рммер необлагаемого минимума дохода мв 
гоеюдарство за кількістю їдців. хозійстао ао количеству едоков

Назва округ
1-2

Гдців

З -4 

Гдців

5 і більш 

Гдців

12
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16

Чернігівська . „ 
Глухівська . . 
Конотопська . . 
Коростекська . 
Волинська . . . 
Київська . . . 
Шелетівська . . 
Проскурівсіка • 
Кам'янецька . . 
Могилівська . . 
Тульчинська. . 
Вінницька . . . 
Бердичівська. . 
Білоцерківська . 
Гу манська . . . • 
Шевченківська . .

і

100І 120 140

І
і

| Наименование 1-2 3—4 5 и более

округов едока едока едоков

1 Черниговский . .
2 Глуховский . . .
3 Конотопский . . .
4 Коростенский . .
5 Волынский . . . .
6 Киевский . . . .
7 Шепетовский . . I
8 Проскуровский . 1 100 120 но
9 Каменецкий . . .|

10 Могилевский ...
11 Тульчинский . . I І
12 Винницкий . . . . 1 1
13 Бердичевский . . [ і
14 Белоцерковский . ;
15 Уманский 1 1
16 Шевченковский . I Г
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Мариупольский . | 
Старобельский . .
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ПОСТАНОВИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНІХ 

КОМІСАРІВ УСРР.

80. Про найменші агрокультурні вимоги, що 
їх зобов’язані виконувати установи, органі
зації та окремі селянські господарства, що 
користуються землею сільсько-господарського 

призначення.

Інтереси сщія.іістячінто будівництва і но. 
інте|>огн трудового селянства тют|ю- 

иують нкнайгкоршого піднесення іі|»одукціП- 
ігости сільської** ітя*!іціа]гпиі й. зокрема. 
ііідошіцс'ішя К|юя5ійиости. Цього чгжпа най
ліпшо досягти тільки за умов ііеретжгячінн 
.Срібних голянськігх гос.но.іаротв на вели,,і 
і.тмоіггшпіі господ аіства, «де можна загтосу- 
вати «найдосконаліші технічні г-нютюи вико
ристання землі. іг]іаці та засобів ни]ибин- 
цгва. Поруч з утнпреншпі таких великих 
іггиектшших толіюдаїїств г.гід поліпшити ви- 
користання наявних в селянському гогпціа}- 
гтві засобів шг|Ч(оппптва й способів раціо- 
на.іміішого голігдефишаилп.

Вважаючи розвиток сілітіжого гослодар- 
ггва за одне з своїх найголовніших зак- 
дань, радянська влада всіма'можливими спо- 
«•обнмн ппрши; цьому розвиткові, зокрема че
рга лемлеігноряджеігня. іфедитуїкішіл, по.'та- 
чзіпія селянству шечиилто. засішюп* та 
сортного матеріалу, через мшіппклюстачан- 
ігя тощо.

ІІІіг|тжі кола оідшгшжоіч> та спредиицько- 
го селянства зі свого «оку напружують зу
силля по пщесешш с.ільсіжого господарства 
че|іез застосування иайкраїшіх способів го- 
поіарювгппія в окремих гооікіичмтвах, ут- 
імретія ПОрЯДЩіМ грпчадпжої самодіяльно
сті! різіпгх 'виробничих оосднані., запутал* 
жоіпж іучічалсіжігх нлщозмп!, пиносортпяих 
масивів, групових наснажень тощо.

ІІ|КГГ«, -поруч ГЗ ЦИМ СПОСТР!;іІГП!ОТ!^Я ШІ- 
мадіги. що ок|юмі господарства та різні об'єд
нання недбайливо використовують землю, 
чим вони но тільки эшгжують іетибуткстість 
сімох гостяаргте, а.іе й ставлять певні 
пертиикик пишім господарствам та обсц- 
ляіппм натічнії у пати їх но гопк»дарювашіпя.

За останній час ціла ілгзка земельних 
іромад та місцевих органів в снащу драпіен-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НА

РОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

80. О минимальных агрикультурных требо
ваниях, подлежащих выполнению учрежде
ниями, организациями и отдельными селян 
сними хозяйствами, пользующимися землей 

сельско-хозяйственного назначения.

Интересы сошьиис.гнческого строитель
ства И прежці* всего ШШфеСЫ Трудов'*!'* 
селянства тртуют нансіюройїпего пооьшш- 
ш!д гі|юіиво.піте.іьіЮсгн сельского хозяй
ства и, в частоті. імвмпнчмя урожайно
сти. Зто может быть нал.іучішьч «брхн«ч 
ДіГТШШуТО ЛІПНІ. При ус.КЖНН ПрЄцбр;им|м- 
їінз маїких саиигс .нх хозяйств в крупні*' 
КОЛЛОКТ)ПИ1ЫО ХОЗЯЙСТВ,!. В которых , іки.І- 
можно применение їм ибаїео «чяіершенни \ 
ТоХИІІЧЄСКІГХ ПНй'ОСИЖ ИПІОЛЬЗОВаШІИ аем.кі!. 
труда и орудий производства. Параду с об
разованием таких крупных коллективных 
хозяйств находимо ■улучшить исиальзонл- 
нпе наличных в січянскіш хозяйство 
средств производства ІІ слосаюв «более )М 
'пнопальпогл в од опия хозяйства.

(‘читая развитие сельского хозяйства ««!- 
пой из главнейших своих задач, совотгклн 
власть «всеми возможными «тюсабамн сн.,- 
гоботвуот этому развитии», «в частности, ну
том землеустройства, кредитования, снабже
ния селянства племенным, лосинным и сор
товым материалом, путем мзшіїногіглбжеііті 
и т. п.

'Широкие СЛОН бщЛИЦКоГО И СЄ)КЗЦІШШ.О|<» 
селянства с с.воей стороны напрягают ■уси- 
лпя к повышению сельского хозяйств;» ну
том применения 'Намучших «іюсоїбов хозяй- 
ствования в отигаьных хозяйствах, «лбраз**- 
влния, в порщке общественной сааодея- 
Тсмыгостп, разных проязводственшах оббни- 
пений, применения «юществепнмх гешмябо- 
ротм«*, «аиос«фгп1ых массивов, групповых па- 
сажцешгй »и*т. ц.

Однаь'о, наряду с :гтнм наблюдаются слу
чаи, что елцельтше хозяйства в ралньн* 
«мб'еЛПНОННЯ 'ПЛгбрОЖНО используют землю и 
этим самым не только иоиняшют доходна-п. 
своих хозяйств, но н ставят сщ^ме.кчшы*' 
затруднения иным хозяйствам и об’ешин*- 
нням т деле улучшения их хозяйствования.

В последнее Время целый лиг земельных 
жіщатв и местных органов н сши».ч стрем-



\й д<* нажшіі'ішя господарства взагалі і зо
крема,—до підвищення Н]ю;кайтти, •вияви* 
.:іг ініцштиву до мкцюваджешш обов'язко
вих :т поодиноких землекористувачів та 
«иТі.днаш. ‘поліпшених способ: в господарюван
ня.

Вважаючи за потрібне, •» інтересах всієї 
людности і«ашшіуті! зазначену інщіяпту 
міг-димк органів, а гак само забезпечити на- 
)чавш господарство від иедбайливого та пс- 
вродукційіюго -втсорвктаїмія землі, ‘Всеукра
їнський Центральний Ніікоіілвчий Комітет і 
Вада Народніх Комісарів УП*Р іі о с т а н  о- 
к и л іі встановити ннжчсиаведсні вимоги, 
обов’язкові до застосування у сільському 
)огподз|Н’тві:

лешш к улучшению хозяйства вообще, и в 
частности, к амвышонню урожайности,
іі]и)явііли шіііцнатнву и применении обяза
тельных для отдельных землепользователей 
И Об'еДІКЮШРІІ улучшенных способов ХОЗІГЙ- 
ствовання.

Считая необходимым, <в интересах «всего 
населения, развитие указанной инициативы 
'местных органов, а также обеспечение на- 
одного хозяйства от небреааного и непроиз
водительного использования земли, Все\к- 
раїшсшй Центральный ІЬмюліііітєльньій Ко
митет и Совет «Народных Комиссаров УОСГ 
постановили установить иижеслсцую- 
‘щио требования, обязательные к шркмоне- 
Ш!Ю в сельском «хозяйстве:

I. I.
А. Про засів очищеним та сортовим насінням

1. Зобов'язати асі сільсько-господарські 
колективи, а так само господарства .різних 
державних установ та громадських органи за
пій вживати для засіву тількл очищене на
сіння. Районові їм шпеогсаечлл комітетам на
дасться право, коли для того е відповідні 
умовний, поширювати вимоги про засів са
мим очищеним насінням на землевпоряджепі 
земельні промадії та <па окремі селянські тос • 
подпет.

2. Зобов'язати <і>адяііські гооаодаїютва, 
іНігжавиі установи та (різні громадські орга
нізації висівати насіння сі льсько- господаре ь - 
1,‘ігх культур тільки тих ґатуїгків. що їх 
допустив або «взнав за стандарт Народпій 
Комісаріат Земельних Справ УСРР.

ііа тнх випадків, кати земеліліі громади 
закладають еднооортові масиви і коли для 
^гліх господарств буде -постачено «оповідне 
насіння—всі окремі тосподаїрства зобов'язані 
висівати насіння того самого ґатунку, що 
його засіває земельна громада.

А. О засевах очищенными и сортовыми семенами

' 1. Обязать всо сельско-хозяйствеаньи* 
коллективы. а также хозяйства государ
ственных 'учреждений и общественных орга
низаций применять для посева только очи
щенные семена. Районным лслаигительным 
комитетам предоставляется право, ори на
личии соответствующих условий, распро
странять требования о посеве только очи- 
щеппых семян на землеустроешш© земель
ные общества н на отдельные селянские хо- 

4 зяЙетвз.
2. Обязать советские хозяйства, государ

ственные учреждения и |>аэныо обществен- 
пыо организации ври посевах употреблять 
только сорта семян сельско-хоэяйствсвшых 
культур, допущенные 'Народным Комисса
риатом Земледелия УССР или призиаишые им 
стандартными.

В тех случаях, когда земельные общества 
оргзпизуют .односортные 'массивы, то при 
условии снабжения всех хозяйств соответ
ствующими сам єнами, все отдельные хо
зяйства обязаны засевать семена того-же 
сорта, которыо употребляются земельными 
обществами.

Б. Пре поліпшений обробіток землі.

3. Зобов'язати радянські господарства, дер
жавні установи, сільсько-господарські ко
лективи. земельні громади, кооперативні й 
шші громадські організації, а таї; само ок
аючі селянські господарства. що користують
ся землею емьсысо-тосподэрсьвого визна
ченій: 1 „У

6. Об улучшенной обработке земли.

3. Обязать советские хозяйства, государ
ственные учреждения, сельско-хезяйогвеп- 
иые коллективы, земельные общества, коо
перативные и иные общественные органязл- 
дни, а также отдельные селянские 'хозяй
ства, пользующиеся землей сельско-хозяй
ственного назначения:



1) використовувати польову орну землю 
в такій спосіб, щоб під поліпшений обробі
ток було по менш повпої частини всісї орної 
земле в розмірах, що їх встановлює Рада 
ІІародпіх Комісарів АМОРР або округові ви- 
кошт*# комітети—кому слід;

2) винищувати бур'яни на всьому обширі 
зохьгі, що є ® їхньому корлстувашгі.

Перелік бур'янів, що їх слід вшподувати, 
та способів ішгшицешгя їх встановлює Рода 
Народах Комісарів АМСРР та округові ви- 
юопдоі комітети—кому слід, за інструкцією 
Народнього Комісаріату Земельних Справ 
УСРР;

3) винищувати ®сі види шкіоігмів та 
бо}кггася з хворобами тварин, польових рос
лин, садових і інших спеціальних насаджень 
за директивами Роди Народпіх Комісарів 
АМОРР. Нлроднього Козксаріяту Земельних 
Справ УСРР і оіерутових виконавчих коміте
тів—ец коро слід;

4) иротруювати заражене засівне зерно 
від вони.

Увага Вимоги, зазначені у я.п. 2 і З 
цього артикулу, поширюються і на ті 
державні установи та аргаиіз<щії, що 
одержали землю по дли сільсько-госпо
дарського користування (устаповн Парод- 
нього Комісаріату Шляхів Союзу РСР, 
Народиьоро Комісаріату Військових та 
Морсмаїх Справ тощо).

В. Про встановлення плодозмін.

4. Зобов'язати всі землевпоряджеш зе- 
моліаі громади, за постановами сільських 
рад, застосувати па землях, що ними вони 
користуються, правильні громадські плодо
зміні. В тих иесомлевпораджвнпх земельних 
громадах, де запроваджено громадський ви- 
жас худоби на кліпах пізнього (толочного) 
жару, кожний господар має право орати свою 
•смугу (частку) в толоці на ранній пар або 
лід будьякі засіви з тим, що земельна гро
мада зобов'язана охороняти такі смуги від 
спашу та витоптуваипя громадською чере- 
хою.

Г>. Зобов'язати радянські господарства, 
держанні установи, сільсько-господарські ко- 
ігетшя, «оопе|йтивш і громадські оргапіза-

1) псполюовать полевую пахотную зем
лю таким образом, чтобы под улучшение# 
обработкой находилось не мояее оораимен
ной части всей пахотпой земли в размерах, 
устанавливаемых Советом Цародпых Комис
саров АМООР иля окружными нотшятель- 
нымн комитетами—по’ принадлежности;

2) уничтожать сорлые травы «а ведо 
просграиегве земли, находящейся о од поль
зовании.

Перечень сорных трав, подлежащих 
уничтожению, п способов их уничтожения 
устанавливают Совет Наїродиьіх Комиссар* 
АМССР и окружпые исполнительные коми
теты, по принадлежности, па оепшши» 
инструкции Народиого Комиссариата Земле
делия УССР;

3) уничтожать эсо виды вредителей л 
вести борьбу с болезнями животных, поле
вых (растений, садовых и других специаль
ных насаждений по директивам Совет.) На
родных комиссаров АМССР. Народного Ко
миссариата Земледелия УССР и окружных 
пспсшттелыш.х комитетов—по принадлеж
ности;

4) протравливать зараженное поссепое 
зорпо против головни.

Примечал йе. Требования, указан
ные в п.п. 2 и 3 настоящей статьи, 
распространяются также и на те госу
дарственные учрещелия л организации, 
которые получали землю оо для сель- 

• ско-хозяйствеппого пользования (учреж
дения Народного Комиссариата Путей Со- 

’ общения Союза ССР, Народпого Комисса
риата по Вооплым и .Морским Делам 
и т. п.).

В. Об установлении севооборотов.

4. Обязать <все зохлеустроеипыо земель
ные общоства, по постановлениям сельских 
советов, применять ла землях, которыми О!» 
пользуются, правильные общественные се
вообороты. В тех яеземлеустроеаныл зе
мельных обществах, в которых применяется 
общественный выпас скота на участках 
позднего (толочного) пара, каждый хозяин 
имеет право пахать свою полосу (долю) в 
толоке па рашшй пар іглн под какао либо 
посевы, при чем земельное общество обя
зано охранять такно полосы от потрав м 
вытаптывания общественным стадом.

5. Обязать советские хозяйства, государ
ственные учреждения, сельско-хсояйствев- 
ныо коллективы, кооперативные и обще-



аії на землях, що б о їхньому користуван
ні, іі|юваднтн правильні плодозміпн і, зокре
ма. не заводите в плодозміні пізніх толочних 
яарю.

Рай Народах Комісарів Л1ГСРР та окру- 
гавнм никопавчпм комітетам, кому слід, на- 
хаспля право забороняти запровадження яз
ях тагочанх парів у тих земельних грома
дах, де етап з кормами дія худоби забезпе
чує перехід ш правильну плодозміну без 
толоки, а також забороняти випас худоби па 
«ютові, неорганізований випас худоби на 
луках, що їх культурно оброблюється (іго- 
.ивасться* підсіваються, упююєтя тощо).

Г. Про добір плідників.

С. Зобов'язати радянські господарства, 
держашгі установи, сільсько-господарські ко
лектив», кооперативи! та громадські органі
зації користуватися тільки тими плідниками 
шьсько-господарськях тварин, що їх впосе- 
ію в державні племінга книги або що їх 
схвалили чи допустили районові земельні від
ділки.

Постапопами плепухів райоповнх виконав
чих комітетів таке зобов’язання щодо якостн 
с.тідіткм), залежно від «ількостп маток, хо- 
жпа поширювати па земельні громади з умо
вою, що ці земельні громади мають змогу 
нжчошіти зазначені зобов'язання.

7. Зобов'язати власників плідників сільсь
ко-господарських тварин на вимогу рзйово 
впх виконавчих комітетів у встановлені ре
ченці доставляти плідників на огляд спеці
альних зоотехнічних комісій.

Раді Пародніх Комісарів АМСРР та окру
гові виконавчим комітетам, кому слід, за
дасться право пред’являти вимогу про обов'
язкову кастрацію тих ішдгаків, що їх зо- 
отохчнчпі комісії по визнають за схвалені 
або долущ(ші.

Д. Про багаторічні насадження.

8. Зобов'язати вся державці установи, сіль
сько-господарські колективи, кооперативні і 
іромадсьгі організації, а так само земель
ні громади * групи селянських господарств 
неі нові пасэджешя (в громадах—громаден-

ствешше организации на «землях, находя
щихся в (их шлзьздвашпі, вести правильны*» 
севообороты и, в чашгости, пе црпмешігі.

' в севообороте посадгах топочных «паров.
' Совету Нарсяпых Комиссаров АМССР и 
окружиьпс иополвятелыным комитетам, по 
іфлеадложносгн, предоставляется ара»» 
запрещать примелепно поодшгх топочных 
паров в тех земельных обществах, те по
ложение с кормами для скота обеспечивает 
переход «на правильный севооборот бее то
локи, а также запрещать выпас скота на 
озимых посевах, неорганизованный выла* 
скота на лугах, которые подвергаются 
культурной обработке (орошению, засеву, 
удобрению и т. п.).

Г. О выборе производителей.

‘ 6. Обязать советские хозяйства, госуцау*- 
ствеиныо -учреждения, с ел ЬСКО^ХОЗ ЯЙСТВ (Н ь 
ные коллективы, кооперативные м обще
ственные организации пользоваться только 
теми производителями «сеяьсюнтозяйствеп- 
пых животных, которые внесены в государ
ственные племенные квпги или одобрены а 
допущены районным земельным отделением.

Постановлениями пленумов районных 
исполнительных комитетов такое обяза
тельство относительно качества производи
телей, в зависимости от количества маток, 
может быть распространяемо на земельные 
общества при условии, что эти земельные 
общества в состояооп выполнить указан
ные обязательства.

7. Обязать собственнике© производителей 
сельско-хозяйственных животных, по требо
ваниям районных шяшшггельных комите
тов, доставлять производителей в установ
ленные сроки па осмотр специальных зоо
технических комиссий.

Совету Народных Комиссаров АМОСР и 
окружным яслолантельпым комитетам, по 
'принадлежности, предоставляется право 
пред'являть требовалпя об обязательной ка
страции тех производителей, которые «не бу
дут одобрены или допущены эоогехвнче- 
01 ПИП комиссиями.

Д. О многолетних насаждениях.

$. Обязать все государствевсые учрежде
ния, сельско-хозяйственные кохлективы, 
кооперативные н общественные организа- 
цнл, а также земельные общества и группы 
селянских хозяйств все новые насаждения



кі. в групах—трупові) багаторічних культур, 
крім ліпших [іп|*>д, загоджувати ті.тші ти- 
ми гатунками, що їсс затвердив для відпо
відних рійгігів Народній Юічіогфіят Земмь- 
]?кх Оправ УСІМ’.

Б. Про найпростіші меліорацї.

іі. Іи-бовязатн іродипські господарства, 
'державні установи, сільсько-господарські ко
лективи, земельні гіюмади, кооперативи'! і 
іішп г]>омадські організації, а так само ок- 
речі селянські господарства, що корнету юті.- 
сіг землею сільсьі;о-]оспод;*еського позна
чення:

і» здіін'.нювлти найпростіші імеліоративні 
находи переведення непридатних або ма
лопридатних для сільського гетнодарства зс- 
мель, що с. в межах їх землекористування, 
і; придатні для сільського господарства утід-
ц;і:

2> застосовувати заходи до охорони, по
ліпшення та обсажуваїшя ставків, що с в 
межах їх землекористування;

Зі вживати заходів до охо\юпн та лоліп- 
ііч-ння польових шляхів сільто-гоеподпра- 
КОГО значіння. 4

Ж. про впорлдкуааиня скотомогильників.

10. .’пюов'язати всі .радянські господ а рстса. 
державні установи, земельні тромадп та ін
ші організації, що користуються землею 
сільсько-господарського призначенця, ви
вести спеціальні дільниці під ШГГОМОГПЛЫШ- 
кй та впорядкувати їх, згідно з тнетоукці- 
«о Яароднього Коміслріяту Земельних Оправ 
УСТІ*. Всі окремі господарства зобов’язані 
закопувати здохлих тварин, включаючи й 
птахів, па цлх скотомогильниках.

3. Про складення плинів господарства.

11. Зобов’язати всі зомловпорядженгі зе
мельні громади складати щороку за допомо
гою агроиамічного персоналу ллянії громадсь
ких заходів по сільському господарств)'; в 
«их плямах слід передбачити заходи громади 
ао викоігаїшя найменших агряку.тьтургаїх 
вимог.

12. Зобов'язати «всі сільсько-господарські 
колективи провадити господарювання за що
річно складшнош виробничими шянами, а всі 
інші первісні кооперативи, а так само гро-

(«в обіцес.тліх—«'«ществеїмше. в группах— 
ррушивые) .многолетних культур, за исклю
ченном ИЄСІІІ4Х порой, ІфОЖШоДЦТЬ ТО.1 ьк» 
ТОМИ СОрТООШ. Которые У'ТВЄ}*Ж:ІІМШ Дії и со
ответствующих районов Народным Комис
сариатом Земледелия УССГ.

Е. 0 простейшей иелнорацмп.

■0. Обязать советские хозяйства. государ- 
ствешшо учрежцеашп, сельсжочходяйствен- 
яые коллективы, земельные общества. коо
перативные и иные общественные организа
ции. а также отдельные селянские хозяй
ства, пользующиеся землей сельско-хозяй
ственного назначения:

1) осуществлять найиростойнже мелпо- 
ратншшо ^мероприятия по щипалілиііію йе- 
пригодных или малопригодных для селищно 
хозяйства земель, «аходищихен в пределнх 
их землепо.іі.зоиання. в пригодные дли'сель
ского хозяйства угодья;

2) применять мероприятии но охране, 
улучшению н обсаііко дру'дои, находящихся 
в пределах их землепользовании;

3) принимать моры по охране «и улучше
нию полевых ДОрОГ СЄЛІЛЖ0-Х03ЯЙСТВРІМЮІО 
значения.

Ж. 06 упорядочения скотомогильников.

10. Обязать все совсфскио хозяйства, го
сударственные учреждения, ЗЄ0КММН4Є 00- 
щества и другие организации, пользующие- 
ея землей сельско-іхозяйствоініого пззначе- 
икя, отвести специальные участки под ско
томогильники и содержать п-х соодасио ин
струкция Народного К<огягсарната Земле
делия УССР. 'Все отдельные хозяйства обя
заны зарывать паших жлвопшых, включай 
к птиц, па указанных скотомогильниках.

3. О составлении планов хозпиетва.

11. Обязать все зенлеустроешгыс земель
ные общества, при помощи агрономического 
персонала, ежегодно составлять п.тани об
щественных мероприятий по сельскому хо
зяйству; в этих плавах должны бьггь пред
усмотрены мероприятия общества по выоол- 
неігшо мвшошлышх агрикультурных требо
ваний.

12. Обязать все сельско-хоояйспювпые 
коллективы вести хозяйство согласно еже
годно составляемым производственным пла
нам. а псе шше первичные кооперативы, а



Лрт. 80 № 10 Ст. 80

хядські оргатагиї (селянські товариства 
взаємодопомоги, трудшколи. селянські бу
динки тощо), що мають у свойому «оргосет- 
вляпі землю сільшю-госівдщрського ирііуна- 
чеввія, використовувати її за порічно складе- 
лілій плянаїми. Районові земельні відділки на
глядають, щоб зазначені оляюі відііовдіш 
агрикультурном вимогам.

И. Порядок, як вмоиуватя цю постанову

13. Уточиепня обов'язкових вимог, що їх 
передбачено у цій постанові, провадять для 
устаиоЕ і організацій всесоюзного та все
українського зиачіння — Народній Коміса
ріат Земельних Справ УСР1\ для установ і 
організацій республіканського значіння в 
АМСРР—Рада Народніх Комісарів АМСРР, 
для установ і організацій округового зна
чіння—округові виконавчі комітети, а для 
всіх інших установ і організацій, колекти
вів, земельних громад і окремих селянських 
господарств—раЙоиові виконавчі комітети.

14. Видання обов'язкових постаиок про 
найменші агрнкультурні заходи у межах цієї 
постанови, а так само відповідно до перед
бачених в арт. 13 уточнень, провадять 
районові виконавчі комітети.

15. Проекти обов’язкових постанов райо
нові^ виконавчих комітетів про виконаний 
агрнкультурнпх вимог перед їх затвер
дженням, передається на обговорення ши
роких нарад селянства.

Встановлюючи агрнкультурні внмогн, тре
ба зважати на забезпеченість землекори
стувачів засобами та приладдям, що по
трібне для їх виконання.

16. За невиконання обов'язкових поста
нов районових виконавчих комітетів вста
новлюється відповідальність на підставах і 
в порядкові, передбаченому Адміністратив
на» Кодексом УСРР.

За систематичне невиконання агрокуль
турних вимог окремі селянські господарства, 
за постановою районовнх судово-земельних 
комісій, можна позбавити права користува
тися землею порядком і на речепець. перед
бачений в арт. .54 Земельного Кодексу 
УСРР.

также общественные организации (селян
ские общества взаимопомощи, трудшколы, 
селянские буцынки и т. п.), имеющие в сво
ем пользовании землю гслыжо-хознйствен- 
иоро назначения, использывать ее по еже
годно составляемым -планам. Районные зо- 
мельпые отелення наблюдают за соответ
ствием указашшх планов агрикультурным 
требованиях.

И. О порядке выполнения настоящего постано
вления.

13. Уточнение предусмотренных настоя
щим постановленном обязательных требовз- 
п»й производится для учреждений и органи
заций всесоюзного и всеукраинского значе
ния—Народным Комиссариатом Земледелия 
УССР, для учреждений и организаций респу
бликанского зпачеппя в АМССР — Советом 
Народных Комиссаров АМССР, для учрежде
ний а оргаипзаппй окружного значения— 
оігруж-нимк исполнительными комитетами, а 
дли всех прочих учреждений п организаций, 
коллективов, земельных обществ п отдельных 
селянских хозяйств—райоттычп исполни
тельными комитетами.

14. Падание обязательных постановлений 
о минимальных агрикультурных мероприя
тиях в пределах настоящего постановления, 
а также в соответствия, с гфеаусмотрсчгтшми 
ст. 13 уточненнями, производится районными 
непошнтсльїіьюіп комитетами.

15. Проекты обязательных постановлений 
районных исполнительных комитетов о вы- 
П0ЛЯ6ШШ агрикультурных требований перед 
их утверждением предаются па обсуждение 
широких совещаний селянства.

При установлешт агрикультурных требо
ваний должны быть принимаемы во внима
ние обеспеченность ‘ землепользователей 
средствами н приспособлениями, необходимы- 
мп для их выполнения. .

16. Невыполнение обязательных постано
влений районпых исполнительных комитетов 
влечет за собой ответственность па основа
ниях и в порядке, предусмотренном Админи
стративных Кодексом УССР.

За систематическое невыполнение агри
культурных требований отдельные крестьян
ские хозяйства, но постановлению районных 
судебно-земельных комиссий, могут быть ли
шены права на пользование землей в поряд
ке н па срок, предусмотренные ст. 54 Зе-* 
мольного Кодекса УССР.
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17. Корінники радянських господарств, 
державних установ і громадських органна- 
ПІП на інчишонаїши обов'язкових агрпкуль- 
турних шічог, відповідають нк на урядові 
(службові) ЗЛОЧИНИ.

18. Неі стнгноні штрафні суми надходить 
у нідноиідні місцині бюдиготи і їх шітрлча- 
(.тм'Я виключно на шімін|м'лля лг|юномічшіх 
заходів )*■ сільському юонодарстні.

10. Пезпогородньо наглядати на виконаи- 
шиї агрономічних вимог іллмадасті.тн на 
сільські ради, районові 0 ок]іуголі виконавчі 
комітети, на кого слід.

ІІ.

20. Цю постанову видасться па підставі 
постанови IV (амії ЦИК Союзу Г(Т а 15 
грудин 1‘.128 р. «Про ааходн до ііідшіщсіпія 
врожайності!». (Но. Зак. (ЧЧ'І* аа 1028 р,, 
А? 00, ;»|П*. СІЛ).

Харків, 29 березня 1029 р. *

...І7_Р.У':'“>,Д"Т0'"' «“«Мі» ммйгт», го.
учриадпж# н оґедопшшш, 

о|Я'ашшци>й за ниншкмоіпіе об,шттиьшл 
агрикультурных требований отвечают, как 
жт должностью (служебные) преступления.

18. Вго взысканные шграфкыо суммы по
ступают в ГООТМГГСТМЯЧЦИП ЧЛГГНЫО Люд- 
жоги » расхщуются исключитолию на рас- 
шнренио аг|Юіг<яигк*ш ме|юіі|шятігй а 
голівках хозяйство.

10. Нопоородспюиіюо нпблюцошіо за ви- 
ио.иіонлеи агрономических требований воз
лагается на селыкно советы, районные и 
окружные ИСНО.1НИТ«ЛЫИ40 комитеты, но 
принадлежности.

и.
20. Настоящее постановление іщастсн 

на основании постановлении IV Сессии ЦИК 
Союза ССР от 15 декабри 1028 г. <0 мерах 
к подпитию урожайности». (С. Н. СССР 1028 
їх» га, X* Г.0, гг. С1Н).

Харьков, 29 марта 1029 г.

Голова Псеуьраїнсі.кігго Центрального Председатель іісеукрапнского Централі.поги 
Ннконннчот Комтту Г. Петровський. Исполнительного Комитета Г. Петровский.

Наступник Го.іони Ради ІІародніх
Комісарів УГРР Сербиченно.

Т. в. об. Секретари Исеукраїнського 
Центральною Виконавчого Комітету 

К. Горлинський.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* ЗО березня 
1929 р., № 73.

Зам. 'Прецсецатоля Сонета Порцпых 
■Кочігегарои УССР Сербиченно.

Вр. в. «6. Секрт|«? Всеукрадшсюто 
Центральною Исполнительного

Комитета К. Горлинский.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 30 марта 
1929 г.. № 73.

81. Про страхування вія терористичних актів 
робітників низових органів влади та громад
ських організацій села в органах державного 

страхування.

Робітники низових орльнін іиадн та гро
мадських орішізацій села ім*дуті. самовід
дану |юботу, об'цшуючіг трудящу .иодтс/п. 
,ЦИ сліілілюї роботи н «уііірліміяїні та радян
ському будівництві -на селі. П|юна шчи заходи 
до соцінднтнчігої но|юбудоші села я уліх га- 
лу.ілх йою жвтгн, охороняючи інтореои бід
няцькою ТІІ СереДІШНЬКОІЧ) С0Л1ПЙУГВІІ І И|Ю* 
ІІЩИЧІІ кулі.ту^ню «в нітіїю |юботу, сільські 
шгтішісти 'Кісто зустрічають оігір лід контр- 
|н\]юлюірйшіх та бандитських (момпнт що 
«ршчіуть через ок|ичіІ терористичні акго

81. 0 страховании от террористических актов 
работников низовых органов власти и обще
ственных организаций села в органах госу

дарственного страхования.

Работники низовых органов власти5‘и об
щественных оргаипзарй села ведут само* 
отпоряэепнуп работу, об’сдаяя трудящгдуя 
ша-елеіше д.гя совместной работы ію узрпвле- 
ІІІІИІ к советскому строительстау ИТ геле. 
Прово;ія ’МО|юіфшггпя «о социалистическому 
переустройству села во всех отраслях его 
ЖІГЗІПІ. охраняя интересы бедняцкого и гс- 
*|чхшнцкою селянства и проведя культур;»- 
просветительную работу, сельские активисты 
часто встречают соїфотігелонне со стороны 
кои-цк-ремміоцкошіш и банднгскнх элемои-



зупинити творчу робот)' сільської суспіль 
иостіг.

Визнаючи за иотрбне, «поруч із застосу
ванням пайсуворіиглх реиресій революціЙ- 
ного закону проти зазначених елементів, за
безпечити черед державне страхування ак
тивних робітників села та їхні родшш на 
випадок смерти або інвалідності] цих робіт
ників, що стаються через терортстнчт акти 
<в наслідок шшіапня цими особами службо
вих чи громадських обов'язків, Всеукраїн
ський Центральний Виконавчий Комітет і 
Вада Нгродніх Комісарів УСРР ©остано
вили:

1. Голів сі.тьськлх рад, комітетів незамож
них оман, селянських товариств взаємо
допомоги і сільських коонеративішх органі
зацій, секрстщпв сільських осередків Кому
ністичної ІЦ'гії (більшовиків) Уі:раїші і 
Ленінської Комуністичної Спілки Молоди 
України, ушяшиважоипх сільських рад, 
а таї; само сільських кореспондентів і інших 
активних робітників села, незалежно від 
того, чи підлягають ці особи соціальному 
страхуванню, чи ні, повинно застрахувати в 
органах державного страхушаннн УСРР від 
тоїюристлчиих актів, що сгаються в наслі
док виконання цими особами службових чи 
г|юмадськн\ обов'язків, коли ці терористичні 
акти спрнчишілн смерть або інвалідність за
страхованого.

Число осіб ло кожній сільській раді, а так 
само перелік посад робітників низових орга
нів «влади і громадських організацій села, 
що їх наложить страхувати, згідно з цією 
постановою, встановлюється постановами 
Гади Иародніх Комісарів АМСРР або відповід
них овругових виконавчих іюмітетів, за на
лежністю.

2. Страхові премії за осіб, зазначених в 
арт. 1, за пшіятісож [кібітіпгків кооператив
них організацій, платять округові виконавчі 
комітети за іахуиок місцевого бюджету, а в 
АМСРР — Народній Комісаріат фінансів 
АМСРР за рахунок місцевого бюджету 
АМСРР; страхові премії за страхувати ро- 
бітшіків кооперативних організацій платать

тов, которые стремятся к тому, чтобы путем 
отдельных террористических актов приоста
новить творческую работу сельской обще
ственности.

Признавая необходимым, наряду с приме
нением на и 6о.1 ее суровых реирссснй револю
ционного закона против указанных элемен
тов, обеспечить путем государственного стра
хования активных работник >в села и их 
семьи ва случай смерти или нивалпдиоетп 
отнх работников, наступающих вследствие 
террористических актов, имеющих место 
вследствие исполнения этими лицами служеб
ных или общественных обязанностей, Все- 
украияскнй Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров УССР 
постановили:

1. Председатели сельских советов, іалш- 
тстов незаможиых селян, селянских обществ 
взаимопомощи и сельских кооперативных 
организаций, секретари сельских ячеек Ком
мунистической Партии (большевиков) Украи
ны н Ленинского 'Коммунпспгчоского Союза 
Молодежи Украины, уполномоченные сель
ских советов, а также сельские кюрреепои- 
деоты и шгыо активные работники села, не
зависимо от того, подлежат ли эти лица со
циальному страхова ті» или кет, должны 
быть застрахованы в органах государствен
ного страхования УССР от террористических 
актов, имеющих место вследствие испатне- 
пия этими лицами служебных л.тн обще
ственных обязанностей, если эти террористи
ческие акты повлекли за собой смерть или 
инвалидность застрахованного.

Количество лиц по каждому сельскому со
вет)’, а также перечень должностей работли- 
ков визовых органов власти и общественных 
организаций села, подлежащих страхованию, 
согласно настоящему постановлеппю, устана
вливаются постановлениями Совета Народ
ных Комиссаров АМСОР или соответствую
щих окружных исполнительных комитетов, 
•по принадлежности.

2. Уплата страховых премий за лиц, ука- 
зэяяых в ст. 1, за исключением работников 
кооперативных организаций, производится 
окружными шюдшггельшмя комитетами за 
счет местного бюджета, а в АМСОР—Народ
ным Комиссариатом Финансов АНОСР за 
счет местного бюджета АМСОР; уплата стра
ховых премий по страхованию работников



’М рахущж ЦИХ чрГВНШЦІЙ ВІДПОВІДНІ КОТЛІВ*
]*ативігі спілки.

3. Розмір страхової суми встановлюй Рада 
Народніх Комісарів А-МОіЧ* і окруїхші вико
навчі комітети з тим, що вій повинен бути 
не меншим, як 1.000 карбованців.

4. Зазначених в арт. 1 робітників страху- 
т.тінуї на підставі правил страхування від 
шщаслшінх випадків в органах державного 
страхування. Точний порядок ст|<ахулашія 
інтаїїішюс Правління Ді‘р;каіиюю Страху- 
наїшн УГ.РР.

3. Ця титанова мат; :»л»|к/гну силу; по- 
чатж страхування і початок ‘відповідала- 
пости органів державною страхування за 
застрахованих робітників .встановлюється з 
1-ю жовтня 1928 |кжу.

Харків, 3 квітни ІУ2У р. ’

Го.юіа 1кяу;;]>;шісшио Цолг/шм/оґо 
Виконавчою Комітету Г. Петровсьиий.

•ііч"Т. Іаїчші ]%іп Наїшніх
Кгмісаріп У( І'!' Сербиченко.

Т. И. О. Сщл'ТЩґА ІІсеуіїІМШП.ШЬ ЦчіІ- 
1Ш.1ШІЇО Виконавчою Комітету, 
член Президій НУЦНК А. Буценио.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 10 квітня і
Ш« р., № 82.

кмлюрвгнвниі оріошізаиий і$*жмюдіп«я 
счет этих организаций еоотнегетвуюшт 
коонтра-півними сок/зами.

3. Размер страховой суммы устанавлива
ется (/митом Парных Комиссаров А ЧССР 
и окружными исшшителеымн комнтетачн, 
причем ДО.ЫВ'Н быть ПР менее 1.000 рублей.

4. Указанные в ст. 1 работники страху 
ются на основания правил страхования <т

1 несчастных случаев о оріанах государствен
ного страхования. Точный порядок страхо
вания устанавливается (Цчоаленмем Государ
ственного Страхования У0СР.

5. Настоящее постановление имеет цвет
ную си.ту; начало страхования и начало от-

і встственностн органов государственного
і страхования за застрахованных работников 

устанавливается с 1-го октября 1928 года-
Харьков. 3 апреля 1929 г.

Председатель Йсоукраииского Центрального 
Исполнительно/о Комитета Г. Петровский.

Зам. Председателя Совета Народних 
іьомлссаров УССР Сербиченко.

Ир. я. об. Ожретаря Всеукрашжоло 
Центрального Исі/олшяттьного Комитета.

Член Президиума БУЦИК А. Буцеико.

Распубликовано в ,,Вістях ВУЦВК1’ 10 апреля 
Гл29 г., № 82.

82. Про відшкодування втрат активним ро- 
бітникам села від осіб, що на ґрунті кла
сової боротьби знищили їхнє майно підпа

лами.
Щоб забезпечити «іцшяолунаїшя актив

ним робітникам села 'втрат, заподіяних нід 
осіб, (1(0 на ґрунті класової боїютьои зни
щу в/гь їхош майно іЦшалали, ІІсеукраїнсь- 
<кий Центральний Вкксииьвчнй Комітет і Ра
да Народоіх Комісарів УСРР постало- 
в н л я:

/(одатн ((о Цнвкіьпіого Процесуального "Ко
дексу УСРР <36- Уз. УОІЧ* 11)24 р. .Уз 16-17, 
іцт. 1Г>0) артикули 271* і 271* такої рс- 
иаюції:

«271*. Гліравлишія сум, що їх присудил 
кримінальний або цивільний суд актипни-м 
І*обіпжкам села івіц осіб, що тіа грунті «ли
стки боротьби 'ишщй.іи ї,хне майно підпа
лами, можна зверта/ги тіа юсе майно засуд
женого (запізнаного), навіть і на тс, що па

82. О возмещении убытков активным работ
никам села лицами, которые на почве клас
совой борьбы уничтожили их имущество пу

тем поджогов-

В лелях обеспечения возмещения актив
ным работникам села убытков, црячннешшх 
им лицами, которые на лочво классовой борь
бы уничтожают етх имущество нутах поджо
гов, И ее украинский Центральный Исполни
тельный Комитет и Овст Парсщшх Комис
саров УОСР постановили:

Допо.жбть Гражданский Процессуальный 
Кодекс У(Х1Р (Г, У. УОТ 1924 г.. Уз 16 
17, ст. 156) статьями 271* и 271* л сле- 
іующей редакции:

«271*. Взыскание сумм, присужденных 
укдловпым или Г|>аждаиским судом активным 
работникам села с лиц. которые на почве 
щщссовой борьбы уничтожили их имущество 
путем поджогов, може г быть обращено на 
псе имущество осужденного (ответчика) да-



нього за піших випадків, за законодавством 
УСРР, ввертати <ифов.тятнія не оишю, яо- 
вфвма, на одяг, речі хатнього вжитку, ана
рхия внробшщтац живий і моргшій сіль- 
сьБО-господарськкй ремашжт. насіви я. не- 
зиятпії урожай та иа харчі, а так само на 
страхову винагороду (п.о. <а>, <б», <»>. 
«г>, сід» та «е> арт. 271 і увага до цього 
артикулу Цивільного Процесуального Кодеж- 
су УСРР—3>> Уз. УСРР 1924 р., № 16*17, 
арт. 156 і 1926 р., >Г« 42, арт. 288) завнй- 
пьтком найнотрібніших речей. Синеок ре
чей, що на нях за цих випадків не довгу- 
скасгься звертати стягання, встановлює На
родній Комісаріат Юстиції УСРР, порозу- 
мівшися з Народное Комісаріатом Фінансів 
усрр,.

*271\ За випадків, зазначепих в арт. 271* 
Цивільного Процесуального Кодевсу УСРР. 
та в зіежах. у ньому встановлених, справ
ляння можна звертати й на -все майно се
лянського господарства (явору), що до Його 
складу належить засуджений (залізванпй). 
а так само на спільне майно подружжя.

Звертати справляння на все майно селян
ського господарства (двору) і па спільне 
майно подружжя дозволяється тільки тоді, 
ноли про це € відповідна вказівка у вирокові 
СШ-

Харків, 3 квітня 1929 р.

Голова Всеукраїнського Центральні» 
Виконавчого Комітету Петровський.

Заст. Годове Ради Народні* 
Комісарів УСРР Сербиченко.

Т. в. о. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету.

Член Президії ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 10 квітня 
1929 р., № 82.

Г*«

83. Про зміну постанови «Про пам'ятники 
культури і природи».

Всеукраїїнсіжий Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Наїродпіх Комісарів УСРР 
постановили:

Арт. 17 своєї постанови з 16 червня 
1926 р. <Дро пам’ятники культури і пря

же н на то. па которое в ллш случаях, о» 
законодательству УССР, обращение взыска
нии не допускаєте^, в частности, на одежду, 
предметы домашнего обихода, орудия произ
водства. жпвой и мертвый сельско-хсияй- 
ствевный инвентарь. семена, йе сняты! 
умикай п предметы питания, а также аа 
страховое еозяаграждеппе (п.и. «а*. <б», 
«в>, <т>, «д> и «е» ст. 271 и щжмочапне 
к згой статье Гражданского Процессуально
го Кодекса УССР — С. У. УССР 1924 г., 
Лі> 1$—17, ст. |5$ |, 192$ |. Ла 42. ст. 288), 
за исключением самых необходимых предме
тов. Список предметов, ла которые в этом 
случае не допускается обращения взыскания, 
устанавливается Народным Комиссариатом 
Юстиции УССР по соглашению с Народным 
Комиссариатом Финансов УССР».

«271*. В случаях, указанных п ст, 271* 
Гражданского Процесс сального Кодекса 
>ССР. и в пределах, в ней установленных, 
взыскание может быть обращено п на все 
имущество крестьянского хозяйства (дво
ра). к составу которого принадлежит осуж
денный (ответчик), а также на общее иму
щество супругов.

Обращение взыскания на все имущество 
крестьянского хозяйства (двора) и на общее 
имущество супругов допускается лить в 
случае соответствующей о том оговорки в 
приговоре (решении) суда.

Харьков, 8 апреля 1920 г.

Председатель Вгеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров У0СР Сербиченко.

Вр. и. об. Секретаря Всеукраинского
Центрального Исполнительного Комитета, 

Член Президиума БУЦИК А. буцекко.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 10 апреля 

1929 г., » 82.

83. Об изменении постановления «О памят
никах культуры и природы».

Всвукранвскна Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
УССР постановили:

Статью 17 'постановления своего от 16-го 
июня 1926 т.—«О панятшіках культуры ж



родя» (Эб. Уз. УОРР 1920 р., Л* 32-33, 
арт. 269) ухвалити «в такій редакції:

«17. ІІам’ятншаї культури і арирооя, що 
мають ослОлнко північ наукове, історичне 
або художнє зн&чітія, а так само сади і 
наркн наукового і історично-художнього 
шачіипя. <моаспа оголошувати з дозволу Ра
да Язрсадніх Комісарів ЇСРР, а в АЗІСРР— 
в дозволу Центрального Втишаючого Комі
тету АМСРР—за заповідники, що ними уп
равляють на підставі спеціальних про кож
ані! з них устав, які видає Иародиій Комі
саріат УСРР або АМСРР. що у Його відання 
заповідника передається. Порядок, як пере
давати загкждопкп, визначає зазиаченпй 
Народній Комісаріат УСРР або АМСРР, поро- 
вумівшип. із запітересоваиіми урядшіцтва- 
шй або окру<гов№м виконавчим комітетом».

Харків. З квітня 1920 р.

Голова Ві'еуйрії'їнсьісого Центрального 
Виконавчого Комітету Петровеький.

Голова Ради Народніх
Комісарів >СРР В. Чубар.

Т. в- о. Секретаря Всеукраїнського Ценг- 
ралшюго Виконавчого Комітету 

Член Президії ВУЦВК А. Буценио.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК* 19 квітня 
1929 р., № 90.

природы» (36. Уз. УСРР 1926 г. А? 32—33, 
ст. 269) наложить <в следующей редакции.

<17. Памятники культуры н природы, 
«МЄКП1ШЄ особо цепное научное, историче
ское или худюкествошгос эначенпе. а равно 
сады п парки научного п псторико-художе- 
сгвенного значоиня, могут быть об’явлень! 
с разрешения Совета Народных Комиссаров 
УООР, а в АМССР—с разрешения Нейтраль
ного Исполнительного Комитета АМССР— 
заповедниками, управляемыми на основании 
особых о каждом из яих положений, издавае
мых Народным Комиссариатом УООР жж 
АМССР, в ведеппе которого заповедник пере
дается. Порядок передачи заповедник^! от
деляется указанным Народным Комиссариа
том УООР нли АМОСР по соглашению с за
интересованными ведомствами или окружным 
ИСЛОЛТШ'ГвЛЪИЫМ комитетом».

Харьков, 3 апреля 1929 г. ,

Председатель Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Петровский.

Преоедатель Совета Народных 
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Вр. я. об. Секретаря Всеукразшского
Центрального Исполнительного Комитета, 

Член 'Президиума ВУЩІК А. Буценио.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 19 апреля 
1929 г.. № 90.

ч
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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ юстиції
відділ ПЕРШИЙ з ТРАВНЯ 1929 р .

З М І С Т
Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.

(З квітня 1929 р.)

84. Устава про Вищу Раду Народнього Го* 
сподарства УСРР.

85. Устава про Народній Комісаріят Охорони 
Здоров'я УСРР.

86. Про право військового урядництаа на жит
лові приміщення. ЩО їх звільняють вій
ськові службовці, переводжувані на служ

бу до інших місцевостей.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления ВУЦИК и СНК УССР. 
(З апреля 1929 г.)

8-і. Положение о Высшем Совете Народного 
Хозяйства УССР.

86. Положение о Народном Комиссариате Здра
воохранения УССР.

86. О праве военного ведомства на жилые по
мещения, освобождаемые военнослужащими, 
переводимыми на службу в другие местно
сти.

ПОСТАНОВИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИ

КОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.
84. Устава про Вищу Раду Народнього 

Господарства УСРР.

I.
1. Вища Рада Народнього Господарства 

УСРР відас у вежах вадаипх Тіі повнова
жень плануванням, регулюванням, нагля
дом та загальним керівництвом всіма ви
дами ПРОМИСЛОВОСТЕ УСРР, допомогою її 
розпитку і провадженням відповідних захо
дів, ксрівиицтвом всіма місцевими органа
ми, що відають промисловістю, безпосеред
нім керівництвом підурядпимп Вищій Раді 
Народнього Господарства УСРР установами 
і підприємствами та організацією нових 
державних підприємств (трестів, синдика
тів, промислових акційшіх товариств, тор
гів).

2. На чолі Вищої Радо Народнього Госпо
дарства УСРР стоїть Голова Вищої Ради

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ

НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.
84. Положение о Высшем Совете Народного 

Хозяйства УССР.

I.
1. Высший Совет Народного Хозяйства 

УССР ведает в пределах лрецоегавлеаных 
ему полномочий планированном, регулиро
ванием, .надзором и общем .руководством все
ми 'Видами промышленности УССР, содейст
вием ее развитию и ироведнпем сооввгству- 
ющнх мероприятий, руководством всеми 
местными органами, ведающими промыш
ленностью, непосредственным руководством 
подведомственными Высшему Совету Народ
ного Хозяйства УССР учреждениями и пред
приятиями, а равно организацией новых го
сударственных предприятий (трестов, сии- 
дикатов, промышленных акционерных об
ществ, торгов).

2. Во главе Высшего Совета _Вародаого 
Хозяйства УОСІИяадт Председатель Высшб-

^ " Р?



Пароднього Господарства. При Голові Ви
щої Гади Пароднього Господарства о Пре- 
.аідін в складі двох заступників Голови Ви
щої Ради Пароднього Господарства та чле
нів Президії числом, що його визначає Ра
ди Пародніх Комісарів УСРР.

11рав<і їі обов'язки Голови Вищої Ради 
Пароднього Господарства УСРР, його за- 
п'уиииків та членів Президії, а так само 
порядок шістаиовлешія та звільнений ї.\ 
л посади визначається Загальним поло* 
лл-ілпш иро народці комісаріати УСРР.

3. Для розгляду найважливіших справ 
1'олова Вищої Ради Пароднього Государ
ства УСРР скликає Пленум Вищої Ради На- 
родні.ого Господарства УСРР, у складі Голо
ви Вищої Ради Пароднього Господарства 
УСРР, його застувшіків, члоиів Президії і 
поодиноких відповідальних робітників Ви
щої Ради Пароднього Господарства, пред
ставників трестів, місцевих оргаиів Вищої 
Ради Народиього Господарства УСРР та 
інших установ, за списком, що його за
тверджує Рада Пародніх Комісарів УСРР.

На Пленум Вищої Ради Пароднього Гос
подарства УСРР покладається: розглядати 
найважливіші справи, що визначають на
прямок всієї промисловості! УСРР, пікша- 
чати взаємний Вищої Ради Пародиього 
Госиодапства з іншими иа|>оді)іин комісарі
атами УСРР у тих справах, в яких їх ді
яльність стикається з роботою Вищої Ра
ди Пароднього Господарства УСРР, а таї; 
само розглядати інші справи, що їх вно
сить Голова, Президія Вищої Ради На- 
роднього Господарства УСРР і поодинокі 
члени Пленуму.

4. Вища Рада Народиього Господарства 
УСРР складається з таких частий:

1) адміністративно • фінансової управи;

2) ііляпово-екоиомічної управи;
3; науково-технічної управи;
А) відділу місцевої иромнсловости;
5) відділу економіки праці;
\>) військового відділу;
7) бюра калькуляції та цій;
8) відділу метальової промисловості!;

9) гірничого відділу;
10) відділу хемічно-енлікатвої промисло

вості!;
11) відділу .харчової иромнсловости;

го Одота Народного Хозяйства. При Пред
седателе Высшего Совета Народного Хозяй
ства состоит Президиум в составе двух заме
стителей Председатели Высшего Совега На- 
родного Хозяйства н членов Президиума в чн- 
сле, определяемом Советом Народных Коми. 
са$юв У ССР.

Права и обязанности Председателя Выс
шего Совега Народного Хозяйства УСЫ*, єго 
замоотнтелой и членов Президиума, а так
же имридок назначения и освобождении и\ 
от должности определяются Общим положе
нном о народных комиссариатах У СОР.

В. Для рассмотрения іиаашюйшихівицроїчш 
Председателей! Высшего Совета Народної о 
Хозяйства У001* созывается Пленум Высше
го Совета Народного Хозяйства УССР,« сен 
таво Председатели Высшего Совета Народно 
го Хозяйства УССР, ого заместителей, чле
нов Президиума и отдельных ответшюнни.х 
работников Высшего Совета Народного Хо
зяйства, представителей трестов, местных 
органов Высшего Совета Народного Хозяй
ства УССР И ИНЫХ учреждеиий ПО СЧШМу, 
утверждаемому Советом Народных Комисса
ров УССР.

На Пленум Высшего Совета Народного 
Хозяйства УССР возлагается: рассмотрение 
важнейших водросов, определяющих лашра- 
влепне всей промышленности УССР, опреде
ленно взаимоотношений Высшего Совета 
Народного Хозяйства с другими «народными 
комиссариатами УССР по теш «вопросам, в 
которых ж деятельность соприкасается с 
работой Высшего Совета Народного Хозяй
ства УССР, а также рассмотрение иных во
просов, вносимых Председателем, Президи
умом Высшего Совега Породного Хозяйства 
УССР и отдельными членами Пленума.

4. Высший Совет Народиого Хозяйства 
УССР состшг из следующих частой:

1) адмиїиистратлвво-фшаїкхшого управ
ления;

2) илаяово-ашюмичеокого уіфавіения;
3) научно-технического управления;
4) отдела местной промышленности;
Ь) отдела экономики труда;
В) военного отдела;
7) бюро калькуляции я цен;
8) отдела металлической лромышлеи- 

поста;
9) горного отдела;
19) отдела хкмнческо-силнкатжлй про

мышленности;
11) отдела пнщевол іі|>омишлеііііости;



І?) відділу приробітку сільсько-госно- 
датської сировини та лісових продуктів;

13) відділу будівельної промисловості];

14) електричного відділу:
ІМ відділу інспекції.
5. Прп Вищій Раді Народнього Господар

ства о Технічно-Будівельний Комітет, що 
до відалпя його належить:

1) давати ппсповки про розміри нових 
заводів, фабрик і виробпицтв у зв’язку з 
розвитком республіканської і місцевої 'про- 
мнгловАСтп:

2) вплвлятп технічно-екопомічну доціль
ність нового будівництва як з боку вироб
ничого. як і з боку будівельного:

8) перевіряти кошторисні і проектні пе
редбачення у будівництві;

4) розглядати принципові питання в 
царині пормалізації. стандартизації й мета
лізації будівництва та всебічпо оцінювати 
нові будівельні матеріали;

5) затверджувати технічні проекти про
мислового будівництва па умовах та поряд
ком. встаповлепкх чинним законодавством.

Крім того, при Вищій Раді Народнього 
Господарства с:

1) Головна Палата мір і ваги, промисло
во-показові виставки, пауково-дослідчі ін
ститути й інші наукові та иауково-прак- 
тнчні установи, що устави про них затвер
джує Рада Народніх Комісарів УСРР;

2) комітети окремих галузей промисло
восте і комісій в окремих питаннях, що 
устави про оих затверджує Вища Рада 
Народнього Господарства УСРР.

6. До відання Вищої Ради Переднього 
Господарства УСРР по адміністратпвпп- 
фіиапсовому управлінню належить:

1) розробляти структуру й гптатп цен
трального апарату Вищої Ради Народнього 
Господарства і давати вказівки місцевим 
органам Вищої Ради Народнього Господар
ства щодо розробіткт їх штатів і струк
тури;

2) інструктувати й інспектувати місцеві 
органи Вищої Ради Народнього Господар
ства. а так само наглядати закономірність 
їхніх чинностей;

12) оплела переработки гельгко-товяЙ- 
ствешгого сырья я летных продуктов;

13) лчцадз строительной промышленно
сти;

14) электрического отдела;
15) отдела инспекции.
5. Прп Высшем Сейм*те Пароютого Хозяй

ства состоят Техіпшеско-Оідюптелмшй Ко
митет. к ведению которого птппгитсн:

1) дача заключений о размерах повых за
водов. фабрик и производств в связи с разви
тием республиканской и местной промы- 
лептгости:

2) •выясшмше технттческо-зкояампческой 
целесообразности нового строительства, как 
со стороны производственной, так и со сто
роны строительной;

3) проверка сметпых и проектных пред
положений по строительству:

4) раопнотренпо причгптгналлшт вопро
сов в облаете иормалттптг. стаптгартпза- 
ния и механизации строительства и -всесто
ронняя оценка повых строительных материа
лов;

5) утверждение технических проектов 
.промышленного строительства па условиях 
п /в порядке, установленных действующим 
законодательством:

Кроме того при Высшем Совете Наросптого 
Хозяйства состоят:

1) Главная -Пала/га мер и весов, яромыт- 
льнпо-показате.тьпыо выставки, паучпо-пг- 
следовлтельште институты и пруте науч
ные и паучпо-практпчеедгие учрежпетгия, по
ложения о которых утверждаются Советом 
Народных Комиссаров УГГР:

2) комитеты по отдельным отраслям -про
мышленности щ комнеешт по отдельным во
просам. положения о которых утверждают
ся Высшим Советом Народного Хозяйства 
УССР.

6. К ведению Высшего Совета Народного 
Хозяйства УССР по аегмннистративно-финан- 
совому управлению относится:

1) разработка (ящуктуры и штагов цент
рального аппарата Высшего Совета Народно
го Хозяйства и дача указаний местным орга
нам Высшего Совета Народного Хозяйства 
по разработке ш штатов и структуры;
& ■

2) инструктирование н инспектирование 
местных органов Высшего Совета Народного 
Хозяйства, а также надзор за закономерно
стью их 'действий;



'І) розробляти й напроваджувати до 
житі лнходи щодо рниіолнліаанії ямлрягу 
Вищої Г;і,іи Лародиі.ою Гощоднрииа і 
ми*.ні режиму економії; наглядати провад 
женим цк.і роботи міщеними органами Ин
шоі Сади ІІаролш.ого Господарства І піл 
хридничи ч ростами. а тав само керувати 
апаратами треп і и у епра на к ад міністра -
ІНІШОЇ техніки;

4) брати па облік нергоналміиіі склад 
рі/нтинків апарату Иншоі Ради Ла)юдні.ого 
Гштомнрллл і ліднонідалмшх |нібітиикіл 
имуридннх їй оріаніп;

М навідувати канцелярією, реєстрат/ 
рот. екщедицн.ю, таємною частиною Іі 
архівом Пінної Пади Паро,нікого Господар- 
ппа. а іаі; міч» тшоднрг.і.ко обслугопувн 
'іі* Иищу Саду Лнродикою Господарства;

іі) складній проекти конггорисіа Вищої 
І .іди ІІародіїї.ою Господарства, корувати 
роботою міщених органів Вищої Сади На 
роди кого Господарства шодо складання 
аром;тіи кошторисів, ршподіліп іі кредити, 
иидапі аа конгюрнсом ИнщоН Сади ІІ;і|и»і-
ііі.ого Гш подари на, між иілурндничи їй ор 
іаиами. а тай само контролиіипн аидаї- 
купании них коштін;

7) поордипуиати роботу нідділін Иншоі 
Гади Мароднкого Господарства у справах, 
шшілннх І:і ннидншиїчн нищих у радонах і 
іі.ініііііішх оріанін. а так гамо наглядати 
аорндок аодлиин піраи па роаглпд Нищих 
Урн юних органів;

Н> складати па підгінні маїеиія.іін, що 
їх нодаютк аідділи Вищої Сади ІІнродні.ого 
Господарства. а тав гамо па нідгтааі или 
кім робіт нищих урадшіих оріаніп. калин- 
наринІІ план роботи Пнщої Сади Иародиі.ого 
Гогнодаргміа. контролннштн иіікоііаміні цко 
ю плину, складати нбіриі анітаі доцоміді 
Пнщої Сади Ллроднкпго Гогподлргтиа;

Ні коні роліонатп пнвоішніпі нідділами 
Вищої Сади ІІіі|нідиі.ого І'жііодаргіна і її 
міщеними органами аапдаиі. пніцмх уридо- 
них оргаиін і Вищої Сади Народні,ого Гос
подарства ;

10) пформлитн зпіюпонроєкти У ГНрліШХ. 
що входитк до обсягу иідаїпііі Пнщої Сади 
Мароднкого Гощодпрг.тнд. ниданати п цих 
нитапіпіх у межах 41111110111 ішкоііодііпстіш, 
ііропідні Інструкції. ираїш.іл й оГжіГлакопі 
иттіиюни. а тав гамо иаг.індатн никомлії 
на потішні і ри.іію|шджпіп. ) царині про

їмо

•’п ралрабггрка и гцюнеде.чии а жилці, ме 
рщриитий ш» [«ациііПалижінии аппарата Вкн 
ним о Сшита ІІародащо Х«іийгтиа и ш* ;«• 
жиму мономан; иаблютонае аа ирштішіном 
хгой раб*/гы мет'пні.ти 'іргаліачи Высшей» 
Гоїти» На|ю:июго Ходнйггпа и шоведячет 
иешімчи 'прогтами. а также ру.аякагтво ав 
шцштамн Г|му/Г(ж по •ящфоглч а.гмшиктра 
тинной техники;

4) учи ліпшого состава работникші літа 
рат Высшего і'/тггл Игцюдіюго Хоаийгпва 
и огнстстіяттіки рабогшталі диїведгяитпеїі- 
нмх ому оргншт;

Г)> яат'.шваиие клпі(іхіи;тоЙ, регистра- 
гурой, акгііеднпней. секретной даймо и ар 
тином Вышнего Сшшга ІЦюдного ХшиЙстна, 
а такжо .тошгйстпениое обглужимине Нм< 
.него Сонета Иароднохо ХоанЙгтиа;

Г») мижімпіпіо щмкжтулі тмггг Нтнего 
Сілкгга Пп^кідіішіі ХоаяЙг.тшп, ]іуікгиігх(гтш>дм 
Сютой молдііл «ргАїїгт Йммшто С^тетН На 
^.дщпо Хо:шйг/тчп но гогт;мілоіппо тгропкоуяі 
г йот, ^кщіо;плоііио і;)кцнтоп, ггпвушошімх 
по г мете І’їле.иіого Сипота Ламаного Хояий
г.тна, міщу)' іюдім-доме.тшмшмми ому тіпана- 
чи, а 'пакмні ютіїтролі, ;кі П'лукігхцнатмшчм 
увасшіпімх

7) шиїрдмтцкнщпіе раЛотм отделил Пмг 
шнт <їоіихга Ніцтдаого Хлсшйтті но іюпро 
елм. щла.’ипмтм с. аадаїниими хімгіипх пікшії- 
телі.гтпеїііи.к н нлапмруиіщнх органон, а 
гакжа надаор па норіпщм лштеїнш аонро 
еоп па рагемотрение нинішх нранителі.
< гііеіінмх органов;

Я) еогтап.іоігпп па еглшпаїлги магрериалол. 
ііі[Щдогаалиом»х отделами Иі.имнщо Сшм-та 
Намного Хгаяйгтна, а тдпжо па 'ичоишіпн 
ііжіпоіі *|пСшт индтших хріктігтіїа-тпшпл 
о(ихпггмі, калоид.'н|іійИ'о плана іраГиггм Нілтіеі-о 
ІV те та ІІадюдшя'о Хшшйгщна, кщпуюлі. па ш 
полііоііиглм нині) пжміа, гогташончіе гіттних 
ОТЧЄТМІ.1Х доллпдоп Нмгщего (’-шттп Народ 
ного Хоанйпиа:

9) хоітролі. аа ттіиеїточ от латам и Пы- 
шіпі’о Сонета Народною Хоаийпша п єго ме 
ггпмми органпмн аа,даний іімшінх прали 
те.н.гтнеиных органон и Вышито (’опета 
Народного ХопнПетма:

10) <к|н^мллігпо «акоіігмі^юлк'тп по імиі(>н 
гам. иходнщнм и круг ведения Пыиного Сл,- 
ниа Народного Хоанйптш, иаданпе по отим 
ншірогам в пределах действующего ааконо 
дателі.гтмп рукпнодищих шіс,трупний, піт
нім и оГннште.н.ных ногтаповлеіпій. а так 
же шіи.іюденне аа пміамнешіем ностановло*



масловости, юридично обслуговувати Вищу 
Ваду ІІародоього Господарства; '

11) керувати протипожежною >і воєнізо
ваною охороною промислових підприємств, 
ию є у віданні Вищої Ради Народнього 
Господарства іі іі місцевих органів;

12) підготовляти й вести справи в судо
вих та ішіїнх установах УСРР та інших
"юзнпх республік, що в пнх Вища Рада 

Народнього Господарства або підурядпий 
Лому орган виступає як позовний або за* 
імавапнй;

13) організовувати й обслуговувати з'їз
ди та паради, що їх скликає Вища Рада 
Народнього Господарства;

14) керувати видавничою діяльністю 
Вищої Ради Народнього Господарства;

15) розробляти й провадити заходи щодо 
внутрішнього ладу робіт Вищої Ради На* 
роднього Господарства.

7. До віданпя Вищої Ради Народнього 
Господарства УСРР по пляиово-економічній 
у щит належить:

1) загально керувати діяльиістю підуряд* 
них Вищій Раді Народнього Гоподарства 
УСРР установ та підприємств щодо вико
нання ними директив Вищої Ради Народ- 
лього Господарства в царині плянуцашш і 
промислової політики;

2) розробляти загальні директиви щодо 
/клацання від виробничих відділів Вищої 
Ради Народнього Господарства проектів 
контрольних цифр, річних і перспективних 
плинів по окремих галузях промисловості!;

3) складати контрольні цифри промисло- 
востн УСРР в цілому, збірні перспективні 
кляни республіканської промисловості! та 
ПРОМИСЛОВОСТЕ УСРР в цілому, збірний бюд
жет та збірні виробничо-фінансові кляпи 
всієї промисловості! УСРР, підурядиої Ви
щій Раді Народнього Господарства і іншим 
урядинцтвам, а так само збірні плянн імпор
ту та експорту в частині промисловості!;

4) регулювати фінансово-торгову діяль
ність республіканської промисловосте

5) перевіряти баляпсн й бухгадьтерські 
віти підурядоих Вищій Раді Народнього 

Господарства підприємств республікансько
го значіння, ■інструктувати підприємства 
щодо складання балансів, керувати роботою

ний и распоряжений в области промышлен
ности, юридической обслуживание Высшего 
Совета Народного Хозяйства;

1/1) руководство цротивоппжарноЙ н во 
ениавроваиной охраной промышленных пред
приятий, находящихся <в «едеіши Высшего 
Совета Народного Хозяйства и ого местных 
оргмгав;

12) подготовка и ведение в судебных 
н ипых учреждениях УССР и иных союзных 
республик дел, по которым Высший Совет 
Народного Хозяйства ила псаведсиз;тштый 
ему аргал выступает в качестве истца или 
ответчика;

13) организация «и обслуживание с’ездоа 
и совещаний, созываемых Высший Советом 
Народною Хшяйства;

14) руководство издательской деятельно
стью Высшего Совета Народного Хозяйства:

15) разработка я проведение мероприя
тий, касающихся внутреннего распорядка 
•работ Высшею Совета йзродпого Хозяйства.

7. К ©едению Высшего Совета Народного 
Хозяйства УССР тю плаїюво-оімхноаиїтоскому 
управленню относится;

1) общее руководство деятельностью под
ведомственных Высшему Совету Народної» 
Хозяйства УССР учреждений и предприятий 
по згслодноиию пмп директив Высшего Сове
та Народного Хозяйства в области нлапи]»- 
зкъния и промышленной политики;

2) разработка общих директив по состав
лению производственными отдачами Высшего 
Совета Народного Хозяйства проектов конт
рольных цифр, годовых в перешаштпых 
планов по отдельным отраслям промышлен
ности;

3) составление контрольных цифр по про- 
імьиьлонности УССР ® целом, сводных пер
спективных планов по республиканской иро- 
мыигамгностн м зю промьЕшлеашости УССР 
в целом, сводного бюджета от сеодиых произ- 
водствонно-фтгпаноовых планов цюей промыт* 
лвшмктги УССР, как подведомственной Выс
шему Совету Народного Хозяйства, так к 
другим ведомствам, и сводных планов им
порта и экспорта в частп промышленности:

4) регулирование финансово-торговой 
деятельности республиканской промышлен
ности;

5) проверка балансов я бухгалтерии от
четов подведомственных Высшему Совету 
Народного Хозяйства предприятий реепубли- 
канокого значения, ннетруктнровантго пред
приятий до составлению балансов, руковод-



раціоналізації бухіальтерського обліку про
мисловості!, а так само складати збірні ба- 
.іліігіі іі зніти про роботу іі|н>мислоностл

іі) органі;иінуиати іі керувати оператив- 
іюю статистикою республіканської іі місце
вої нрпмкг.іовосли, встановляти єдину си
пону обліку іі звітності! н промисловості, 
ібіріїти звітно-статистичний матеріал ін
шій у ПЛИНІ!, якщо ноші гтосуюті.лі про
мін.ЮНОСТИ, а гак само розробляти неі одер
жані статистичні іі звітні матеріали;

?) ролроблнти оправи промислової волі- 
тики, ііцустрінлізації иароднього господар* 
і тиа, загальної організації та упраплініїн 
промисловістю. а так само зіпіззім а про
мисловістю лягання фінансового господар
ства, регу.ііонаннн цін, фінансупашш іі 
кредитувавші, збуту продукнії іі заттінлі 
сиротіли, устаткуванні!, імпорту іі екпюр- 
ту, праці, іі|ю.міпмоіюї еміграції, професій
но-технічної ОСВІТИ, 'іранснорту, НрОМІНМО- 
іюї кон'юнктури та калькуляції ообіварто- 
сі іі:

Ь) розробляти загальні іінтлнші участи 
н промнслоності іірнпатною капіталу та 
розпитку приватної промисловості!;

9) розробляти концесійні плглшіл іі ви- 
МН.1ИТН об'єкти української промнслоностн, 
ще їх можна піддати н концесію;

10) розробляти загальні пнташіїї іі нахо
ди до регулювання та допомоги розшггкоці 
місцевої, кооперативної та кустарної про- 
Мііслоности;

11) методологічно керувати звітною ро
бітно ішробішчих підділіи Ниіцої І'ади На- 
родньою Госнодарстна, відділів місцевої 
нрояиімоіюпи, відділів місцоїшго господар
ства та Сади Иароднього Госнодарстна 
ЛМССС;

IV) нропадіїти облік виконаний промін-ло- 
ноги плану, ведучи статистичний облік іі бух- 
іальгерську звітність на встановленими фор* 
мами.

8. До иідашін Іінщої Сади Иароднього 
Госнодарстна УіТС но науково-технічній 
унрані належить:

1) організаційно і) методологічно керува
ти раціоналізаторською роботою н промис
ловості, |нсіроблятн методологічні питании 
н галузі первісного виробничого обліку, 
складати збірні зніти та ана.щупати на-

стио работой но рационализации бушитнр* 
г,кого учета іі]иімьші.ієнноітн, а также сос- 
•пниснно вводных ба-кишні н огнлчв о ра
боте іфимшіиоіліиоти У(ХР,

0) организации м руюоподгтно оиерагяв- 
щой «татистиіімй ^юппймк.'ыи'КоЙ и аюстіюй 
промышленности, устаїклшчою единой сис
темы учила іі отчетности ІІ) промышленности, 
лобіцгаїшо ігпптію-статистжчсі-іинх) натприа- 
ла иных учреждений, если они касаются 
промышленности, а также разработка всех 
полученных статистических и отчетных ма
териалов;

7) іра’.і]іа<б(тса поисков ігроміліисшіоіі 
політики, іиііцуст|>иа.іижгции мцмдмого хо- 
знйслша, общей орішитции и управлении 
и|к1мы1нлошюст>ю, а также ат;ншых > 
Н}Х1мышло1Шигтыо «юи|мм7>и фиііаигамм'ї» хо- 
шгйелта, |мтулн(кнкішін цен, фішаліпирціа- 
піна л п|миігп/ііаннн, сбыт продукции л :м- 
іотон.гіі сирілі, обосновании, «млюрта и ,»к- 
сіюрга, Т|»удн, лг]юміа<імеііііоІ) іівчиніраіиш, 
і|р(я|іоссноііалілю-техіоич4гіюоі об^ивлытнн, 
трапе,ио|гга, промышленной кон'юнктури іі 
калькуляции себестоимости;

8) ішработка общих ионуюпоп растил в 
іі|иімі>ннлоін«м'тн 'ситного хижішій іі р;і.і* 
[Ліпиш частной цтчинілеиносігп;

9) рацрабсткі оолнцисеїішних лоїоросои ц 
шижькшие об'єктив украинской іфцмьшліш- 
«ОСТИ, могущих быть !!}№ЛОтіи(ЯШШЛІ ІІ 
концоосмю;

10) ірал}іабгт;а общих тюлрош и м^ю- 
іціттій >ііо і|юіуліі[юваігпю и содсЛстіяію 
ішеитню местной, кооио|)атішіюЛ н «устар 
пой л^пшлиезшосгги;

11) МЄГОДО.ЮІЧГЧЄОКОО ФУЙОПОДСЛІЮ отчет
ной рабопій ітоіг.нюдстіюіип.іх отимов См- 
сиіоі'о іішоота ’ІЦнідііоі'о Хшпйгпю, ощрмоп 
местной 1Г|Х»МЫ111ЛеШ10СТИ, ІГГДСЛСЙІ МОСТІПИМ 
хоинйстна іі Отота іі;м}ю;іііоію Хозяіісд іл 
ЛМШ*;

12) учет ШЫП0.1ШН1КЯ і̂ юмишлеїтоі'о 
шали огу'гем шионпи отатистичоокого учета 
и Оухпитчії«сой спчотіюсти т устаноіьіе.н- 
лили формам;

8. К ію.іеісню Сыаиего Соп ста Нароаного 
ХоаиЙс.тна УСОС по научно-тахчіичоскому уи- 
раїиопігю отінюитсл:

1) о]«хпішзаішоішоо и імотспологіпесіюе 
руїсооодстгю раміїопа-тіпатарошП ііабопій в 
у^юммшлтикм'.тн, фалработса імігподологиче- 
скнх вопросов в оії.іасіті перпячного произ
водственного учета, составлении сводных



слідки раціоналізаторської роботи в усіх 
галузях промисловосте;

2) оргапізовуоатп іі провадити через 
спеціяльпі науково-технічні іі економічні 
інститути та установи роботи щодо вивчен
ня різних науково-дослідчпх та науково* 
тсхиічшіх питань промислового господар
ства Республіки, а так само організовувати 
потрібні для цього допоиічпі підприємства;

3) керувати іі наглядати роботи щодо 
я кости продукції, розробляти загальні пи
тания щодо стандартизації виробництва;

4) давати висновки на проекти капіталь
ного будівництва в промисловості з техно
логічного боку;

Г>) сприяти винахідництву, надто робіт
ничому, а так само керувати роботою що
до розвитку іі обліку впнахідпнцтва та 
вживання вппаходів у промисловості УСРР;

0) керувати роботою науково-дослідчих 
установ, іцо в при Вінців Раді Народиього 
Господарства па підставі сиеціяльпнх про 
них устав у згоді з Народнім Комісаріатом 
Освіти УСРР.

0. До відання Вищої Ради Народиього 
Господарства УСРР по Відділу місцевої про
мисловості! належить:

1) вивчати промислове господарство ок
руг та районів у цілому, регулювати роз
виток місцевої промисловосте,' загально 
керувати іі пляново регулювати діяльність 
відділів місцевої промисловості!, відділів 
місцевого господарства в царппі промнело* 
воетп та Ради Народпього Господарства 
ДМСРР, розробляти загальні справп іі за
ходи до регулювання та допомоги розвитко
ві місцевої* Промисловості;

2) загально регулювати та планувати 
кооперативну і кустарну промисловість і 
допомагатп Її розвиткові, зокрема, допома
гати у постачанні їм спровпнп й напів
фабрикатів:

3) вовчати загальний стан кооператив
ної і кустарної промпсловосґл та виявля
ти її кон'юнктури;

4) брати участь у складанні виробничо- 
фінансових планів промислової кооперації.

10. До відання Вищої Ради Народнього 
Господарства УСРР по відділу економіки 
праці належить:

отчетов и анализ результатов рационали
заторской работы во всех отраслях промы
шленности;

й) организация я проведение чв]юа спе
циальные научно-технические л экономиче
ские институты и учреждения работы по 
изучению разного рода научно-исследова
тельских н научно-технических (вопросов 
цромышлешюго хозяйства Республики, а 
также организация необходимых для этого 
подсобных предприятий;

3) (руководство и надзор за (роботами по 
качеству продукции, {«аиркютка общих во
просов по стандартизации производства;

4) дача заключений но проектам капи
тального строительства в промышленности 
с технологической -стороны;

5) содействие изобретательству, особен
но рабочему, а также руководство работой 
по развитию и учету изобретательства и 
применению изобретений їв промышленности

6) руководство работой інаучно-исоледо- 
яательскнх учреждений, (состоящих дри Вы
сшей Совете (Народного Хозяйства на ос по
вапни особых о них положений по согла
шению с Народным Комиссариатам Просве
щения УССР.

9. <К ведению Высшего Совета Народного 
Хозяйства УССР по отделу -местной промыш
ленности относится:

1) изучение промышленного хозяйства 
округов п районов їв целом, регулирование 
развития (местной промышленности, общее 
руководство и плановое регулирование дея
тельности отделов (Местной «промышленности, 
отделав местного хозяйства в области про
мышленности и Совета Народного Хозяйства 
АМССР, разработка общих ©опросов и -меро
приятий но регулированию и содействию 
развитию местной промышленности;

2) общее (регулирование и планирование 
кооперативной и кустарной промышленно
сти и содействие ее развитию, в частности, 
содейогне по снабжению ее сырьем н полу
фабрикатами;

3) изучение общего состояния коопера
тивной и кустарной промышленности п вы
явление ее кон’юнктур;

4) участие в составлении производствен
но-финансовых планов промысловой коопе
рации.

10. К ведению 'Высшего Совета Народного 
Хсояйства УССР оо отделу экономики труда 
относится:



1) складати річні та п'ятирічні прочно- 
.тво-фімаппіві нлніїи в частині робітничого 
питання:

2) розробляти питания таряфової полі
тики. системи та форм оплати прані н 
промисловості;

іі) розробляти іі давати директиви ю 
упладапня колективних договорів органа
ми промисловості!;

4) вивчати стан і- рух продукційпости 
праці іі заробітні плати в промисловості;

Ги рдароблятп питання та вживати по
трібних заходів у царині робітничого по
стачання іі кредитування;

6) роз|юблятк питання організації та ме
тодології і технічного нормування пращ у 
шробішцтпі, доеддоаутвати трудові пртцоен
i умови піраті, а тая; само питання раціо
нального ішкористовунаипя робітної сили у 
промисловості;

7) брати участь в розробіткові промисло
во-фінансових плинів в частині охорони 
праці та робітничого житлового будівництва.

8) вивчати шкідливість та небезпеку 
процесів виробництва у промисловості та 
розробляти, відповідно до норм і вимог Ііа- 
родш.ою Комісаріату Праці УСРР. системV 
заходів до їх усунення, розробляти питан
ня щодо санітарії іі гігієни у виробництві
ii вживати відповідних заходів щодо цього, 
стосовно до норм і вимог Народнього Комі
саріату Охорони Здоров'я УСГР:

0) розробляти питання соціального стра
хування найманої робітної сили у промис
ловості;

10) розробляти питання і вживати захо
дів до підготовлений та перекваліфікації 
робітної сили іі технічного псрсопалу, орга
нізувати школи фабрично-заводського уче
ництва, професійно-технічні школи іі уче
ництва, а так само брати участь у розро
біткові питань щодо шкільних планів і 
програм нищих шкіл до раціонального ви
користання осіб, що кінчають ці школи.

11. До відання Вищої Ради Народнього 
Господарства УСРР по військовому відділу 
належить:

1) планувати мобілізацію промисловості! 
УСРР, вивчати промисловість УСРР щодо 
використання її для потреб оборони, роз
робляти питання нокітряно-хоиічної оборо
ни;

1 у  составление годовых я пятилетиях 
п|юмьшиош!0-ф№к>іковьіх планов в часте 
рабочего «троса:

2) разработал «вопросов тарифной полити
ки, -системы я форм оплаты цр>иа в промыт • 
леикости;

3) разработка и дача директив л <4 состав
лению коллективных договоров органами 
«ромышдешюстн;

4) (изучение состояния и движения яро- 
иэводнтелшости (пруда к заробогшіой шиты 
в лромышлешюсти;

Ь)  разработка вопросов н принятие «шмм>- 
ходпмых мер >в области рабочего снабжения 
и кредитования:

С) ]>азработка (вопросов по организации и 
«метиологни темпріоского нормирования тру- 
да и (производстве, исследование трудовых 
н|юцоо<:.ов и условий труда, а т.ікже «вопро
сов рацноналміого иопользоналіня рабочей 
силы пі промышленности;

7) участие 'В разработке промьпнлвшю- 
финашеовых планов -в частя охраны труда и 
ікібочіче жилищного с.тронтелцства:

8) изучение цгрешюстп к опасности пр»* 
цессов иіюімвоктва и нрумышлапнос-тн и 
)»азработка, и соответствии с нормами л тре
бованиями Народної^» Комиссариата Труда 
УШ\ системы .мероприятий по их устране- 
•1шю, іраз]>аб(ша вопросов но газпггарии и 
гигиене їв производство ос принятие соответ
ствующих МО)) їв этом отношении прнмеии- 
толыно к погром и требованиям Народікм’о 
Комиссариата Здравоохранения УССР;

9) разработка (вопросов социального стра
хования атомной рабочей силы в промыт* 
левяости;

10) разработка вопросов и лрнпятне мер 
по полотояасе ;и лвроивалификацин рабочей 
силы и технического пороопала, организации 
икал фабрнчпо-заводскш) учел ячества, про- 
фссдгжінальпо-тохігичослш школ и учешгче- 
ства. л также участие в «разработке вопросов, 
касающихся пкеолших шадюв и программ 
высших учебных запюдетгй по ^кщношль- 
«ому ипиольэокижю .пщ, оканчивающих 
отя заведении.

1 і. К ведению Высшего Совета Народного 
Хозяйства УООР по (военному отделу' отно
сится:

1) планирование мобяляпацна промыш
ленности УООР, ШТЧвНИе (ГфОМЫШЛепПОГТИ 
УССР я отношении * (использования ев для 
нужд обороны, (разработка вопросов ащуш- 
чш-хіизіячєской обороны;



2) нровадити облік і забронювашш ро
бітної технічної сили для забезпечення бе.і- 
І1(‘[Н-рВНОЇ рооотн ІфОМНС,ювнх підприємств 
підчас війни;

3) контролювати виконання військових 
замовлень;

4) розробляти плани евакуації промисло
вих підприємств та промислового майна к 
чазі (війни, {розробляли трашіартові плини 
перевозок в частіші промигловости на мо
білізаційний період і па час війни.

12. До відання Ипщої Ради Народнього 
Господарства УСИ* но бюру калькуляції 
чи цін належить:

1) вивчати іі аішізштн звітні кальку
ляції, що їх пропадать трести й окремі 
підприємства, а так само інструктувати їх 
у цій царині:

2) перевіряти й будувати кошторисну 
собівартість аі|юм!К*лових товарів, вивчати 
нанвні ринкові та відпускні ціни па про
мислові товари, а так само встановляти 
відпускні ціни на продукцію трестів, під- 
урядних Вищій Раді Народиього Господар
ства УСРР і її місцевим органам, у межах 
цін, установлених Народнім Комісаріатом 
Торгівлі УСРР.

13. До відання Вищої Ради Народнього 
Господарства УСРР по ві.дділах метальоюи 
промисловості!, ГЬрШЧОМу, кемі'міочмьіі- 
катної ііроміїсловостн, харчової промислово- 
стн, переробітку сільсько-господарської си
ровини та лісових продуктів, оудівельїюї 
п|к<мнсдовости й електричному належить:

1) планувати, регулювати й наглядати 
діяльність підприємств республіканського й 
місцевого значіння відповідної галузі про
мисловості!;

2) складати проекти контрольпих цифр, 
складати перспективні плшш, а так само 
річні виробничо-фінансові завдання і пічні 
плини капітальних робот для підурядинх 
Вищій Раді Народнього Господарства міс
тиш органів і шдмріюмеїш по -вшивших 
галузях промисловості! на підставі загаль
них директив, що виробила пляново-екоїт- 
мічиа управа Вищої Ради Народпього Гос* 
аюдирегоа; наглядати виконавши річних 
промислових пляшв окремих підуряднпх 
Вищій Раді Вародиього Господарства під
приємств та її місцевих органік: давати 
висновки на річні плани трестів загально
союзного значіння, що е на території УГРР;

2) учот и :кшронн]*»ваіше рабочей ачзхни- 
ческой силы для обеспечения беспрерывной 
работы промышленных предприятий во 'Вре
мя (войны;

3) {контроль за исполнением вооіиіьіх за
клав;

4) (разработка планов эвакуация промыш- 
леших предприятий и 'Промышленное лх\- 
щества на случай (войны, разработка траи- 
спартных шэгаов перевозок в части цромыш- 
лошгос/рн та мобилизационный период а да 
время -войны.

12. К веденню Высшего Совета Народного 
Хозяйства УССР до бюро калькуляции и цон 
относится:

1) изучсаше и анализ огчепиых кальну - 
линий, производимых трестами н отдельными 
предприятиями, а также инструктирование 
их (В этой области;

2) проверка я построение сметной себе
стоимости промышленных .товаров, изучение 
гуЩСЧ'ТТВТЮЩИХ рыночных я отпускных цей 
на промышленные товары, а также уста- 
новленне отпускных неи на продукцию тре
ста», лсдеедаметвекных Высшему Совету 
Народ сото Хозяйства, УСОР -и его местным 
органом л пределах цен. установленных На
родным Комиссариатом Торговли УССР.

13. К (Ведотло -Высшего Совета Народно
го Хозяйства УССР но отделам металличе
ской промышленности, горному, химически- 
сили-катной промышленности, пищевой про
мышленности, переработки сельско-хозяй
ственного сырья и лесных продуктов. строп- 
тельной промышлеаностп и электрическому 
относится:

1) планирование, -іюгулірокашіе н надзор 
за деятельностью предприятий роснубликааі- 
ского и местного значения соответствующей 
отрасли щюмышленности;

2) составление ироекгов контрольных 
цифр, составление перс-нешввных планов, а 
также годовых производствевга о-фэдансовьгх 
заданий -и годовых планов капитальных ра- 
бот для подведомственных Высшему Совету 
Народного Хозяйства местных органов и 
предприятий по соответствующим отраслям 
промышленности на оенговаалш общих ди
ректив, выработанных плаиово-аконо-мкчо- 
ским уиравлеинем Высшего Сокета Народно
го Хозяйства, надзор за «ьпишешіем годо
вых промышленных планов отдельных под
ведомственных Высшему Совету Намного 
Хозяйства предприятий и его местных <фга- 
нов; дача заключений по годовым планам



складати збірний промисловий план по від
повідних галузях промисловості!;

3) затверджувати річні звіти по відпо
відній галузі промисловосте давати висиов- 
кн па річні звіти трестів загальпо-союзпо- 
го значіння, що є на території УСРР та 
трестів місцевого значіння; складати збір
ний звіт по відповідній галузі промисло
вості!:

4) розробляти питання організації, ре
конструкції і спеціалізації функціонуючих 
підприємств, системи управления підпри
ємствами відповідної галузі ПрОМИСЛОВОСТІї; 
організації пових підприємств і впроблпцтп;

5) вивчати різні калькуляції підприємств 
на підставі матеріалів бюра калькуляції та 
цін і вживати заходів до зниження собі
вартості! продукції:

6) наглядати стан сировини, устатку
вання. ремонтно-відбудовні роботи.'викори
стання робітної сили, етап замовлень і фі
нансів, а так само наглядати пормп ви
трачання палива, сировини, матеріялів і 
норми прсяукчрйнкнгт праці;

7) розглядати статути підприємств під* 
урядішх Вищій Раді Народпього Господар
ства УСРР (трестів, синдикатів, акційних 
товариств, торгів), подавані на затверд
ження Вищій Раді Народпього Господар
ства:

8) порядкувати майном та капіталами 
трестованих і не трестованих державних 
підприємств, що є у відапні Вищої Ради 
Народпього Господарства УСРР, порядкува
ти майном і капіталами тих самих під
приємств, вкладених до промислових, тор
гових та кредитових установ, а так само 
видавати дозволи па передачу та псревдас- 
ненця державного майпа підприємств від
повідної галузі промисловості! порядком, 
встановленим чинним законодавством:

9) видавати відповідно до чинного за
конодавства, дозволи державшім оргапам, 
кооперативним організаціям і приватним 
(фізпчппм та юридичним) особам на від
криття промислових підприємств, а так са
мо провадити облік окремих підприємств, 
що є у віданні державних, кооперативних і 
інших органів та приватних осіб;

*

трестов общесоюзного значення, находящих
ся на территория УССР, составление сводно
го промышленного плава по соовеггсгвующлм 
отраслям промышленности;

3) утверждение годовых отчего® по соот
ветствующей отрасли промышленноетп, дача 
заключений до годовым отчетам трестов <*'»- 
щесоюзиого значения, находящихся да тер
ритории УССР и трестов местного значения: 
составление сводного отчета по соответст
вующей отрасли промышленности;

’ 4) разработка вспросов организации, ре
конструкции и специализации действующих 
предприятий, системы управления предприя
тиями соответствующей отрасли промыш
ленности. организации новых иредпрнятнй и 
производств;

5) изучение разных калькуляций пред
приятий на ооноваинп материалов бюро каль
куляций и цеп и принятие мер к спижевим 
себестоимости продукции;

0) ладзор за состоянием сырья, за обору
дованием, ремоігрио-возобновительньїчи рабо
тами, использованием рабочей силы, состоя
нием заказов и финансов, а также надзор *.и 
нормами расходования топлива, сырья, мате
риалов и нормами производительности тру
да;

7) рассмотрение уставов подведомствен
ных Высшему Совету Народного Хозяйства 
УССР предприятий (трестов, синдикатов, ак
ционерных обществ, торгов), представляемых 
па утверждение Высшего Совета Народного 
Хозяйства;

8) распоряжение имуществом я капитала
ми трестированных и не трестированных 
государственных предприятий, находящихся 
в іведешпт Высшего Совета Народного Хозяй
ства УССР, распоряжению имуществом и ка
питалами тех же предприятий, вложенных 
в промышленные, торговые я нредитпые уч
реждения, а также выдача разрешений ла 
передачу и отчуждение государственного 
имущества предприятий соответствующей 
отрасли промышленности в порядке, уста
новленном действующим законодательством;

9) выдача, в соответствии с действующим 
законодательством, разрешений государст
венным органам, кооперативным организа
циям и частным (физическим и юридиче
ским) лицам па открытие промышленных 
предприятий, а также учет отдельных пред
приятий, "находящихся' в ведении государ
ственных, кооперативных и иных органов и 
частных дяц;



10) вивчати стан та розвиток державної 
промисловості! загально-союзного значінпн, 
що є на території УСРР, з погляду погод
ження розвитку її з розвитком иромисло- 
вости УСРР, а так само браги участь в її 
нляпувапні, регулюванні та управлінні, 
відповідно до чіпшого законодавства;

11) розробляти питання раціональної 
постановки сільського господарства у тре
стах, що мають власну сировинну базу.

14. Крім функцій, зазначених в арт. 13, 
до відання Вищої Ради Иародпього Госпо
дарства УСРР но гірничому відділу нале
жить:

1) виявляти паливні ресурси УСРР:
2) складати перспективні й оперативні 

плпіш палпвопостачапни та паливоперево- 
зок;

3) оперативно керувати й наглядати ви
конання затверджених встановленим по
рядком планів лалнвопостачаипи та пали- 
воперевозок, наглядати правильне викори
стання палива, а так само складати звіт
ність и цих справах;

4) регулювати і вживати заходів до роз
витку промислового ^орфодобувапий.

15. Крім того, до віданпн Вищої Ради 
Народпього Господарства УСРР но гірничо
му відділу у справах гірничого нагляду на
ложить:

1) порядкувати надрами УСРР щодо нп- 
порпетанпн їх для гірництва, крім падр за
гальносоюзного значіння, вживати заходів 
до охорони надр і мінеральних джерел, без
посередньо здійснювати гірппчо-промислп- 
пий нагляд щодо всіх, що є на території 
УСРР, копалин і здійснювати щодо падр ін
ші права, надані Вищій Раді Народнього 
Господарства Гірничим Кодексом УСРР:

2) керувати роботою гірничих округ, ін
структувати й контролювати їхню роботу:

3) розшукувати та розвідувати корисні 
копалини;

4) складати плини геолого-дослідчвх ро
біт, провадити гсолого-розвідчі роботи па 
території УСРР і складати геологічні мапп 
УСРР;

5) провадити в республіканському наш- 
табі маркшейдерські роботи, об’єднувати 
зазначену роботу інших установ, збирати й

10) «изучение состояния и раямитня госу
дарственной промышленности общесоюзного 
значения, находящейся на территории УССР, 
с точки зрения согласования (развития ее с 
развитием «промышленности УССР, а также 
участие >в ее планировании, регулицмтанвд и 
управлении, їв соответствии с действующим 
законодательством;

11) разработка одцюсов рациональной 
постановки сельского хозяйства © трестах, 
имеющих собственную сырьевую базу.

14. Помимо функций, указанных в ст. 13, 
к ведению Высшего Совета «Народного Хозяй
ства УССР «о горному отделу относится:

1) выяснение топливных рессурсо© УССР;
2) составление лоролектшшых я опера

тивных планов тонливоопабжения л топливо- 
!№{>е©озок;

3) оперативное руководство и надзор за 
выполнением утвержденных в установленном 
порядке планов топливоснабжения и топли
во перевозок, надзор за правильным исполь
зованием топлива, а также составление от
четности по этим вопросам;

4) регулировали© и принятие мер к раз
витию промышленного торфодобывания.

15. Кроме того, к ведению Высшего Сове
та 'Народного Хозяйства УССР по горнему 
отделу по вопросам горного (надзора относпт- 
ся:

1) раєш ряжение недрами У<ССР в отно
шении использования их для горного про
мысла, за исключением недр общесоюзного 
значения, принятие мер к охране недр н 
минеральных источников, непосредственное 
осуществление горно-промышленного надзо
ра в отношении всех находящихся на тер
ритории УССР ископаемых и осуществление 
в отношении недр иных прав, предоставлен
ных Высшему Совету Народного Хозяйства 
Горным Кодексом УССР;

2) руководство работой горных округ-в, 
инструктирование и контроль за их роботой;

3) шпики н разведан полезных ископае
мых:

4) составление планов геолого-псследова- 
тольскнх работ, производство теолого-разве
дочных раоот на территории УССР н состав
ление геологических карт УССР;

5) провод сине © республиканском масшта
бе маркшейдерских .работ, об'едшюпне ука
занной работы иных учреждений, собирание



систематизувати наслідки маркшейдерсь
ких робот окремих установ;

(>) розробляти питання гірничої освіти і 
провадити іспити на право відповідально 
провадити гірничі роботи;

7) організувати картографічні роботи.
16. Крім фупкцій, зазначених в арт. 13, 

до відання Віщої Ради Народнього Госпо
дарства УСРР по відділу харчсвої проміи - 
лопости і відділу переробітку сільсько-гос
подарської сирошіпи та лісової промисло
восте палежить:

1) складати річні й квартальні сировин
ні заявки по державній місцевій промисло
вості та но колективах безробітних при 
біржах праці, провадити плянове постачан
ня їх основною сировиною і організаційно- 
технічно керувати колективами;

2) вивчати й районувати ринки збуту 
жж місцевими трестами та ллнново розпо
діляти замовлення.

17. Крім фупкцій, зазначених в арт. 13, 
до :<іданпя Вищої Гади Народнього Госпо
дарства УСРР по відділу будівельної про
мисловості! належить: розглядати й давати 
гінновки на проекти й кошториси промис
лового й житлового будівництва республі
канської й місцевої промисловості!, скла
дати річні пляїш по зазначеному промисло
вому будівництву, а так само інструктува
ти Й контролювати провадження будівель
них робіт.

18. Крім функцій, зазначених в арт. ІЗ, 
до відання Вищої Ради Народнього Госпо
дарства УСРР но слсктричпому відділу на
лежить:

1) розробляти ллянові питання електри
фікації. складати перспективні плини 
електрифікації, виявляти об’єкти електри
фікації і можливості використання енерге
тичних ресурсів УСРР;

2) видавати дозволи па будування Й 
розширення електростанцій та електропе
редач і затверджувати технічні проекти за- 
значепнх споруд відповідно до спеціальних 
постанов щодо цього; технічно наглядати 
й контролювати будівництво електричних, 
в тому числі й райоповнх станцій, загально 
керувати переустаткуванням і раціоналіза
цією електричного господарства;

я свстематашрование раїультатте мартшей- 
дерсках работ отдельных учреждений;

6) разработка вопросе® горного просвете- 
тая и ярошнюдегно попитаний на прано от
ветственного производства горных работ:

7) организации картографіїчеслнх работ.
16. Помимо функций, указанных свет. 13. 

к ведению Высшего Совета Народного .Хозяй
ства УССР но отделу пищевой промышлен
ности и отделу переработки сельско-хозяй
ственного СирЬЛ И лесной ІІ|Н)МЬІШДЄ1ШОСТИ 
относится:

1) составление 'Годовых и квартальных 
сырьевых заявок по государттвеннюй местной 
промышленности и яо коллективам безра
ботных при биржах труда, ведение планового 
снабжения ігх основным сырьем и офгатта- 
диояно-тех'ннческос {руководство коллекти
вами:

2) изучению л рлйоїшінікиїис рынков Уби
та между местными трестами и ллаясясе 
(раезпределенне заказов.

17. Помимо функций, указанных їв ст. 13, 
к ведению Высшего Совета Народного Хозяй
ства УССР «о отделу стролтелыюй промыш
ленности относится рзсомотрсчит и дача за
ключений по проектам и смотан промышлен
ного я жилищного строительства рооггублк- 
кажкой и .местной промышленности, состав- 
леиие годовых планов по указанному про
мышленному строительству, а также инст
руктирование я контроль за производством 
строительных работ.

1$. Помимо функций, указанных в ст. 13. 
к -веденто Высшего Совета Народного ХовяЙ- 
ства УССР яо электрическому отделу отно
сится:

1) разработка «опросов шагового харак
тера по элсктрофнкацнн, составление пер
спективных планов злектрофіркаїрш, вьик- 
ноние об'єкте® ыектрофжацшг я возможно
сти яепользоваїншг энергепгч<ч,«нх рессуїрсов 
УССР;

2) яыдача разрешений «а постройку я 
расширение элевстрооташгагё и элекгпронё}*- 
дач и утверждение технических проекта 
указанных сооружений в соответствии со 
онецпаанньши мостааювлеииямн оо отому .по
воду: технический ашзор и контроль за стро
ительством электрических, в том числе к 
районных «тавдвй. общее руководство пере- 
о6ар)ХК>вапгом и ‘рационализацией электри
ческого хозяйства:



3) виявляти екоиомічпу обгрунтованій*!, 
і доцільність будівництва нових та підси
лення старих електростанцій, а так само 
здійснювати інші завдаппя в царнпі енер
гетичного господарства УСРР, нокладепі на 
Вищу Раду Народнього Господарства УСРР 
чинним законодавством.

19. До віданпя Вищої Ради Народнього 
Господарства УСРР по відділу інспекції 
належить інспектувати, па завдання Пре
зидії і Голови Вищої Ради Народпього Гос
подарства, підурпдні Вищій Раді Народньо- 
го Господарства органи і нідприемства, роз
робляти заходи, скеровані до усунеппя ви
явлених хиб, а так само інструктувати під- 
урядні Вищій Раді Народнього Господар
ства органи і підприємства на підставі 
одержаних матеріалів.

ІІ.
Цю Уставу вядапо па підставі постанови 

Центрального Виконавчого Комітету Союзу 
ГСР з 12 листопада 1923 р. «Загальне По
ложення про народні комісаріати Союзу 
РСР» («Вісник ДВК, РИК і РПЬ 
СРСР» 1923 р. А* 10, арт. 299), 
на розвиток постанови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету з 12 
жовтня 1924 року «Загальне положення 
про народні комісаріати УСРР» (36. Уз. 
УСіЧ* 1924 р. .\*2 43, арт. 273) і на скасу
вання ностапов Ради Народиіх Комісарів 
УСРР з 19 січня 1926 р. «Про Раду у спра
вах кустарно-рссмісничої промисловості! 
при Вніцій Раді Народпього Господарства 
УСРР» (Зо. Уз. УСРР 192В р. А? 3. 
арт. 31) та з 11 лютого 192В р. «Про Особ
ливу Нараду поліпшення якості! продукції 
при Вищій Раді Народнього Господарства 
УСІМ*» (36. Уз. УСРР 1920 р. Лї 12, арт. 89).

Харків, 3 квітня 1929 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Т. в. об. Секретаря Центрального
Виконавчого Комітету—Член Президії 

; ВУЦВЗ А. Буценко.

3) ишясноіше аксшопспчсчікой обопгован- 
•костя н ііллеоообразіиіспчі строителытва по
лых лі уч'іи.ияїня старых электростанций, а 
также ооущостнлетш д^тнх заданий «воблі- 
СТІІ 3!И1}ІГЄТНЧОСКОГО хозяйства УООР. возло
женных на Высший Совет Народного Хозяй
ства УОСР д^іікящующнм законодательством.

19. К «едению Высшего Совета Парадного 
Хозяйсткі УССР по отделу чпкюевшги отно
сится іип*>пеліт)іраванпе, по задаткам Прози- 
иігуда и Председателя Высшего Совета На
ївшого Хозяйства, модвескишюнных Выс
шему Совету Породного Хозяйства органов 
и предприятий, разработка мероприятий, на
правленных к устранению обнаруженных 
недостатков, а также инструктирование 
подведомственных Высшему Совету Народ
ного Хозяйства органов л предприятий на 
основании полученных материалов.

ІІ.
Настоящее Положеною издано на основа

нии дюсташвлотгя Центрального Истяпя- 
тслшого Комитета Союза ССР от 12 яоября
1923 V. «Общее положение о народных ко
миссариатах Союза ССР» <«Вестник ДНК. 
СИК к СТО СССР» 1923 г. Ух 10, ст. 299). 
в развитие постановления ВсеуиракшУлто 
Центрального Исполіштеспліого Комитета <гг 
12 октяо]1Я 1924 г. «Общее -положение о на
родных юсошссарнатах УССР» <С. У. УССР*
1924 г. Ух 43. ст. 273) и .в отмену «посташи:- 
леияй Совета Народных Комиссаі|кхв УССР <гг 
19 января 1926 г. «О Совете по делам ку- 
трно-ромос.нмміой промышленности при 
Высшем Совете Народного Хозяйства УССР» 
(36. Уз. УСРР 1926 г. .V? 3. ст. 31) я от 
11 февраля 1926 г. «Об Особом Соввщашш 
но улучшению качества продукция при Вы
сшем'Совете Народного Хозяйства УССР» 
(36. Уз. УСРР 1926 г. Ух 12 ст. 89).

Харьков, 3 апреля 1929 г.

Председатель Всеукнпннского Централь
ного Исполнительного Комитета Петровский.

Вр. лен. об. Секретаря Вссукргилккого 
Центрального Исполнительного Комитета—

Член Президиума ВУЦ1ІК А. Буценко.



85. Устам про Народній Комісаріат Охорони 
Здоров’я УСРР.

1.
1- Шроцпій Комкяріїїт Охорони Здочюв'я 

У'ОРР відас, у Vоскал вадапих Йому повно- 
ііііЖ*'іи., мідіюнідін» до осшжннх припиниш 
ДОЙНСІДОЇ ,М«ДИЦКІГИ. справою ОХОрЧІЖ ЗЦо- 
{ЮіҐН ЛИМНОСТИ РолнублиСН.

2. На чолі Н.і|*днь<>го Комісаріату 0х«»- 
|м»»и Здоров'я УСІ'Р отої гь Народній комісар 
1іх«4*онн Здоров'я. При ІІарояньому Комісарі 
«: колегія у складі заступника Навідним» 
Комісара і членів копчії, числим. що Ліго 
«шпичак Рада Иародніт Комісар» УСІМ*. 
ІІ [мій і обов'язки ІІа|ии>іьот Комісара Охо
рони Здо|*иГя, його заступника і членів 
колтї. а так само порядок настановлення і 
звільнення їх а посади визначаються Спіль
ним Положившім вію ікіі-мні комісаріати 
УГ-1М'.

•5- Народній Комісаріат (Коропи Здоров'я 
.VI 1*1* склад актин з таких частіш: 

її загального відділу,
2) лікувально • п|иіфиактпчпого відділу,
3) санітарію - іміііиміологічіюго ні.и^ту.
4) відділу охорони материнства і дитин

ства,
ГО ою|>а санітарної освіти,
<0 бюра медичної статистики.
Ті Української Ку|міртової Ущпвп.

У нага. Українська Курортом Уіг|ка- 
■:.і дії: на ні'їстпиіі оікчііа.іиюї про псі 
Устами, затвердженої законодавчим по
рядкові.
4. іі|мііікі Мародоього Комісаріяту Охорони 

ЗюрыГи УСРР щодо Нійськппо - Санітарної 
Украпи УяраїпсьюУі Військової Округа та 
порядок шаиміш Натюдшюго Комісаріату 
О\о[м>аи Зд.»р<ш'н УОІ'г із зазначеною У«ра* 
•и»ю ті.ммчактіС'Я постановою ЦВК і РІЖ 
СІЧ'Р з 15 чирвпн 1027 р. «Устава про Вій- 
сі.ково-Саііітарно Улравліітн РоЛітвнчо-4>- 
дннської Червоної Армії» (ЛГ>. Зак. ОІМїр 
1027 ці.. -V 34. арт. 352).

5. При Народиьому Ксімісаріиті Охорони 
Здоров'я УСІТ «: а)* Центральна Санітарво- 
Тохнічна Рада, о) Комісія розгляду скарг па 
постанови о»;р\ піших «юміоій про осліцуівання 

•душевно-хвори* і слабовитих, в) Бкхіжогова 
Нарада для тто|кмнього розгляду плямів і 
кошторисів по «[кіндах медичної допомога за-

85. Поломами! о Народном Комиссариат!
Здравоохранения УССР.

І.
1. Народный Комиссариат Здравоохране

ния УССР ведает, л пределах предоставлен- 
пых ому полномочий, в соответствии с основ
ными принципами советской меднцииы. де
лим охрсыш дкцпвиа населения Республики.

2- Во главе Народном Комиссариата Зцм- 
імюхранеии УО'Р стоит Народный Комиссар 
Здравоохранеиия. При Парном Комиссаре 
С4ЮТОІГГ коллегии в составе замостгоия На- 
|н)дного Комиссара в членов коллегии и 
числе, опвоцияемом Сонетах Породных Ко- 
М1кс;цм|]| УССР. Нрава и обязатюстн 1Ц»ч- 
ного Комиссара Зл|ывоо\раненпн. его ла- 
мпґггнтімя н чаюю» коллегии, а также поря
док назначении и опвобождоння нх от долж
ности определяется Общим Положением о 
народних комиссариатах УССР.

3. 11:»]юдны0 Ком№ч^1яат Здралюхраяе- 
инл  УССР состоят из следующих частой:

1) общего отдела;
2) л*чо(Ї№иіртрішктнч«ададго агдма;
3) санігпірііо-:ніед(‘мио.іопгич*і:ого отдела;
4) отдела охраны материнства и Д'тства;

5) бюро санігпірііого пр и* вощения;
6) бю|м> медицинской сттштгккн;
7) Украинского Курортною Управления.

ІІ р и м е ч а н ие. Украяпское Курорт
ное Управление действует на основании

особого о нем Положения, утверждаемого
в законодательном порядке.
4. Нрава Народного Комиссариата Здраво- 

охривший Уі'і'Р в отшшіеігші ВоенноЛ'лпіі- 
таріюгц > правления > і;і*атгпюгп Ноещюго 
Округа н порядок ішнмоотношеиий Народно- 
го Комисса|іната Зд|іан<юх|>анеііия ХХЗ* с 
указанным Управ.кмшем определяются п*)- 
стаїнів-ітшем ЦІШ я СИК П і’Р от 15 июня
11)27 г. 'Нлтожлняо о Военно-Счшмтарном 
Унравлопии Ржюче-Кростьянской КркноЙ 
Армии» (Р- 3. ССОР 1927 г. Дї 34, ст. 352).

Ь. При Народном Комиссариате Зд|аво- 
охранеіпм УССР состоят: а) Центральний 
Саіпгтарпо-Тіххкнческ’ИЙ Совет; б) Комиссия
в.- рассмотрении» жалоб на постмювлеши 
«нл)>)*жиих Коміьтпй ло оснн.іеггоіьствпваіпю 
дуин'вю-бадьных н слшїоуямьа; в) Пий- 
жітюо Совещание для иреяварятвдыюго



страхованим, г) Планова Комісія і я) Науко
во-Медична Рада.

У 'В а г а. Центральна Санітарно-Техніч
на Рада діє «на підставі спеціальної про неї 
Устави, що її затверджує Рада Народніх 
Комісар» УСРР, а установи, зазначені у 
п.п. <б>, <г», <д> цього артикулу, діють 
на підставі устав, що їх затверджу На
родній Комісар Охорони Здоров'я, який 
так само визначає докладний порядок ді- 
яльностя Бюджетової Паради, відповідно 
до постанови ВУДВК і РИК УСРР з <21 ве
ресня 1927 р. «Про забезпечення застра
хованих і членів їхніх родня медичною до- 
почогон» {Зо. Уз. УСРР 1927 |>. У* 40, 
ирт. 2Ю) та ііііііііміг гпеціялмшмн узако
неннями.

6. Для розробітку науково-практичних пп- 
тань у -царині охорони здоров'я, для вдоско
налення лікарів і підготовки лікарів-фахів- 
дів з окремих галузей медично-санітарної 
справи, при ІІародкьому Комісаріаті Охоропк 
Здоров’я УСРР є «науково-практичні іисти- 
тутп, що порядок діяльностн їх визначуєть
ся п уставах іі|ю них, які затверджує На
родній Комісар Охорони Здоров’я УСРР у 
погодженні з .Народнім Комісаром Освіти.

7. До віданпя їїароднього Комісаріату Охо
рони Здоров'я УСРР по Загальному Відділу 
належить:

1) розробляти структуру і штати цент
рального апарату 'Йароднього Комісаріату 
Охорони Здоров’я і давати вказівки місце
вим органам охорони здоров’я щодо розро
бітку їх штатів «і структури;

2) інструктувати й інспектувати 'Місцеві 
органи Народи кого Комісарі яту’Охоронн Здо
ров'я. а таж само нагладатп закономірність 
їхніх чинностей;

3) розробляти і запроваджувати до жит
тя заходи раціоналізації апарату Народиього 
Комісаріату Охорони Здоров'я щодо режиму 
економії та наглядати провадження цієї 
роботи місцевими органами охорони здо
ров’я;

4) провадити облік персонального складу 
апарату Народнього Комісаріату Охоронії

рассмотрения плаїпов ш омет по фондам ме
дицинской помощи застрахованным; г) Пла
новая Комиссия и д) Лаучно-Медицинокнй 
Совет.

П р и м е ч а н и е .  ЦептралькыЙ Саип- 
тарно-Техшюеский Совет действует на 
основания особого о нем Положения, утвер
ждаемого Сонетом Народных Комиссаров 
УШ\ в учреадешгя, указанные в п. п. 
«б», <г» п «д» настоящей статьи, действу
ют’ на основании (положений, утверждае
мых Народным Комиссаром Здравоохране
ния, доковых таки» определяется подроб
ный порядок деятельности Бюджетного Со
вещания, в соотвестввп с «постановлением 
ВУЦИК и (Ж УССР от 21 сентября 
1927 г. <06 обеспечении застраховапных п 

■ членов их семей медицинской помощью» 
(36. Уз. УСРР 1927 г. Лі 46, ст. 210) и 
другими специальными ужі-сонеігаями.
6. Для разработки научно-практических во- 

п|юсов в области здравоохранения, для усо
вершенствования врачей л подготовки вра- 
чей-спецналдстов по отдельным отраслям 
медпко-сангптаряого дола, при «Народним Ко
миссариате Здравоохранения УССР состоят 
научно-практические институты, порядок де
ятельности которых определяется положе
ниями о них, утверждаемыми Народным Ко
миссаром Здравоохранения УССР по согла
шению с Народным Комиссаром Просвеще
ния.

7. К ведению Наданого Комиссариата 
Здровоох]»анеиия УССР по общему отделу 
относится:

1) разработка структуры и штатов цен
трального аппарата Народного Комиссариата 
Здравоохранения п дача указаний «местным 
органам здравоохранения по розработке их 
штати п структуры:

2) пистршччюванпе п инспектирование 
местных органов Народного Комиссариата 
Здравоохранения, а также надзор за законо
мерностью их действий:

3) разработка и проведение в жизнь меро
приятий по рационализации аппарата Народ
ного Комиссариата Здравоохранения и по ре
жиму экономия л наблюдение за проведением 
этой работы местными органами здравоохра
нения;

4) учет личного состава аппарата Народ
ного Комиссариата Здравоохранения, а так-



Здорове, а та* сапо відповідальних робітни
ків лідурядеих йолу срташю;

5) завідувати канцелярією, реєстратурою, 
експедицією, таємною частиною і архівом 
Переднього Комісаріат? Охорони Здоров'я, а 
так само господарсько обслуговувати Нарад- 
ній Комісаріат Охорони Здоров а;

і») складати проекти кошторисів Народ* 
нього Комісаріату Охорони Здоров'я, керува
ти роботою місцевих органів охорони здо- 
тв’я щодо складання проектів кошторисів, 
*>зподілятн кредити, видані за кошторисом 
іаіпиіього Комісаріату Охорони Здоров'я, 

між його місцевими органами, а так само 
контролювати видатаувапня цих коштів;

7) провадити облік і нагл вдати вчасне ви
конання від апарату Народнього Комісаріату 
Охорони Здоров'я і його місцевих органів оо. 
станов вищих урядових і імшіівшіх орга
нів. а та* само нагл вдати порядок внесення 
справ -на розгляд вищих урядових органів;

8) обслуговувати Народній Комісаріат 
Охорони Здоров'я щодо складання кааеида|>- 
тгих нлянів роботи Народнього Комісаріату 
Охорони Здоров'я, контролювати виконаним 
цих плинів, складати збірні звітні доповіді 
Народнього Комісаріату Охорони Здоров'я;

9) юридично обслуговувати Народній Ко
місаріат Охорони Здоров'я, підготовляти і 
провадити в судових та інших установах 
УОРР і інших Союзній Республік справи, що 
в них 'Нгцюдвкй Комісаріат Охорони Здоров'я 
або цідтрядпий йому орган виступає як по
ловник або запізнаний;

10) керувати |>оботою місцевих органів 
На|юдш.ого Комісаріату Охорони Здоров'я 
щодо обліку медичаюго персоналу, розробля
ти законопроекти і правила, що регулюють 
професійну діяльність медичних робітників 
і умомі їхньої роботи, та «наглядати вико
навця них правил; розробляти й запроваджу
вати до життя заходи забезпечення медяч- 
ио-саіпгаріюі мережі Республіки медиччиїм 
персоналом;

11) брати участь у розробіткові справ ви
щої і середньої медичної та фармацевтичної 
освіти, керувати гоститутамя вдосконалення 
лікарів і підготовляти фахівців з окремих 
галузей охорони здоров'я. організуючи для

же ответственных работников ІІ<*ДвЄДОМ-‘ТВ»“И- 
кьгх ему органов;

5) заведшкшие канцелярией, регпстрату- 
}мій. экспедицией, секретной частью и архи
вом (Народного Комиссариата Здрявоох^есп-- 
.1ІЕЯ, а также хчияйствоиное обслуживание 
Народного Комиссариата Здравоохранения;

6) составление приятое свет іЦюлнмго 
Комиссариата Здраіюохранентгя, руководство 
]»аботой местных орпиилі здравоохранения но 
составлетпо проектов счет, раенределети' 
кредитов. отпущенных но смете Народного 
Комлсеа,|*ата Здравоохранения, межі у его 
мутными органами, а также контроль за из
расходованием зтих средств;

7) учет п надзор за оіюевречоїшьш ис- 
полиеиием аппаратом Народного Компоа- 
;>пата Здравоохранения и его мгчтгиыми <>)н 
ганачи носгаиовлений высших правитель
ственных п планирующих органов, а так
же надзор за но|щді:ом внесення вопргк'он на 
рассмотрение высших правитолыгаюиних 
органов;

8) обслуживание Народного Комиссариата 
Здравоохранения по составлению календар 
иых планов работы Иа|юдного Комяссарил- 
та Здравоохранеїшя, коїгтроль за исшот*'- 
ином этих планов, составление сводшп 
отчетных докладов Наїюдного Комиссариат 
Здравоохранения;

9) юридичосісос обслуживание Народіюго 
Кочцстрната Здравоохранения. подготовка и 
ведение в судебных и иных учреждениях 
УССР и других Союзных Республик дел, но 
которым Народный Комиссариат Здравоохра
нения или подведомственный ему орган вы
ступает в качестве нс/таа или ответчика;

10) руководство работой местных органов 
Народного Комиссариата Здравоохранения по 
учету* медншшского персонала, разработка 
законопроектов и правил, регулирующих 
профессиональную деятельность мсепщижох 
работников и условия их работы и наблюде
ние за вьтатиением этих правил; разраб>г- 
ка л проведенио в жнзпь мероприятий по 
обеспечению медяко-сапнтарпой сети Респу
блики медициксктгм персоналам;

И) участие в разработке вопросов высше
го и среднего медицинского и фармацевтиче
ского образования, руководство институтами 
по усовершенствованию врачей и подготов
ка специалистов но отдельным отраслям



цього інтернатури, курси, енстврнатурі і 
щукові івіфрвдодмя;

12) організувати і керувати судовочмвдич- 
аою справою в Республіці і вживати захопи 
до наложим постановка судово-медичних ос* 
відуваїїь иоодаиокнх осю 1 досліджень тру
їш* та речових доказів <па іцхміофщії судів 
і органів прокуратури, слідства та дізнан
ня, давати висновки з вказівки <у соравах су- 
дово-медячноа црактшга, розробляти, того- 
дивити з Народнім Комісаріятач Юстиції 
УОРР і Дародвік Коаосарілтом Внутрішніх 
Оправ УСРР, устави Й інструкції в царині 
судово-медичної практики, керувати діяль
ністю судово - медичної мережі, інспек
тувати й інструктувати її, а так само 
'юнтроловатн діяльність всіх лікарів, шо 
працюють коло оудово-модвчонх доліджонь 
і енсиерт.

У їв а г а. Правила, викладені в цьому
нупкті, не ширяться ш інститути судової

медицини, що е у безпосередньому віданпі
Народаього Комісаріяту Юстиції УСРР.

13) організовувати й обслуговувати з’їзди 
та паради, <що % садокая Народній Коміса- 
|нят Охорони Здоров’я;

іН) керувати видавничою діяльністю На- 
рдаього Комісаріату Охорони Здоров’я;

■16) розробляти і провадити заходи внут
рішнього ладу робіт Народнього Комісарів 
ту Охорони Здоров’я.

8. До відаакя іНаїродніюго Комкаріяту Охо
рони Здоров’я по лікувально • профілактич
ному (Відділу заложить: 1

1) вивчати і розробляти плини заходів до 
забезпечення людности ївсюга видами й фор
мати лікувально-профілактичної допомоги і 
до боротьби з соціяльннмн та побутовими 
.«ахворуваїгаямя, я тому числі і ®а транс
порті, а так само розробляти плани розгор
тавші ліі^валітонпрофілактнчаоїї мережі, 
зляково розробляти, порозумівшися з Народ
нім Комісаріатом Праці УОРР і 'Всеукраїн
ською Радою Професійних Спілок, заходи до 
иолідшешія постави ліяувдльво-ярофілактяч- 
од допомоги застрахованим, керувати і на
глядати запровадження до життя цих пля-

здравоохранения, путем организации интер
натуры, курсов, экстсриатуры л научных 
командировок;

12) организация я руководство судебно- 
медицинским делом в Республике и приня
тие мер к надлежащей постановке судебно- 
медицинских освидетельствований но пред
ложениям судов и органон прокуратурі.), 
следствия и дознания, дача заключений и 
указаний по делам судебно-медицинской 
практики, разработка, но согласованию с 
Народным Комиссариатом Юстиции УССР н 
Народным Комиссариатом Внутрсппих Дел 
УССР, положений и инструкций в области 
судебно-медицинской практики, руководство 
деятельностью судебно-медицинской сети, 
инспектирование и ппструктироваиие ее, а 
также осуществление контроля за деятель
ностью всех врачей, работающих но судеб
но-медицинским исследованиям и эксперти
зам.

П р и м е ч а н и е. Правила, изложенные 
в настоящем пункте, по распространяются 
на институты судебной медицины, состоя
щие в непосредственном ведении Народ
ного Комиссариата Юстиция УССР.
13) организация и обслуживание с’ездив 

н совещаний, созываемых Народным Комис
сариатом Здравоохранения:

14) руководство издательской деятольпо* 
пью Народного Комиссариата Здравоохране
ния;

15) разработка и проведение мероприятий, 
касающихся внутреннего распорядка работ 
Народного Комиссариата Здравоохранения:

8. К ведению Народного Комиссариата 
Здравоохранения по лечебно-профплактиче- 
скому отделу относится:

1) изучение п разработка планов моропри- 
ятнй по обеспечению населения всеми вида
ми н формами лечобно-профилактнчсскоЙ по
мощи и по борьбе с социальными и бытовы
ми заболеваниями, в том числе и на транс
порте, а также разработка планов развер
тывания лечебно-профилактической сети; 
разработка в плановом иорядке, по согла
шению с Народным Комиссариатом Труда 
УССР и Всеукраипским Советом Профессио
нальных Союзов, мероприятий по улучше
нию постановки лечебно-профилактической 
помощи застрахованным, руководство и над-



яів у центрі і наглядати виконаний їх ял 
місцях;

■2) організовувати, нороз умівшися з Па
родии Комісаріатом Праці УСРР, медичну 
трудову експертизу. ївстаяовлятя тям самим 
порядком ознаки інвалйности і брати участі, 
и оскідупанні інвалідів, щ о к у  віданні орга- 
чііїв .ІКцюднього Комісаріату Соціального За
безпеченні! УСРР;

3) організовувати і керувати виробничи
ми установами для виготовлення протезів і 
встановляти, ПОрООу-МІВШИСЯ З (ВІДПОВІДНИМИ 
урадняцтвамя. порядок постачання їх інва
лідам і хворим;

4) керувати лікувально-профілактичною 
« правою у поправно-трудових установах, а 
так само організувати швпдку’мсаичну до
помогу пасажиром, ідо раптово захворіли в 
дорозі:

5) керувати аптечною справою в Респуб
ліці і розробляти плини забезпечення люд- 
ностії допомогою ліками;

6) керувати роботою науково-практичних 
установ, що в в безпосередньому відливі На- 
роднього 'Комісаріату Охорони Здоров'я УСРР, 
які полають лікувальну й лікувально-профі
лактичну допомогу, а так само загально ке
рувати місцевими органами охорони здоров’я 
в царині лікувально-профілактичної роботи;

7) брати участь, спільно з відділом око- 
рони материнства і дитинства, в розробіткові 
форм і плинів розвитку фізичної культури 
серед людности та здійснювати аедйчно^са- 
иітарний •нагляд лад її провадженням.

9. До відання Народнього Комісаріату Охо- 
]юни Здоров'я УСІ*? но Счгнітарно-ешдеміо- 
логічному відділу належить:

1) організувати і керувати санітарною 
справою в Республіці і здійснювати злгаль- 
иоозторовчі заходл, скеровані до поліпшення 
санітарного стану Республіки, зменшенням 
ззхворуванпя і смутности людности;

2) керувати провадженням у Репгубліпі 
санітарного нагляду в царині санітарної охо- 
ропи води, повітря, грунту, харчових про
дуктів, жител і залюднених пунктів;

3) розробляти і здійснювати заходя до са
нітарно1! охорони морських меж, а так само 
вживати на транспорті як загально-сапітар- 
я их ваяоді®, як і заходів боротьби з ссщіяль-

лор за проведением в жизнь этих планов в 
центре и надзор за вынолнеиием их на ме
стах;

2) организация, но соглашению с Натюд-
пым Комиссариатом Труда УССР, медицин
ской трудовой экспертизы, установление в 
том же порядке признаков инвалидности и 
участие в освидетелі^твовании инвалидов, 
находящихся в ведении органов Иаро шях> 
Комиссариата Социал ыюго Обеспечения
УШ»;

3) организация и руководство цроизіютст- 
веипыми учреждениями по изготовлению про
тезов и установление, но соглашению со
ответствующими ведомствами, порядка снаб
жения ими инвалидов и больных;

4) руководство лечебно-профилактическим 
делом в исправительно-трудовых учреждени
ях, а также организация скорой медицин- 
скоЙ помощи пассажирам, влезапно забмлев- 
шим на путях сообщения;

5) руководство аптечным делом в Респуб
лике и разработка планов «о обеспечению 
населения помощью лекарствами;

6) руководство работой состоящих в ^по
средственном ведении іі;і|юдиоіо Кошю.ари- 
ата Здравоохранении УЩ* научно-практиче
ских УЧ|«ЖДСШ!Й, 0КШЫ1ИЮЩИХ лечебную и 
лечебшгрофнлактіґіегкую помощь, а также 
общее руководство честными о[татечн здра
воохранения в области лечебно-дрофилакти- 
ческой работы;

7) участие, совместно с отделом осадим 
матерпиггтва и детства, и разработке. ф*ч>ч іг 
планов развития фіг.шчоокой культуры сре
ди населения и осуществление мадтю-лт- 
шггарного надзора над ее проведеігием.

9. К ведению На]юдпого Комиссари. га 
Здравоохранения УССР по сашггаро-зпиде- 
мнодогическому ощелу отіюсится:

1) оргапнзання н руководство санитарным 
делом в Республике и осуществление обше- 
оздоровительных Мй)чи1рпяшй, направлен
ных к улучшению санитарного состояния 
Республики, уменьшению заболеваемости и 
смертности шеелвтгя;

2) руководство проведением в Республике 
санитарного надзора в области санитарной 
охраны вод, воздуха, почвы, пищевых «|*о- 
пуктов, жилищ и населенных пунктов;

3) разрабопса и осуществление меропри
ятий по санитарной охране морских границ, 
а также принятие па транспорте, как обще- 
саинтарных мер, так п мер борьбы с соцна-



данин, професійними Й епідеміологічним я за- 
іьоруваишии;

4) розробляти загально-республіканські 
саіптарно-гігівнічпі і сааітарно-техяічні 
норми;

0) загально керувати адійснеияям заходів 
до залобіпненоя і до боротьби з етдеогічпим 
і професійним оахворувавням, використовую
чи відповідні науково-практичні інститути, і 
брати участь в організації вивчення та бо
ротьби* з соціяльннмн захворуваннямн;

(>) організувати епідеміологічні і санітарні 
обслідя та розробляти, на поставі зібраних 
матеріалів, плани оздоровчих заходів і ме
режу санітарно-епідеміологічних уставов Ре
спубліки, використовуючи відповідні яауко- 

практичні інститути;

7) керувати науко-практичЕвмн і дослід- 
-чіьми установами санітарво-ешдєм іллогічного 
характеру, що е у безпосередньому віданні 
Народиього Комісаріату Охорони Здорова 
ДЧДО;

8) розробляти законопроекти в санітарппх 
справах а видавати па розвиток чинеого за
конодавства обов'язкові постанова в парені 
санітарно-епідеміологічній;

9) загальио ксруватн діяльністю сані
тарних оргапів на місцях.

10. До відання Народиього Комісаріату 
Охорони Здоров'я УСРР по відділу охорони 
материнства й дитинства належить:

1) розробляти заходи й плипні боротьби з 
.гіхворувааням і смертністю серед дітей і 
жінок у Республіці, в тому числі і па транс
порті, використовуючи відповідні науково- 
практичні інститути;

2) керувати поліжеочою справою в Рес- 
публіці;

3) розробляти організаційні форми а лля- 
ип систематичного вживання в межах Рес
публіки, в тому числі і -на транспорті, оздо
ровчих заходів до дітей;

4) керувати справою медично-санітарного 
обслуговування і гігієнічного виховання ді
тей в установах соціяльпого виховаиая всіх 
видів, порозумівпшся з Народнім Комісаріа
том Освіти І'ОРР;

5) керувати, порозумівшяся з Централь
ним Бюром дитячої» 'комуністичного руху,

льныкн, профессионалШНЧИ Н ЗШІДЄМК0Л0- 
гичесхнми заболеваниями;

4) разраб*ги:а оміцереспубликанеких «•анн- 
тарно-гягяеоичесда и санитарно-технячс- 
ешх норм;

5) обще» руководство осушогтвлеши'ч 
мероприятий ПО предупреждению И 'По бор./»» 
с эпидемическими и профессиональными за
болеваниями, с использованием соответству
ющих научжнпрактнческнх нпститутов к 
участие в организации изучения к борьбы о 
социальными заболеваниями;

6) оргашзация эдидемйголотеекпх и са
нитарных обследований и |>аз|габотка, на «к- 
лованіш собранных материалов, планов оздо
ровительных мероприятий и сети санитарно- 
эпидемиологических учреждений Республи
ки, с использованием соответствующих на
учно-практических институтов;

7) руководство научно-практическими и 
исследовательскими учреждениями саннтар- 
іккявдемнологнческого характера, находя
щимися в непосредственном ведении Народ
ного Комиссариата Здравоохранения У(ЖР;

8) разработка законопроектов по санитар
ным вопросам н издание, в развитие действу
ющего законодательства, обязательных по- 
становлений в апптарно-эдвдомиолопгчес- 
кой области;

9) осуществление общего руководства де
ятельностью санитарных органов на местах.

10. К ведению Пародного Комиссариата 
Зравоохранення УС€Р по отделу охірашьі ма
теринства и детства относится:

1) разработка мероприятий и плонлв по 
борьбе с заболеваемостью и смертностью 
среди детского (населения п жешцнпзРе-'пу- 
блкко, в том числе и на транспорте, с исполь
зованием соответствующих научно-пракппе- 
еккх институтов;

2) руководство родовспомогательным де
лом в Республике;

3) разработка организационных <|юрм и 
планов систематического применения в пре
делах Республики, в том числе и на транс
порте, оздоровительных мер по отношению к 
детям;

4) руководство делом медико-санитарного 
обслуживания п гигиенического воспитания 
детей в учреждениях социального воспитания 
всех видов по соглашению с Народным Ко
миссариатом Просвещения 'УСОР;

5) руководство, по соглашению с Цен
тральным Бюро детского коммунистического



тчімног&шт.цжим обглуїоііунаніїнм і гіі'іі,- 
нічним ішхшкижни юних ніоітріл;

(і) керунати гщшт> ме.црию санітарної'»» 
імюлуї'оиунаш-и і «аходами зцодо мінором оц
ії я роб'пгичи.х -шдгігш, аояроца, іга нідл|іи- 
іж-пчіх і п игкиллх фл/ірично-лліюдсіжто 
. чтюцтна;

7) і■щм/кштн '/«учи і іин\ш уюанигку фі 
'іи'шої культури с'̂ юд організованих дітей І 
ю^ткітн лгиуашмюю коитролою їм. продо
лжениям фі.ж'їної культури:

Ч) загально наглядати угтаноаи шоумнк 
члгнржк пі.і і дитмиг/гна.

11. До «ідлірпя Народнього іСочн^цміп^у 
Охормпі Цдпряі'л УГ4Ч’ зю 1>ю|юіи гаїгіїхірної 
'•тліти наложить:

І) розробляти, ііо|к»;іумііішнгг. :і Народнім 
Імшісаріїггом (Іоніти УГІ’Р. аахоп-и, скормнн 
ш на нонжреїжл, поглиблешш і нідгіммиш 
самітнішої оглііти;

М лаіилми» корунапі і ішіцмшнти діїмь- 
п'и гь чіс.цотнх оргааіін охорони адороіиі и 
ц.ірнні санітарної опиіти і іиїдашін'іоі роботи 
и цій царині;

!1) ро:циіб.інги форми ІІ методи оріапіпа- 
ді і слчодіилміоглщ трудящих міста і села о 
и,ірнщ санітарної огійтіі (агітацій і крона-
г.нид).

12. До отід.'жші ІІаіюдім-оі" Кочкаріиту 
'Конині Лдорші’я У^М' іііо І>юроні мпхжмніїї 
/•глтигтики ішгокить:

І) ішнчатн і |кхіроГшіга <цмгу '.нігалілю- 
•> миГчгляапу форму анхідітіїої і гл/иігг.грної ун*.- 
• гр;щії та «иітногтя Діли «м%і \ устаїит песо 
^мсіцг лдоржі'я, а так само тлямцгти тілодін 
.ю |ті(і'»паліжи(і'ї техники ірпЛотн .м<«и*ли>- 
«•.міихіцної статистики;

.М і.і'рукатк постанню медично-санітар 
л«м стаїпіе.іші! і» иіс4(0»иіх органах ширшій 
.і.(о|инГіі і щ уїстаиоїш, чцп (мхиимчхродіїїю 
•іі ід у рідкі И;і}идшмиру №ішсауйгіхіій Ох^мяш 
і{Ц<И|М><;'я

Сії иорнджню оголошу-натн г.ислчміатшю- 
лані «иитерін.іи про санітарний и п*;іаг Респуб
ліки, а і ли само про інфекційні і соціальні 
аахіюруїшмін; іщюиаидітн облік 'М<\іичпо-са- 
аптлрвтх <ултаиіон та ̂ жнрошлти чштршн 
П]и) облік медичиют ін^аглмтілу;

4) нстноіияти сііГжжж о органами дд\|ь 
жатиої ста'гсгстніиі » центрі 4 на місіях.

цнгжоїіял, мічи/,*гаікт»}і;іи« гГглужлка 
1ІНИ4 н ічігиошпоскнм цюшитаїгаем юных 
ихшифнй;

і)) рукойсце гал д«иом мпдико-оіигитаряшч) 
обг.іужиианни и морами к ш.юроаншіио раГю- 
•іих иоцюстко». и частности. на предприяти
ях я і> школал фшірипшк.шмД'Жого умітиме- 
«■тиа;

7) [ш|сииш і̂ <(>орч и и.іаію» р'иаштіа 
фн.;н'нчл;оі1 культуры гриди о)наиїтаон.жшн» 
дгтткого іпичуліїни м руконодггко ле'иміизі 
і:<шг|юло* аа іпиішусіїжш іриаїліччаїй кул,-
туры;

H) оГнцні) надаор »а уі|иіацнітичи по ох їд
ко маткржн'тка и дн/п'/пка.

М. К журкіию ііарцшнхі Котсдімага 
і»д|діши>х|кішшии іЧїі!' по 1но]м> <\ипп“Ц*иоіо 
іі|нмчюіцошш оптситсл:

I) удаработна, ло соглашению с ІЬцчдиш 
Ііюмкг'миужапчдм іііуіоагюіцшіиіі У001*. оку, на- 
нранлошіїїгх г, р'їс.крожтрапоіїш, углублсшпо 
и угнликию сакніхьрших> прхлюїценям;

2) о5щ<ю уунимюдггпім) їй іюїтіїааінто цол- 
тслиюс/пт М'ч'/ппдх о(ітаінт діраіиюхрлнонил 
н ооласти сапитаршно пріг.ііпщшпін и И'.іда- 
■пмьгноП роГютм к отой оГмасти;

2) рдрайопиі «[н>рч и меггодоп оргаїгиаааоог 
самодшггпльїіостм труднщнхги горца и сала 
іі области с<шитарного іірогшпцніїті (агата 
цт и згроііатії-ца).

12. К бммгкию НариноП) Комисса|кіат:і 
^драаюііх|шмоііші У Оді* по ііікцю м«.ц№(нш'ЛоЙ 
дтатистшзи отвеится:

1) іілучс'ііин и ра.іраінітиа единой (инцеїШн 
аателмюй д|и>рчы .чцднцннской іі саіппирмой 
регистрщин и отиугіюога д.тя іг.ех х-чінадде,- 
ний лдраіюохраіпмікн, а таки»' нрішітіо н<іу> 
к р'іционалнааісші тиикн ,|кичп'и чщико- 
саігнтпрний стаггислжки;

2) рукоиодстно погтаншікой мімико санн 
чхцжой сгатк^гики » мштних органах яі|«і- 
,)им)\р,іітіжл <н » учреждениях, іюносродслт.еіг 
но іиі.сшиочітненпих '11а|ндіючу Ь’охнссари- 
ату 4драіми>х]Кішчпіл У(̂ Н',

•іі) лориодичоокоо олуГшіКджапне онсгоча 
тіпнцюікінцімх мапе|чшо» о сашгг;і|шоч «ч> 
стоііинн 1’егпуб.ішж, а также об нііфекциоіі 
пых к соцішмпіх жіГкекчіашшх, учі'т м<ии 
ко-оаннтарных у^нскрмпгй н раар;«юті;а ма 
ґертілоп аю учі̂ гу медіи і̂шс.шічі ае|цчнюла;

4) устанонлонио снжт с. оріапахн государ- 
п’іинпюй імхггагглкки} н цонт|ю и на хопха.



ІІ.
Цю Утру видано на підставі пси- гаиови 

№суетюмв-ького Центрального Впкоиавчо- 
гого Комітету з 12 жовтня 1924 р. «Про за
твердження загального положення про па- 
родіпі комісаріати УСРР» (36. Уз. УСРР 
1924 р. >& 43, арт. 273) і на скасування по
станови Ради Нарости Комісарів УСРР з 2 
лютого 1919 р. «Про Народнії! Комісаріат 
Охорони Здоров’я (положення)» (Зо. Уз. 
УСРР 1919 р. № 5, арт. 60).
Харків. З квітня 1920 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Т. в. оо. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету— 
Член Президії ВУЦВК А. Буценко.

ПОСТАНОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО

НАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАВИ НДРОДЖХ 
КОМІСАРІВ УСРР.

86. Про право військового урядництва на 
житлові приміщення, що їх звільняють вій
ськові службовці, перероджувані на службу 

до інших місцевостей.

Уряі УСРР. дбаючи про задоволення ЖИТ
ЛОВИХ потреб військових службовців. вжив 
тттгаюл' заходів до політплеггоя житлових умов 
сталпгапсікого окладу Робітничо - Селянської 
Червоної Армії. Проте, жптлової кризи се
ред військовик службовців ще по зліквідо
вано. Томт. Бсеукраїпськпй Нейтральний Ви
конавчий Комітет і Рада Нарогтгіх Комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л и :

»

Т.
1 .  Житлові прпогігпмшя. що їх янільняюп. 

військові службовці, переводжувапі на елуж- 
йу де інших місцевостей, можна заселяти дя
тлики війгьковпмн службовцями, перевод Ж V- 
влипли па службу до даної міе.цевости. додер, 
жгючи правил ігіеї постанови.

У в а г а .  Цю поставу не поширюються 
па ті приміщення, що дотично їх чинить 
спеціальні»# закон.

ІІ
Настоящее Положение издано на основа

нии постановления •Вссукраииского Цептраль- 
ного Исполнительного Комитета от 12 октя
бря 1924 г. «Об утверждении общего поло
жения о паратых комиссариатах УГОР» (Г. 
У. УГОР 1924 г. У? 43, ст. 273) и в отмщу 
поігпаїчтлвния Совета Народных Комиссаров 
УГОР от 2 февраля 1919 г- «О Народном Ко
миссариате Здравоохранения (положение)» 
(С, У. УССР 1919 г. У? 5. ст. 60).
Харьков. 3 апреля 1929 р.

Председатель Всеукраняского Нейтраль
ного Игполиительпого Комитета Петровский.

8р. п. об. Секретаря Всоукраипского Цен
трального Исполнительного Комитета— 
Член Президиума ВУЦПК А. Буценко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

86. О праве военного ведомства на жилые 
помещения, освобождаемые военнослужа
щими, переводимыми на службу в другие 

местности.

Правительство УССР, стремясь к удовлет
ворению жилпщных нужд военнослужащих. 
П[ИШЯ.10 ряд мер в области улучшения жили
щных условий начальствующего состава Ра- 
бпчр-Крестьяпгкой Красиой Армии, однако, 
жилищный кризис среди военнослужащих 
ещо не нзжпт. Вследствие этого Всеукрапн- 
ский Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров УССР п о- 
с т а н о в и л и :

I.
1- Жилые помещения. освоГюждаечиї* во- 

ещюслужаацими вследствие перевода их на 
службу в другие местности, могут быть за
селяемы другими военнослужащими, пере
водимыми па службу в даппую местность. 
с соблюдением правил настоящего поста
новления.

П р и м е ч а н и е .  Настоящее постано- 
влеше не распространяется на те поме
щении, относительно которых действует 
специальный закон.



2. Зазначені житлові приміщення засс.іи- 
(.ті.пі я розпорядження начальника тої вій
ськової частини або уирлп.іінпя. де був на 
службі той військовий службовець! що 
звільняє дано приміщення,

Про палгіїр заселяти дане житлове примі- 
тммія иачалмпп; тіїповіаяо» віЛсіжової ча
стини і(л'ггравлмрпя') повинний повідомити на
лежит домоуправу до фактичного звільнення 
цього пртгітеття.

2. їїрпттачеїті до заселення війснкопнмп 
с.тужбовпкмн житлові приміщення ттооинпо 
фактично заселити протягом міе-япя «п ділу 
ос гаточиого їх звільнення. За постановами 
міських або ссліпцішх рад. за належністю, 
реченець заселення зазначених приміщені, 
можна продовжити.

4. Заселяючи зляпячет у пій постанові 
ітіжмішепия. пригладится порми засолен
ии. що їх ні'танов.іюють міські й селищні 
вади за пересічною фактичною нормою за- 
•їезпсченостп житловою площею и даному 
■місті або се.тшці міського титлу (в. 2 арт. 21 
«Устави про належні державі бутити у мі
стах і селищах міського типу та про поря
док використуваппи житлових пинчітош. у 
них будинках»—36. Уз. УГРР 1028 р. 
.Vя 18, арт. 1Г>7).

5. Коли в житловому ппимЬплтті зяшітп- 
.тііся жити члени родини військового с л у ж 
бовця. ттєїмчммотгого па службу до нппо? 
міс-невости. то заселяти можна тільки ту 
частину приміщення. що являє собою окре
му кімнату або окремі кімнати понад житло
ву нлощт. яка належить зазначеним членам 
родини за встановленими поемами заселен
ня і ляше з тією «умовою, коли користуван
ня ніш кімнатою (або кімнатами) не зно
бить ітппі кімнати 10.014) ж приміщення про
хідними.

В. Коли домосправа по моменте фактично, 
го звільнений прпміщеппя пе одержить не- 
ретбпчепого в авт. 2 повідом леви я або звіль
нено ттиміщенля не буде фактично заселене 
протягом встановленого в ,тот. З речення, те 
звільнене вІйсіжевиїм службовцем потгіїшеп- 
пн переходить V розпорядження чомоуппави 
або ,то гпепі ял тятого житлового фогж. тя 
г.тіїТ. і Його заселяється загальним порад - 
ком. ^

7. Комірне за заселювані порядком цієї по. 
станови житлові ттридгіщення шатпться на 
азгалунит підставах. При пм*у. за час від

2. Заселение указанных жилых помеще. 
ний производится по распоряжению началь
ника той ноипгкой части или управления, 
где состоял на службе освобождающий дап- 
пое помещенпе поеянослужашпй.

О намерении заселить данное жилое пи- 
мещепие начальник соответстюшей їх юн 
ской части (управления) должен п.тоспгп. 
иогдежащее домоуправление до фактического 
оепобождотит зтого помещения.

3. Предназпаченные к заселении» военпо* 
служащими жилые помещения должны быть 
фактически заселены в течение месячного 
срока со дня окончательного их освобожде
ния. Постаповлеивями городских пли посел
ковых советов, по принадлежности. срок за
селения указанных помещений может быть 
протлел-

4. При заселении указанных в настоящем 
постановлении помилений применяются нор
мы заселения. устанавливаемые готшдекдпш 
п поселковыми советами по среппей фзтче- 
С1ГПЙ норме обеспечештости жилой площадью 
в данпом городе п.тп поселешш городского ти
па (ч. 7 ст. 2«1 «Положения о принадлежа- 
щпх государству домостроениях в городах и 
поселеппях городского типа и о порядке ис
пользования жилых Помепгеппй в зтих домо
строениях'- 36. Уз. УГРР (028 г.. У* 18. ст 
167).

5. Если в жилом почешетиш остались 
проживать члепы семья военнослужащего, 
переведепиого па службу в другую ме- 
СТП0СТ!.. то заселение возможпо только в 
отпошеппи той частя помещения, которая 
представляет собой отдельную компатх пли 
отдельные кочпатм сверх жилой площади, 
полагающейся указанным членам семьи но 
гстапопленпым пормлм засе.депия и только 
при условии, если пользование атой компа- 
.той (пли компатами) пе пвавратпт другпе 
компаты зтого же помещеппя в проходпые.

6. Если домоуправление до момепта факти
ческого освобождения помещения пе полу
чит предусмотренного в ст. 2 извещения 
или же огвобождеппое помещение пе будет 
Фактически заселено в течение установлен- 
пого ст. 3 срока, освобожденное воеппоглу- 
жащнм помещение переходит в рленопиже- 
пне домоуправления или в специальный жн- 
лпщпый фопд. по прнпадлежпостп. и засе
ляется в общем порядке.

7. Квартирная плата за заселяемые в по
рядке настоящего постаповтеппя жп.тые по
мещения уплачивается на общих основаниях



дцн звільнення приміщення до фактичного 
ЙОГО заСЄЛЄіШЯ комірне вносять особа, що 
іс нрнміннчіші надане, відповідно до її за
робітку. Л каїн приміщення но буде эасе- 
.юно протятим встановленою в арт. 8 ре
чення від дня Його звільнення й надійде в 
розпорядження домоуцрави або до спеціаль
ною житловою фовду, то за цей (реченець 
плату вносить та військова частина, що на
чальник іі повідомив домоуправу про засе
лення приміщення порадком цієї ностанови, 
з розрахунку заробітку військового службов
ця, що звільняв приміщення.

8. Народній Комісаріат Внутрішніх Справ 
УСИ*. норозумівшися з Уповноважений На- 
родньою Комісаріату Військових і Морських 
Справ Союзу РСГ щш У»ряді УОРР, має ви
дати інструкцію, як прикладати цю поста
нову.

л.
9. Цю постанову видається на зміну іі 

доповнення постанови БІУЦВК і РИК УОРР 
з 11 лииня 1928 р. «Устава про належні 
державі буднлкй у містах і селищах місько
го типу та про порядок шікористу ванна жит
лових приміщень у цих будинках * (36. Уз. 
УШ’ 1928 р. № 18, арт. 167).

Харків, 3 квітня 1020 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

Заст. Голови Ради Народні*
Комісарів УСРР Сербиченно.

Т. в. об. Се*фетаря Всеул^ашського 
Центральною Виконавчого Комітету— 
Член Президії ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено в .вістях ВУЦВК* 24 квітня 
1029 р.. >6 94.

При этом за время со дия освобожде
ния помещения до фактического ею заселе
ння квартирная плата вносится лицом, ко
торому помещение предоставлено, из расче
та его заработка. Колн же помещении не 
будет заселеио в течсине установленною в 
ст. 3 срока со дин сто освобождения и ио- 
стуинт в распоряжение домоуправления или 
и инициальный жилищный фонд, то за этот 
срок илата вносится той воинской частью, 
начальник которой известил домоуправление 
о заселеиин помещения в порядке настоя
щего постановлении, из расчета заработка 
военнослужащего, освободившею помеще
ние.

8. Народному Комиссариату Внутренних 
Дел УООР до соглашению с Уполномоченным 
Народного Комисоарвата но Вощшьім и Мор
ским Делам Союза СОР при Правительстве 
УССР—издать инструкцию по ирименеыию 
настоящего постановления.

И.
9. Настоянеє постановлишк* издается во 

наменонно іі доиатненио постановления 
ВУЦПК я СИК УОСР от М июля 1928 г. 
«Положение о принадлежащих государству 
домостроениях в городах и поселениях го
родского тииа и о порядке использования 
жилых помещений в этих домостроениях» 
(36. Уз. УСРР 1928 г.. % 18, ст. 167).

Харьков, 3 апреля 1929 г.

Председатель Вссукраинокою Централь
ною Исполнительного Компігти Петровский.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров УССР Сербиченко.

Вр. иен- об. Секретаря Вгеукраниског» 
Денгщыьиого Исполнительною Комитета - 

Член Нрезиднума ВУЦІШ А. Буценко.

Распубликовано » .Вістях ,ВУЦВК“ 24 апреля 
1929 Г., № 94.

'Вияанка Народнього Комісаріату Юстиції Издание Народного Комиссариат» Юстиции

Уаргмовліт. 3* 243 Діржтрмс «Х»раоа1граф>. Друг» Друкар** іж. В. Вишпхом. Зи. М 3&1—90Ш
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- -г. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
№

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

ИАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ 1 7  Т Р А В Н Я 1929 р.

ЗМІСТ

Постанови ВУЦВК'у й РНК УСРР 

(13 березня, 16—і8 квітня 1929 р.),

$7. Про Центральне Довідкове Бюро Народ- 
нього Комісаріяту Юстиції УСРР для ви
дачі довідок про судимість.

88. Про затвердження норм вартости кубо
метру житлових будівель, як ліміту креди
тування робітничого житлового будівництва 
Н А  1928-1929 рік.

89. Про поновлення Всеукраїнської Академії 
Наук новими дійсними членами та про по
рядок вибору їх.

90. Про зміну арт. Іі постанови .Про орден 
.Трудовий Червоний Прапор УСРР“.

91. Про зміну арт. 176 Кримінально-Проце
суального Кодексу УСРР.

92. Про зміну арт. 366** Цивільного Кодексу 
УСРР.

93. Про зміну арт. 366м Цивільного Кодексу 
УСРР.

94. Про зміну й доповнення Положення про 
технікуми УСРР.

95. Про зміну уваги 1 до арт. 4 постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР .Про комірне (ква- 
тирову плату) й заходи до врегулювання 
користування житлом у містах і селищах

у міського типу*.
*  96. Устава про Всеукраїнський Заочний Інсти

тут Народньої Освіти.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления БУЦИК и СНК УССР 

(13 марта, 16—18 апреля 1929 г.).

87. О Центральном Справочном Бюро Народ
ного Комиссариата Юстиции УССР по 
выдаче справок о судимости.

88. Об утверждении норм стоимости кубо- 
метра жилых строений в качестве лимита 
кредитования рабочего жилищного строи
тельства на 1928-г 1929 ГОД.

89. О пополнении Всеукраинской Академии 
Наук новыми действительными членами 
и о порядке избрания их.

90. Об изменении ст. 11 постановления .Об 
ордене .Трудовое Красное Знамя УССР*.

91. Об изменении ст. 176 Уголовно-Процес
суального Кодекса УССР.

92. Об изменении ст. 366е8 Гражданского Ко
декса УССР.

93. Об изменении ст. 366м Гражданского Ко
декса УССР.

94. Об изменении и дополнении Положения
V о техникумах УССР.
95. Об изменении примечания 1 к ст. 4 поста

новления ВУЦИК'а и СНК УССР л0 квар
тирной плате и мерах к урегулированию 
пользования жилищами в городах и посе
лениях городского типа*1.

ч' 90. Положение о Всеукраинскоы Заочном Ин
ституте Народного Образования.



ПОСТАНОВА

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНІХ КО

МІСАРІВ УСРР.

87. Про Центральне Довідкове Бюро На- 
роднього Комісаріату Юстиції УСРР для 

видачі довідок про судимість.

I.
Щоб впорядкувати справу видачі дові

док про судимість, Всеукраїнський Цент
ральний Виконавчий Комітет і Рада На- 
ічзпід Комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Звільнити Народній Комісаріат Юсти
ції УСРР від видання «Відомостей довідок 
про судимість*.

2. Затвердити пижчсиаведепу Уставу 
про Центральне Довідкове Бюро ІІародпьо- 
го Комісаріату Юстиції УСРР для видачі 
довідок про судимість:

II.
УСТАВА

про Центральне Довідкове Бюро Ндродіього 
Комісаріату Юсінції УСРР дла видачі довідок 

про судимість.

1. Для збнрапия, систематизації та об
робітку відомостей про судимість і для 
видачі довідок про судимість організується 
в складі Народнього Комісаріату Юстиції 
УСРР Центрально Довідково Бюро.

2. Центральне Довідкове Бюро дає до
відки:

1) про судимість—на вимогу органів 
суду, слідства та дізпаппя, а також інших 
державних установ дотично осіб, притяг
нених до відповідальиогтп;

2) про несудимість — на прохання по
одиноких громадян, через відповідні дер
жавні оргаїш, за тих випадків, коли по
дання цих довідок є обов'язкове за зако
ном.

3. Довідки про судимість дається без
платно. За видачу довідок про несудимість 
беруть плату в розмірі, що його встановив 
Народній Комісаріат Юстиції УСРР, по- 
розумівшися з Народнім Комісаріатом Фі
нансів УСРР, за постановою ВУЦВК і РНК 
УСРР з 14 березня 1928 р. «Про надання 
народнім комісаріатам УСРР і АМСРР та 
округовим виконавчим комітетам права 
встаиовлюватн і брати окремі оплати па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОД

НЫХ КОМИССАРОВ УССР.

87. О Центральном Справочном Бюро На 
родного Комиссариата Юстиции УССР по 

выдаче справок о судимости.

!.
В целях упорядочения дела выдачи спра

вок о судимости, Вгеукрзннскпй Централі 
пий Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров УССР п о с т  а  в о  в и л и :

1. Освободвть Народпый Комиссариат 
Юстиции УССР от издания «Відомостей (<>- 
відок про судимість».

2. Утвердить нижеследующее Положение 
о Центральном Справочном Бюро Народно
го Комиссариата Юстиции УССР по выдаче 
тиранок о судимости:

ІІ.
ПОЛОЖЕНИЕ

о Центральном Справочном Бюро Народного 
Комиссариата Юстиции УССР по выдаче спра

вок о судимости.

1. Для собирания, систематизации к об
работки сведений о судимости л для выда
чи справок о судимости организуется в со
ставе Народного Комиссариата Юстиции 
УССР Центральное Справочное Бюро.

2. Центральное Справочное Бюро выдает 
справки:

1) о судимости — но требованию орга
нов суда, следствия и дознания, а также 
других государственных учреждений отно
сительно ліщ, привлеченных к ответствен
ности;

2) о несудимости — по просьбе отдель
ных граждан, через соответствующие го
сударственные органы, в тех случаях, ког
да представление этих справок обязатель
но по закону.

3. Справки о судимости выдаются бес
платно. За выдачу справок о несудимости 
взимается плата в размере, установленном 
Народимм Комиссариатом Юстиции УОТ 
оо соглашению с Народным Комиссариатом 
Финансов УССР, в соответствни с постанов
лением ВУЦІІК и СИК УССР от 14 марта 
1928 г. <0 предоставлении народным ко
миссариатам УССР и АМССР и окружным 
исполнительным комитетам права уставав-



покриття видатків щодо внкопання робіт 
і; іаторесах приватних фізичних і правіші 
осіб» (36. Уз. УСРР 1928 р. X* 5. арт.
щ.

У в а г а .  Сули, одержані від плати за 
видачу довідок про несудимість, надхо
дять па прибуток державного бюджету 
за кошторисом Народнього Комісаріату 
Юстиції УСРР.
4. Всі судові органи обов’язані протягом 

трьох днів від дня направлення вироку до 
виконання надсилати до Центрального До
відкового Бюра потрібні відомості за фор
мою та порядком, установленими від На- 
рои люто Комісаряту Юстиції УСРР.

■у Пародньому Комісаріатові Юстиції 
УПТ надасться правб, порозумівшнся з 
Параднім Комісаріатом Робітничо • Селян
ської Інспекції УСРР, встановлювати пе
релік злочинів, дотично яких видається до
відки про судимість.

(>. Порядок видачі довідок визначається в 
інструкції, що її в вдає Народній Комісаріат 
Ю.тпщї УСРР, іюрозхмтшнся з Пародпім 
Кочісаріятом Внутрішніх ('арап УСРР і На- 
роигім Комісаріатом Фінансів УСРР.

Ш.

7. Віпоидпо до вшцегаїкладепого, поста
вав)' РНК УСРР з 10 квітня 1925 р. «Про 
покладення па органи ІІаркомюгту, Держ- 
їюлітуправліаня і Парком вігусар.тв по від
ділу зігішї і розшуку обов'язку' перед
плачувати Відомості довідок про судимість» 
<36. Уз. УСРР 1925 р. И 22, арт. 162)— 
с к а с у в а т и .
Харків, ІЗ березня 1929 р.

Т. в. об. Роздан Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету М. Василенко.

Заст. Голови Ради Народнії
Комісарів УСРР Сєрбиченко.

Заст. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету Горлинський.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 21 квітня 
1929 р., № 92.

.інвать и взимать особые сборы в возме
щение расходов по выполнению работ в 
интересах частных фпзпчеекпх п юриди
ческих лпц* (36. Уз. УСРР 1928 г. м 5, 
ст. 64).

П р и м е ч а н и е .  Суммы, получаемые 
от платы за выдачу справок о несуди
мости, поступают в доход государствен
ного бюджета по смете Народного Комис
сариата Юстиции УССР.
4. Обязать все судебиые органы в тече

ние трех дней со дпя обращения приговора 
к исполнению направлять в Центральное 
Справочное Бюро необходимые сведения по 
форме и в порядке, установленный Народ
ным Комиссариатом Юстиции УССР.

5. Предоставить Народному Комиссариату 
Юстиции УССР право по соглашению с 
Народным Комиссариатом Рабоче - Кресть
янской Инспекции УССР устанавливать пе
речень преступлений, по которым выдаются 
справки о судимости.

С. Порядок выдачи справок определяется 
инструкцией, издаваемой Народным Комис
сариатом Юстиции УССР, по соглашению с 
Народным Комиссариатом Внутренних Дел 
УССР п Народпым Комиссариатом Финан
сов УССР.

Ш.

7. В соответствии с вышеизложенным, 
постановление СНК УССР от 10 апреля 
1925 г. <0 возложеппп па органы Парком- 
юста, Госполптуправлення и Наркомвнуде- 
ла по отделу милиция п розыска обязанно
сти по выписке Ведомостей справок О су
димости» (С. У. УССР 1925 г. Дз 22, 
ст. 162) — о т м е н и т ь .

Харьков, 13 марта 1929 г.

Вр. исп. об. Председателя Всеукраипского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Василенко.

Зам. Председателя Совета Народпых
Комиссаров УССР Сербиченно.

Зам. Секретаря Всеукраипского 
Центрального Исполнительного

Комитета Горлинскнй.

Распубликован^ в „Вістях ВУЦВК" 21 апреля 
1929 Г., М 92.



ПОСТАНОВИ

РАДИ НАРОДНіХ КОМІСАРІВ УСРР.

88. Про затвердження норм вартости кубо
метру житлових будівел», як ліміту креди
тування робітничого житлового будівництва 

на 1928-1929 рік.

Щоб упорядкувати «норми кредитування 
робітного житлового будівпйцрва. Рада 
Наредиіх Ксогісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

І.

1. Всішовптк -па 1925-1029 бюджетовий 
рік, Л'к ліміт ьрсдіттітя робітничого жит
лового будішшцтвл, нормп ларгости кубіч
ного метру ЖИТЛОВИХ будівель. впклодені в 
додаваній до цієї постанови таблиці.

2. Норми, зазначені в додаваній таили- 
пі, тренз зсі.ті.нігвати за тих випадків, ко
ли будується будівлю па два поверхи й 
більш. При цьому для двоповерхових бу
дівель норму збільшується па 2•/»,

для тріпюверхових будівель норму збіль
шується на 3.5*/*і

для будівель на чотири і більш поверхів 
норм)' збільшується на 5в/«.

3. Норми, зазначені в додаваній таблиці, 
треба так само збільшувати залежно від 
устаткування будівлі в таких розмірах:

1) влаштовуючи центральне ода.іпво та 
вентиляцію на 8°/*,

2) влаштовуючи водогін на 3е/*,

3) влаштовуючи каналізацію на З®Ч

4) устатковуючи ванни в кожній кватирі
на 5°/о,

5) будуючи звичайно потрібні надвірні бу
дівлі та огорожі на 10е *.

4. Колн до вирахування ліміту для даної 
будівлі залежить прикласти декілька із 
зазначених в арт. арт. 2 і 3 пацюшок. то 
•кожну о цих надвишок вираховується сто
совно до основної ори лімітної норми, за
значеної в додаваній тайящі.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

88. Об утверждении норм стоимости кубо
метра жилых строений в качестве тмита 
кредитования рабочего жилищного строи

тельства на 1928-1929 год.

В датах упорядочения норм кредитования 
рабочего жилюца<<го ст^имтмытва, Соїюг 
Народных Комиссаров У(ХТ п о с т а н о -  
в ил:

I.

1. Установить на 1928-192!) бюджет* 
яьгй гол, в качестве лимита кредятшхшкя 
рабочего жилищного строительства, нормы 
стоимости кубического метра ЖИЛЫХ СТрН*- 
яий, изложенные о) прилагаемой к Настоя
щему лотнювлоігню таблице.

2. Нормы, укалашгые в прилагаемой таб- 
.тяце, подлежат увеличению в т»х случаях, 
когда возводится строение в два отажз и 
более. При атом для двухэтажных строений 
норма увеличивается на 2%.

для трехэтажных строений ворча увели
чивается на 3,5%,

для простій в четыре н более этажей 
норма увеличивается па 5%.

3. Поі*ш, указаипью в прилагаемой тяб- 
лице, подлежат также увеличению в зави
симости от оборудования строения, в сле
дующих размерах:

1) при устройстве цетпральяого отопле
ния и вентиляции то 8%;

2) при устройстве водопровода на 3%;
3) при устройстве канализации па 3%;
4) и|>и «юорупованин ванны в каждой 

квартире т 5%;
5) при возведении обычно пеобходлмых 

надворных служб и ограждений на 10%.
4. Если к исчислению лимита по данно

му' строению надлежит применить несяодь- 
ко из указанных в ст. ст. 2 и 3 (надбавок, 
то каждая из этих надбавок исчисляется по 
отношению к основной сумме лимитов нор
мы, указанной в прилагаемой таблице.



5. Вираховуючи ліміт кредитування до ос- 
їюююї з усіма иадвшпками до неї
(арт. арт. 2 і 3), треба додавати такі 
кидаїта на буяівпицгоо розміром, перед
бачених у кашт^исі:

1) видатки на довіз тяглом будівельних
матеріалів, коли цей довіз, згідно з кош
торисом, гадається провадити ва відстань 
«мед 5 кілометрів від станції залізниці 
або від місця заіхлівлі (закупівлі) матеріа
лів; '

2) Видатки иа приєднання водогінного Й 
каналізаційного влашту вашіи Оу&вді до за
гальної мережі.

0. За скромні вшюдків, коли є особливі 
«ілучлгі умови для даного будівництва (на
приклад, да шш уредшцтвам на тльгоюх 
умовах, кпім передбачених у законі, мато- 
ріялів, робітиої сили, оереиозовнх засо
бів), установлені у цій постанові норми мо
же відповідно зпишггп орган, що к[юдіггут. 
буДІВПНІСГВО, ТЮ|КвуМІШ1ЖСЯ з Місцевим ор
ганом будівель иої контролі.

Тим самим порядком корми к|>еднгувашш 
шшкі за окремих випадків знижувати, ко
ли о інші особливі умови, що дієш ОВ
ІЮЮТЬ провадження Оудівельинх робіт.

ІІ.

Цю сюстаїпміу видано на підставі арт. 7 
ло,-гаички Ц!»К і ПІК СРСР з 4 січвя 1928 р. 
* Мімі житлову політику» (ЗО. Зак. СРСР 
1928 р. У* 6, арт. 49).

Харків, 10 квітня 1320 р.

Заст. Голови Ради Наподпіх
Комісарів УСИ* Сербиченмо.

Керіволчий Справ Гаді 
Народнії Комісарів УСГР Я. Касян.

Оголошено » .Вістях ВУЦВК" 24 квітни 
1929 р., № 94.

5. При жяпслеіши лимита кредитования 
и основной норме со всеми надбавками к 
ней (ст. ст. 2 н 3), надлежит прибавлять 
следующие расходы ва строительство в раз
мере, предусмотренном сметою:

1) расходы но доставке гужевыми сред
ствами строительных материалов, если до- 
стажу эту, согласно смоге, предполагается 
производить на расстояние белое о кило
метров от станции железной дороги или от 
моста заготовки (закути) материалов;

2) расходы по присоединению водопровод
ного и канализационною устуюйства строе
ния к общей сети.

6. В отдельных случаях при наличии осо
бых льготных условий по данному строи
тельству (папрнмор, предоставление ведом
ством на льютных условиях, сверх П|>еду- 
ожлфевиых законом, материалов, рабочей 
силы, нсревозочиых средств), установленные 
настоящим ностаношешем нормы могут 
быть соответственно снижены оргапом, кре
дитующим строительство, по соглашению с 
местным органом строительного контроля.

В юм же порядке нормы кредитования 
могут быть в отдельных случаях снижены 
при наличии иных особых условий, удешев
ляющих производство строительных работ.

ІІ.

Настоящее посталошепне издано на 
освозашн ст. 7 постановления ЦИК и СИК 
СОСР от 4 январи 1928 г. «О жил годной 
политике» (С. 3. СССР 1928 г. ЛЬ 6, ст. 49).

Харьков, 16 апреля 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров УССР Сербиченко.

Уп;<шяющнй Делами Совета
Народных Компссарсш УССР Я. Касьян.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 24 апреля 
1929 г., Л& 94.



* Додаток до арт. 88
Н О Р М И

вадтоети в карбованцях кубічного потру житлових будівель, ах ліміту кредитування 
иа 1928—1929 рік робітничого житлового будівництва. 

---------------------------------------------------------------- -

Н а з в а  о к р у г

о
Артеівська, Сталінська, Луган

ська і Ст.фобільська округи . .
Маріупольська округа.........................
Місто Хартій.........................................

Харківська, Полтавська. Кремен
чуцька й С>мська округи . 

Ізюмська, Куиннськп й Лубенська
Округ.* .............................................

Місто Дніщ оистровське.....................
Дниіроигт» омська округа...................
3«и 11 ька округа..............................
Криьпрмі.ка округа..............................
Мслію ільська округа......................
Лік  «о Київ  .......................

Киї'Ськл. Гоменська. Прилуцька, 
Ко'«.топсь-а, Ніжинська, Глухів- 

сь* і, Ч. риіписька, Білоцерків
ська й Шенчснкінська округи . 

К-м>с-енСі-кв, Волинська, Бсрди 
мінська й Шепетівська округи .

Мит.» » меі» .................................
Олс ь>.» й Миколаївська округи . 
Х«'р*< ись . Пгршомайська Й Зі 

ног>’і і.ка < кру и . . .
Иииіи .і к.» И) оскуршська, Кам'н- 

і.*ш .. Тульчинська, Уманська 
•> М гнлиіька округи . . . .

АМС .....................................................

Норма вартости в карбованцях кубометру в одно
поверхових житлових будівлях на кам'яних фунда
ментах з вогнетрнва им дахом, з повною внутрішньою 
I зовнішньою об| обкою. із звичайниуи підлогами та 

пічним опаливом при стінах

Кам'я
них Цеглових

Шлако
бетоно

вих
Дерев'я

них Мішаних

16,00 16,00 м,ш 15,00
16,00 10,00 — 15,00
— 17,00 — — 16,00

— 16,50 14,50 — 15,50

10,00 10,50 15,00
— 16.50 13/0 _ 15.50
— 16.9» і 13,(X) _ 16.1X1
15.00 16,50 — _ ІО.ІХ)
15,50 17,00 — _ І6.Ш
15,01) 16,50 _ _ —

16,50 15/Ю 13,00 16,00

— 16. (XI — 12,50 11,50

ІО.Оо 12.00 14,00
16.50 _ _ _ —

Іо.ОО — — — —

16,00 10,(х> — — —

них» 16.00 _ _ 15,00
10.1Н) 16,00 — — —

89. Про поновлення Всеукраїнської Академії 
Наук новими дійсними членами та про по

рядок вибору їх.

На |м.ішгітиі та ;кшоішошпі ршдідів 5 і 0 
У типи І^оу^кинськиї Академії Наук, за- 
Тміфі.іачіпі Радою Шцвдіх Комісарів УГІ'І* 
14 чсрімц 1 9 7 1  р. (Зо. Уа. УСГР 1921 р., 
Ас ІІ, ;іі]/г. :Ш>), І'аца ІЦюдшх Комісарів 
У (ТІ* п »г та п о в и л а :

ї .
! .  З Читою .пиіииотх) ргавктеу роботії Все

української Академії Наук, поширити її 
склад оГіраиннм інших дійсних чдеиін-ака- 
дочікі» у кількості ЗО осіб.

V. Доручити 11а|нинышу ГСомісаріигові Ос
віти УПТ у погодженні а Нринціш Всо-

89. О пополнении Всеукраинской Академии 
Наук новыми действительными членами и о 

порядке избрания их.

іі |ші»нтло и дополнений глав 5 и б По
ложении о Вгоукрашіской Академии Наук, 
утітржі.кчшоїх» (Светом Народных Кочнсса- 
|кш У ( С І *  1 4  июня 1921 года (С. У. УССР 
1921 т. Ав 11, ст. 310), Сонет Народных 
Комиссаров У ОСІ* п о с т а н о в и л :

І.
1 .  В цоліх далыюйшопо развития работы 

Всд'укражіскоЙ Академии наук, ]*ісшкрить 
оо согтап избранном новых действительных 
чдонов-акадохігков в число ЗО лкі(.

2. Поручить Народному Кочігс«ц>иаі7 Про- 
своіцошиї УССР но соглашению с Лрезидя-

іГ>ь



Н О Р М Ы
Приложение к ст. &8

стоимости в рублях кубического метра жмых строений в качестве лимита кредитования 
иа 1923-1929 год рабочего жилищного строительства

І

Н а и м е н о в а н и е  о к р у г о в

Норма стоимости в рублях кубометра 8 одноэтаж
ных жилых сіроекиях на каменных фундаментах 
с огнеупорной крышей, с полной внутренней и на
ружной отделкой, с обыкновенными полами и печным 

отоплением при стенах

Камен
ных

Кирпич
ных

Шлако
бетонных

Деревян
ных

Смеш н- 
ных

Артемовский, Сталинский, Луган
ский и СтаробельскиЙ округа . 15,00 16.00 14,00 15.00

Мариупольский округ ...................... 16,00 16,00 — — 15.00 •
Гор. Харьков...................................... — 17,00 — — 16,00
Харьковский. Полтавский. Кремен

чугский и Сумской округа . 16.50 14,50 м. 15,50
Изюмский, Купянский и Лубен- 

ский округа.......................... .  . 16.00 16.50 15,00
Гор. Днепропетровск.................  . — К.50 13,00 — 15,50
Днепропетровский округ ................. — 16,50 13,00 — 10,00
Запорожский ок уг ........................... >  15,00 16,50 — — 16.00
Криворожский округ................................. : 15,50 17,00 — — 16,00
Мелитопольский округ . . . ' 15,00 Ь .50 — —
Гор. Киев...................................................... 1 _____ 10,50 15,00 13,00 15,00
Киевский, Роменский. Прилукский, 

Кокотопский, Нежинский Глу- 
ховскнй, Черниговской. Белоцер
ковский и Шевченковский окръ га

11

16, СО 12,50 14»
Коростекский. Волынский, Верди- 

чевский и Шелстоьский округа
1

16» 12.00 14,00
Гор. Одесса ....................................... І 10.50 — —
Одесский и Николаевский окр га .  
Херсонский, Первомайский и Зи- 

новьевский округа ............................

1о,00 — —
1

' 10,110 16,00 , ■
Винницкий, Проскуговский. Каме

нецкий, Тульчинский. Уманский 
и Могилевский округа . . . . .

1
і

1  1 6  0 и ,оо 15,00
АМССР........................ ...................... 16,00 16,00 — — —

украшсьвої Академії Паук встаповнтн роз
поділ зазначеної в арт. 1 кількості! вакансій 
по циклах наук.

3. Визнати за конче тк/гріоне притягти 
до виборів до Всеукраїнської Академії Наук 
широкі кола пауковпх робітників, наукової 
оуспільиоогп та ішгрокі робітничо-селянські 
маси.*

Доручити Народпьому Комісаріатові Осві
ти УСРР юкптп до того відповідних заходів.

умом Всеукракнской Академии Наук уста
новить распределение указанного в ст. 1 
числа вакансий по циклам тук.

3. Признать крайнє необходимым привле
чение к виборам во Всеукракискую Акаде
мию Паук шврокпх кругов «научных работ
ников, научной общественности о широких 
рабоче-крестьяпскпх масс.

Поручить Народному Компссарпату Про
свещения УССР принять к этому соответст
вующие меры.

и.
4. Встановити порядок виборів дійсних 

члетя-акадоміків до Всеукраїнської Акаде
мії Наук, згідно з арт. арт. 5—11 цієї по
станови.

П.
4. Установить порядок выборов действи

тельных члепов-акадеошков во Все украин
скую Академию Паук, согласно ст. ст. 5-— 
И настоящею постановления.



6. Иаутшм усталивші, шщнм школам, 
громидсишм організаціям, ок|>емнм амоиим 
та їхнім групам надасться нраїм на іі|ю- 
тязі місяця а часу оголошення цієї іюста- 
ігови и просі, висунути кандидатів іа ака- 
доміюін й моїлдим-ігпі 1І|мхшдію Всеукраїн
ської Академії Н а у к  листовно, кідиовідио 
умотннунлшші висунення кандидатів.

0. Черев тнздсиь після закінченая ре
ченця висунення кандидатур (арг. 5) Пре- 
виція ікоукраїиської Академії Наук ого
лошу*; в іцюся прізвища названих какднда- 
тдн для о6іиію]Н‘Е*імі т зборах наукових 
установ, вищих шкіл та громадських орга
нізацій, на пг^юкнх |юоітішчо-селжісиіИХ 
ц6о]и.\ тощо.

7. Після ОГОЛоШОІІНЛ П ІірООІ прізвищ 
кандидатів Президій Всеукраїнської Академії 
Наук утворює особові комісії в:

•
1) дійсних члмгін-шсадомйнгв ію відповідній 

шуюмій дисципліні то суміжних з нею;

2) у представників (наукових установ УС1‘Р 
(Харкова, ІСиїва, Одеси, Дііицкілеідктшлі), 
А.Ш'Р та Українського Донтральпого Г>ю|>а 
секції наукових робітників професійної спіл
ки робітників освіти.

У в а і* а. Набори цих іцмипхвішшав на
укових усталив ш^юводятілі на зборіх 
наукових установ, пшцих шкіл, та на- 
уково-і|юм;«ськнх організацій за поряд
ком. ню його встановлює Народній Ііохі- 
с-арі>іт Освіта.

8. На тг]ютя9І дріох тижнів зі дня своєї 
оргоікіації заапачоні комісії повинні обго- 
«оритн висунуті кандидатури та подати їх 
«і кількості відкритті «акішоій до Ради та 
підсілій Вс«*ул}іамк,ької Академії Наук.

9. Для тото, щоб у виборах нових дійс
них члічгіп Всоуїдкіміської Академії Наук 
ішіліг безпосередню участі. щіцккд кола 
діячів науки, іжбори нових академіків по- 
)юподити на поширеному засі.дашгі Рай 
Всеукраїнської Академії Наук з участю 
иродсташпіюів -наукових установ УСІ’Р.

Ь. Научным учреждениям, высшим учеб- 
ним заііедоишш, общественным оргашгл- 
цннм, отд- льиьгм ученим н их груїпкім пре- 
дцсоиішется ирано и течєшю месяца со .да 
опубликования настоящих) постановления і 
проссе, вицвітуть ісащшатол в академия 
н уведомить Президій* Іксукраиаокцй Ака. 
ділиш Наук ішсьмошіо, с соегщтствующеі 
мотивн|ювкоіі выдвижении кандидатов.

6. По прошествии недолі поело истече
ния с|юка чги ішлдвнжеиие кандидатур (ст.
5), Президиум ВееукраинокоЙ Академии На
ук публикует в ироссо фамклш шшашіш 
каидодпчш дхи обсуждилля их на собраниях 
научных уч]кикдоиий, высших учебльа за
ведений, общественных организаций, на 
широких рабочо-крестьнискнх собраниях а
т. и.

7. ІІОС.Ш оігуїціїшшінл в просос фами
лии кандидатов ІІ]юзіииум ВсеуЦшшскоЙ 
Акад<*млл Наук обдует особые ахшсс-и* 
из:

1) действительных членов-акадюіиков 
но ооОФзстотзуюіщчі научной дікцшшшо 
іі смевшим с ней;

2) щюдставнтолсЙ научных у’цюждшпгЯ 
УООІ* (Харькова, Киева, Одессы, Дноіі|юіигг- 
роїмжа), А.М4ХЗР и Уклиненого Деіітралшо- 
го 1>м}ю секции научных работников про. 
фітсноїшьіюго союза работников н|юсво- 
тонші.

ІІ р і\ м с ч а н и е. Вибори агах «)ми. 
сташггслой научиш уіі|кіжд«глй ирокии»- 
дятсн на собраниях научиш у^фождоинй, 
высших учіюгьіх заведений и ашу'ию- 
общостшішмх организаций п но(мідке, 
устанавливаемом Народный Комиссариа
том Просвещения.
8. 1! точение двух недель со дни своей 

организации указанные комиссии дол вали 
«•V-удить выдншгутые кацииату’ры и пред, 
ставить их в количестве отарытих вакаті- 
оігії и Савег н отделы Псеу^раиискоЙ Акадо- 
тіи Наук.

9. Для того, чтобы в выборах ноиых дой- 
гтпвтельных членов Ксеукрашкжой Акаде
мии Наук нршпшг жчюсродствошюо уча- 
<тю шіцюнне іфуїя деятелей туки, выбо
ры новых академиков нронзводнп. на рас- 
иш|нчтом заседании Совета Всеуіфаниской 
Академии Паук с. участием представителей 
научных уч^иадошгй У00Р.



У в а г а  1. Кількість представити в 
наукових установ встановити в 2-5 осіб.

У в а г а  2. Представивші зазначених 
у ньому артикулі «наукових установ бе
руть участь у поширеному засіданні Ради 
Всеукраїнської Академії Наук на загаль
них для всіх членів цієї Ради підставах.

■і

У в а г а  3. Вибори представників на
укових установ переводяться:

а) безпосередньо від найголовніших, за 
визначенням Народнього Комісаріату Ос
віти, наукових установ УСРР;

б) иа міських конференціях наукових 
установ та вищих шкіл но містах: Харко
ву, Київу, Одесі, Дніпропетровську.

Ці міські конференції скликаються від 
комісій в складі представників Всеукраїн
ської Академії Наук, Народ цього Коміса
ріату Освіти та місцевих Секцій наукових 
робггнтсїв.

Порядок скликання та пероззодеигої цих 
міських конференцій визначає інструкція, 
затверджена від Народнього Комісаріату' 
Оовіти УСРР у дорезумлші з ІІресидіш 
Всоукраїпської Академії Наук.

10. Для попереднього обмірковуваппя та 
висунення кандидатів перец голосуванням в 
Раті Всеукраїнської Академії Наук, члени 
поширеного засідання Раді Всеукраїнської 
Академії Наук розбиваються по спеціяльио- 
стях відповідно до відділів Всеукраїнської 
Академії Наук, а відділи Всеукраїнської 
Академії Наук, разом з представниками на
укових установ, що беруть участь на поши
реному засідали! Ради Всеукраїнської Акаде
мії Наук, (висувають кандшатів для обрання 
за цьому засідаїші.

11. Виборе нових академіків переводять
ся за правилами, встановленими в Уставі 
Всслжраїнсьвої Академії Наук, та інструк
ціями, вндавоми на підставі цієї Устави.

На поширеному засіданні Ради дійових 
члені в-чткадеміїов обирається звичайно бмь-

П р и м е ч а п п е  1. Количестео пред
ставителей паучных учреждений устано
вить в 25 лзщ.

П р и м е ч а н и е  2. Представители 
утсазашшх в настоящей стать© научных 
учреждений принимают участие в расши
ренном заседании Совета Всоукрашіскоії 
Академии Наук на общих для всех члеіод 
этого Совета основаниях.

Д р н м е ч а н и е  3. Выборы предста
вителей парных учреждений произво
дятся:

а) попоорсцствеишо от важнейших, по 
определению Народного Комиссариата 

-Нросвощения, иаучных учреждений УССР;
б) на городских конференциях научных 

учреждений п высших учебных заведе
ний в городах Харькове, Киеве, Одессе и 
Днепропетровске.

Эти городские конференции созывают
ся комиссиями в составе представителей 
Всеукрашской Академии Наук, Народно
го Комиссариата Просвещения и местных 
секций научных работников.

Порядок созыва и проведения указан
ных городских коифереицпй определяется 
инструкцией, утвержденной Народным 
Комиссариатом Просвещения УССР по 
соглашению с Президиумом Всеукраин- 
ской Академии Наук.

10. Для предварительного обсуждепня п 
выдвижения кандидатов до голосования в 
Совете Всеукраииской Академии Наук, чле
ны расширенного заседания Всеукраипской 
Академии наук разбиваются по специально
стям в соответствии с отделами Весу кран н- 
СдЮЙ Академии Наук, а отделы Всоукрашг- 
ской Академии Наук совместно с представи
телями шучигьк учреждений, принимающих 
участие в расширенном заседании Совета 
Всеукраипской Академии Наук, выдвигают 
кандидатов для избрания па этом заседании.

11. Выборы новых академиков произво
дятся но правилам, установленным Положе- 
«тпем о Всеукрапкской Академии Наук, и 
инструкциями, изданными на основашш 
этого Положения.

На расширенном заседашш Совета дей
ствительные члены-академики избираются



листю голосів всіх присутніх осіб, зазначе
них в а|гг. 9 цієї постанови.

Харків, 16 квітня 1920 р.

Голова Ради ІІародпіх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Керівшпий ('прав Ради
ІІародпіх Комісарів УСРР Я. Касян.

Оголошено в .Вістях ВЦУВК* 17 квітня 
1029 р., № 8$.

простым Гюльнпівстзам ГОЛОСОВ ВСОХ арі- 
сутствуюших лид, указавші в ст 9 яап>> 
ящого тхтанослешіа.

Харьков, 16 апреля 1929 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чублрц.

Управляющий Долами Совета 
На|ю,1пых Комиссаров УССР Я. Касым.

распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 17апр«лі 
^ 1929 г., Л $8.

ПОСТАНОВИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КО

МІСАРІВ УСРР.

90. Про зміну арт. 11 постанови «Про 
орден «Трудовий Червоний Прапор УСРР».

ІЦі>5 надати максимальних пільг особам, 
іких>;ю.гжоним орденом «Трудишіі Червоний 
Прапор УСРР», Ііссукраїїіський Централь
ний Виконавчий Комітет і Рада ІІародпіх 
Комісарів УСРР п о с т а п о и л л п :

1 .  Арт. 11 ногпшямт ВУЦПК і РИК УСРР 
в 4 листопада 1925 року «Про ордоп «Тру- 
Повнії Червоний Прапор УСРР» (Зо. Уз. УСРР 
1925 {>., X* 87, арт. 492) у х їв а л « т я в 
такій редакції:

« 1 1 .  Особи, що їх нагороджено орденом 
«Трудовий Червоний Прапор УСРР* мають 
право:

1) переважно перси усіма іпішші кая- 
дндатамн стинати на службу в державці і 
іромадські установи та підприємства;

У в а г  а. Правила цього пункту пе по- 
ширмьться на передбачені у спеціяльпих 
законах випадки заміщоїшя пост особа
ми. увільножми в запас, безречепцеву 
відпустку або увільненими зовсім від служ
би з Робгтичо-Селяпської Червової Армії 
і Фльоти.

2) переважно, за йаянтх однакових умов, 
пород усіма ішнимн кандидатами, вступати 
до вищих пгніл;

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ВСЕУКРАИНСНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

90. Об изменении ст. 11 постановления «Об 
ордене «Трудовое Красное Знамя УССР».

В целях предоставления максимальных 
льгот лицам, награжденным орденом «Тру
довое Красное Знамя УССР», Нсеукранн- 
гкпй Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а  н о в и  л іі:

1 .  Статью 11 постановления И У Ц И К  и 
СИК УССР от 4 ноября 1925 г. «Об ордене 
«Трудовое* Красное Знамя УССР» (С. У. 
УССР 1925 г. А? 87. ст. 492) наложить в 
следующей редакции:

«И. Лица, награжденные орденом «Тру
довое Красное Знамя УССР», имеют пра
во на:

1) преимущественное перед всеми други
ми кандидатами поступление на службу в 
государственные и общественные учрежде
ния и предприятия;

П р и м е ч а н и е .  Правила настояще
го пункта не распространяются на пре
дусмотренные специальными узаконения* 
мм случаи замещения должностей ли
цами, уволенными в запас, бессрочный 
отпуск или уволеииыми вовсе от служ
бы пз Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мия п Флота.
2) преимущественное, при прочих равных 

условиях, перед осени другими кандидата
ми, поступление в высшие учебные заведе
ния;



3) корист)Ч»ткся бошйннм забезпеченням 
черев цргаші соціального страхування ио- 
радном, 'встгыюыенкм у спеціяльаому за
нив;

У в а г  а. Пенсію, що її одержують осо
би, нагороджені орденом «Трудового Чер- 
«о:;«‘Го Прапору УСРР» за тих випадав, 
«о.;:: їм особи є «а службі або па роботі, 
не береться їй увагу підчас ошрахувашш 
з цих розміру комірного.

4) переважно, за інших однакових умов, 
перед усіма іншими претендентами, одер
жувати ® оренду здаване в найми державне 
майно для трудового або особистого корйяу- 
ваши;

о) ко|«сгуватнся, у разі виселення їх ад- 
юяістратияиия порядком із замешкуваних 
яйгтловіех приміщень, твльгою, «передбаченою 
в арт. 13 постанови ВУЦВК і Р11К УСІ*? з 
31 серпня 1927 рову «Про адміністративне 
виселення громадян із житлових приміщень» 
(36. Уз. УС?Р 1927 р., Мі 43, арг. 196);

6) користуватися жшптою допомогою на 
однакових згїдставах із застрахованими;

7) ильгово користуватися комунальними 
послугами, зокрема, безплатно їздити кому
нальними залізшщязш;

8) бути утальаіюкишмп вад уплати про
писної оплата й оплати з осіб, що жпвуть 
у юсткшщлх;

9) користуватися осо&шшпш пільгами з 
держанного прибуткового «податну та сіль» 
сьпо-госівдартького податку па підставі спе- 
ціялі.ного закону;

10) переважне право на прийом до будин
ків іішлідш;

11) переважно, заащішх однакових умов, 
норястузахася всіма піль памп, що належать 
трудящим.

У в а г а .  Б разі смерти нагородкеного 
орденом «Трудовий Червоний Прапор 
УСРР>, а так само їв раді його безвісно- 
стн. визваної встановленим у законі 
порядком, права і пільго, зазначені 
у п.и. 1, 2, 3, 5, 6 і 10 цього 
артикулу, мають члени його ро
дини, що с на його утриманні і перелі
чені у відповідних законах про забезпе
чення пенсією членів родни померлих або 
бдавісних застрахованих та інвалідів пра
ці».

3) пользование пенсионным обеспечением 
через органы социального страхования в 
порядке, установленном особым законом;

П р и м е ч а н и е .  Пенсия, получаемая 
лицами, награжденными орденом «Трудо
вого Красного Знамени УССР» в тех 
случаях, когда эти лица состоят на служ
бе илп работе, не учитывается при вы
числении с ппх размера квартирной 
платы.
4) преимущественное, прп прочих равных 

условиях, перед всеми другими соискателя
ми получение в аренду сдаваемых в паем 
государственных имущсств для трудового 
пли личного пользования;

5) пользование, прп выселеппп их в ад
министративном порядке пз занимаемых 
жилых помещений, льготой, предусмотрев- 
пой ст. 13 постановления ВУЦІІК и С1Ш 
УССР от 31 августа 1927 г. «Об админи
стративном выселеппп граждап пз жилых 
помещений» (36. Уз. УСРР 1927 г. .V* 43, 
ст. 1%);

6) пользование медпцппской помощью па 
одинаковых основаниях с застрахованными;

7) льготное пользование коммунальными 
услугами, в частности, бесплатный проезд 
по коммунальным железным дорогам;

8) освобождение от уплаты прописочного 
сбора п сбора с лиц, проживающих в гости- 
лицах;

9) пользование особыми льготами по го
сударственному подоходному налогу и сель- 
ско-хозяйственпому налогу па основании 
особого закона;

10) преимущественное помещение в до
ма ннвалндов;

11) преимущественное, при прочих рав
ных условиях, пользование всеми льготами, 
принадлежащими трудящимся.

П р и м е ч а н и е .  В случае смерти на
гражденного орденом «Трудовое Красноє 
Знамя УССР», а также в случае его 
бсзвестпого отсутствия, прпзпаппого в 
установленном законом порядке, права
ми п льготами, указанными в п.п. 1, 2, 
3, 5, 6 и 10 настоящей статьи, поль
зуются члепы его семьи, паходпвшейся 
на его иждивении’" п перечисленные в 
соответствующих закопах об обеспечении 
пенсией членов семейств умерших или 
безвестно отсутствующих застрахован
ных и инвалидов труда.



2. Передбачені цією постановою права та 2. Предусмотренные пастоящим поста- 
поревагн поширюється так само і на осіб, повлением права о преимущества рапіро- 
тіюрмджеїш орденом «Трудовий Червошгй страняютея также п на лиц, награжденных 
Прапор УСРР* перед вндашш цієї поста- орденом «Трудовое Красноє Знамя ИХН> 
}ют до издания настоящего постановления.

Харків, 1? квітня 1920 р.

Т. в- об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету М. Василенко.

Заст. Голови Ради Народпіх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Заст. Секретаря Всоукраїясьігого 
Центрального Виконавчого

Комітету Н. Горлинський.
Оголошено 8 „Вістях 8УЦВК“ 4 травня

ІШ р., № 101.

91, Про зміну арт. 176 Кримінально-Проце- 
суалного Кодексу УСРР.

Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет і Рада Народпіх Комісарів УСРР 
я о с т а н о в и л и :

І.
1. Артикул 176 Кримінально-Процесуаль

ного Кодексу УСРР (36. Уз. УСРР 1927 р., 
X* 36—38, арт. 168) ухвалити в такій ре
дакції:

<176. Труся і виїмки у приміщетш, що 
їх замешкують дипломатичні представники, 
а тав само у приміщеннях, де живуть цшло- 
матпчяі лредставшьки, члени дипломатия- 
готе представництв та їхні родини, можна 
робити тільки «а прохання або за згодою 
дипломатичною представника, за обов’язко
вої присутності! підчас трусу або виїмки про
курора та представника їїарозиього Коміса
ріату Закордонних Справ, коли він є в даній 
місцевості*

н.
2. Цю постанову видається на підставі 

арт. 2 постанови Центрального Виконавчого 
Комітету 4 Ради Народпіх Комісарів Союзу 
РСР з 14 січня 1927 рову «Про затверджен
ня полоішшя про дипломатичні й копсуль-

Харьков, І? апреля 1929 г.

Вр. неп. об. Председателя Всеукралпского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Василенко.

Зам. Председателя Совета Народных 
4 Комиссаров УССР Сербиченко.

Зам. Секретаря Всеупранпского
Центрального Исполнительного 

Комитета К. Горлинсний.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 4 мая 

1929 г., М 101.

91. Об изменении ст. 176 Уголовно-Про
цессуального Кодекса УССР.

Всеукрапнсклй Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных Комис
саров УССР п о с т а н о в и л и :

I.
1. Статью 176 Уголовно-Процеш'альпого 

Кодекса УССР (36. Уз. УСРР ‘1927 г. 
Л* 36-38, ст. 168) изложить в следующей 
редакции:

<176. Обыски л выемки в помещениях, 
занимаемых дипломатическими представи

телями, а равно в помещениях, в которых 
проживают дипломатические представите
ли, члены дипломатических представи
тельств я их семей, могут производиться 
лишь по просьбе нлп с согласия диплома
тического представителя, при чем при про
изводстве обыска нлп выемки обязательно 
присутствие прокурора и представителя 
Пародпого Комиссариата по Ипосграппым 
Делам, если таковой находятся в даішой 
местности*.

II.
2. Настоящее постановление издается па 

осповапнп ст. 2 постановления Центрально
го Исполнительного Комитета н Совета На
родных Комиссаров Союза ССР от. 14 янва
ря 1927 г. «Об утверждении положения о



ські представництва чужоземних держав на 
території Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік» (36. Зак. СРОР 1927 р. 5. 
арт. 47).

Харків. 17 квітня 929 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету М. Басиленно.

Заступпик Голови Ради 
Народніх Комісарів УСРР Сербиченко.

дипломатических и консульских представи
тельствах ниостраїшьіх государств на тер
ритории Союза Советских Социалистических 
Республик» (С. 3. СССР 1927 г. & 5, 
ст. 47).

Харьков, 17 апреля 1929 г.

Вр. неп. об. Председателя Всеукрашіского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Василенко.

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров УССР Сербиченко.

Заст. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету К. Горлинський.

Зам. Секретаря Всеукраипского 
Центрального Исполнительного

Комитета К. Горлинский.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК** 4 травня Распубликовано в „Вістях ВУЦВК- 4 мая 

1929 р., .Чв 101. 1929 г.. № 101.

92. Про зміну арт. 366" Цивільного Ко
дексу УСРР.

Всеукраїнській! Цоіггральїінй Виконавчий 
Комітет і Рада Нартншх Комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и :

1.

1 .  Встановити, піо статутові капітали 
державних акційних товариств, крім акцій
них товариств, що мають за мету шукати, 
ревнувати і яндобучита золото та супро
відні йому метали, не можуть бути мен
шими як 100.000 каї/югапщів (арт. 360і* 
Цивільно;*) Кодексу УСРР).

2. Запропонувати народам комісаріятам 
УСРР вжити заходів, щоб було збільшило 
до розміру но менш, як 100.000 карбован
ців, статутові капітали тих державних 
акційних товариств, що о в їхньому віданні 
і Що статутові капітали їх менші, як 100.000 
карбованців.

П.
Відповідно до поділу 1 ухвалити арт. 366м 

11 н віл. пого Кодексу УСРР (36. Уз. УСРР 
1928 р.. 12. арт' 111) в такій редакції:

92. Об изменении ст. 366м Гражданского1 
Кодекса УССР.

ВсеуюрапнскиЙ Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народпых Комис
саров УССР п о с т а н о в и л и :

Г.

1. Установить, что уставные капиталы 
государственных акционерных обществ, за 
исключением акционерных обществ, имею
щих целью попгкн, разведку и добычу золо
та и сопутствующих ему металлов, не мо
гут быть ниже 100.000 рублей (ст. 366м 
Гражданского Кодекса УССР).

2. Предложить народным комиссариатам 
УССР принять меры к увеличению до раз
меров не ниже 100.000 рублей уставных 
капиталов тех государственных акционер
ных обществ, которые состоят в их недопил 
л уставные капиталы которых менее
100.000 рублей.

П.

В соответствии с разделом 1 изложить 
ст. 366м Гражданского Кодекса УССР (С. У. 
УСОР'1928 г., ?гё 12, ст. 111) в следующей 
редакции:



«360м. Число фуниггорів держаннях ак
ційних ічмаряпті» но м*»же бути коптим як

П І П » .
Харків, І? квітня І!<20 р,

Т. в. об. Голиш Пооукраїнсмошт) 
Центральною Ниьонанчої о

Комітету М. Василенко.

Загт. Голови Ради ІЬіродміх
Комісарів УПТ Сербиченко.

Злет. Секрогаря 11г.'«)жрамгыоого
Центральною Пиьоімвчого

Комітету К. Горлинеьиий.

Оголошено о .Вістях НУЦВК" -і травня 
102і» р., Лі 101.

93. При зміну арт. 366 Цивільного Коїеису 
УСРР.

ІІееукчшііп.киП Цпит]шми1|1 Ннкилличий 
Ііочіпт і Рада ІІа;-і.цііх Комігоріи УСІТ 
и о ст а ко и и я іі:

в
І.

Лрт. НІНИ* Цііііі.іі*іи»іч> Кодокс>у УСРР (36. 
Уз. УС-ІТ \Ш р., Лі 12. арт. І І ) )  ухва
лити и тавйі [кмапції:

«ЗОО*0. Акції дграмінтю акційною і>ча- 
|іпгтпіі мг можна ііі'роїшгііюнатн, під не- 
дійоністю ік^нмілагіп-пті, івмигу, к|»іч дор- 
ждншгх установ і державних пі мриомотв.

Щодо діужинкт щятнелонях акційних 
'юікірпств, а ток гано інших доржаїшт 
акційних ‘шпарлсіщ за етиками. затнорджл- 
ними під Ради Праці та Оборони або від 
Украпк'і.кої Ккінііліічіиії Наради, кому цо 
ішожнть, державшім устатяниі, що в їх- 
нмму віданні ці тшкіїиют с, а па випад* 
ізн, передбачених п уіюі до арт. 360м, за- 
шіа'іоїшм у статутах установім надасться 
прано, аа ііоршуміїмшм :і підітнідішмн фі
нансовими органами, эобап'нпуллтн ці то- 
триста уміїцуіваш лчортьоігйиі капітали 
іпліііпт або п частині в установи дошчь 
ря>«тшіоіммч> крешту і внзівтти реченні 
й умоли цих вкладі».

!0Я> писку держалн»* артітмамх ак
ційних товариств то інших державних як- 
ційпігх товариств за списками, що їх за*

«306м. Число учредителей югударствеп 
пых акционерных і/яцеств яе может биті 
маїсе двух».
Хлрьков, 17 апреля 1020 г.

Вр. иоп. об. Предел іатаї я Вес украинского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Василенко.

Председателя Совета Народних 
Кимнслі|юц У<ХИ» Сорбнченко.

•їам. Секретаря Вгеуграіпкжого 
ІЬчгтімлміпго ІІополштсльїіого

Комитета К. Горлинсмий.

Распубликовано а .Вістях ВУІШК* 4 мая 
1020 г. № 101.

94. Об изменении ст. 366** Гражданского 
Кодой са УССР. ,

Нг<*ук|шпіскнй Контрольный Нснолни- 
тммімй Комитет іі Ожог Народних Комис
саров У(ХТ п о с т а н о в и л и :

І.
Наложить ст. 306м Гражданскою Конче- 

са У«Т і і \ У. УСС,р 192М г.. Лі 12. от. 111) 
и следующей редакции:

<306* Акции птудлргтжмшого акниооер- 
пого оґіщктиа не могут быть отчуждаемы, 
под страх»* іісдойттгте.ііліогпі отчуждения, 
никому, к|хіме пяудартюипьп учрежде- 
ний и государственных нреїттряитнй.

В отпошеїінп п>суда)істн<чпімх промыш
ленных акционерных обществ, в также дру
гих питдарстіммиїих пкцягліорних обществ, 
но опискам, утверждаемым Советом Труда и 
Обойти либо Украинским Пкопомкческнм 
Совещанием, но принадлежности, государ 
ствсшімч учреждениям, в ведення которых 
отії общества состоят, а в случаях, приду- 
см(гг|нчпіих в примечании к ст. 300м, ука
панным в уставах учреждениям представ
ляется право. но соглашению с соответству
ющими финансовыми органами, обязывать 
їли общества помещал, аморгивапиошше 
капиталы подлостью или в части в учреж
дения долгосрочного кредита и определять 
сроки и условия атах вкладов.

10% чистой прибыли государственных 
промышленных акпиоялрнія оЛцеств, а 
также других государстве иных акциоаер-



тверджус Рала Праці та Оборони «або Україн
ська Ккоіеомічла На|ща, кому цо належить, 
обертається іга утворення опсціильггого дер
жавного капталу- э установах довгорочеи- 
цового кредиту, за опецілльшімп законами >.

П.
Цю ностапову видано відповідно до арт. 4 

постанови Центрального Виконавчого Коміте
ту і Ради Пародіях Комісарів Союзу РСР 
в 27 червня 1928 р. «Про затвердження за
сад про банк довгоречелцевого кредитування 
ЇҐПОМПО.ТОВОСТИ іі електрогосподарства Союзу 
РСР» (36. Зак. СРОР 1928 р., Уі 42, 
арт. 376).

Харьків. 17 квітня 1920 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Цеитрального Виконавчого

Комітету М. Василенко.

Голова Ради їїародпіх
Комісарів УСРР В. Чубар.

Заст. Секретаря Всеукраїнського 
Цеитрального Виконавчого

Комітету К. Горлинський.

Оголошено в Вістях ВУЦВК" 4 травня 
1029 р.. X» 101.

ных обществ по списки, утверждаемым Со
ветом Турда и Обо]*они лкбо Украинским 
Экономическим Совещапиом, по принадлеж
ности, обращается на образование спепдаль- 
<иото государственного капитала в учрежде
ниях долгосрочного кредита, согласно осо
бым узаконениям».

Ц-
Настоящее «постановление издано в со

ответствии со ст. 4 ■постановлении Цен
трального Пополнительного Комитета и Со
вета 1Ь|кдаых Комиссаров Сота СОР от 
27 июня 1928 г. <06 утверждении основ
ных положений о банке долгосрочного кре
дитования промышленности и электрохозяй
ства Союза СОР. (С. 3. ССОР 1928 г., М 42, 
ст. 376).

Харьков. 17 апреля 1929 г.

Вр. исп. об. Председателя Вееукраннского 
Центрального Пополнительного

Коэштета М. Василенко.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УООР В. Чубарь.

Зам. Секретаря Вееукраннского 
Центрального Исполнительного

Комитета К. Горлкнскнй.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 4 мая 
1929 г.. -V* 101.

94. Про зміну й доповнення Положення про 
технікуми УСРР.

Для погодження законодавства УОРР про 
технікуми з директивами Центрального Ви
конавчого Комітету і Ради Иародніх Коміса
рів Союзу РО? у справі про підготовку 
нових фахівців та про скасування стажу 
для осіб, пьо кінчають івдустріяльні техні
куми, а так само з постановою Всеукраїн
ського Центрального Виконавчого Комітету іі 
Ради Народніх Комісарів УСРР з 16 трав
ня 1925 р. «‘Про робітничі факультети», 
ВсеукрашськлЯ Центральний Виконавчий Ко
мітет і Рада Народшх Комісарів УСРР п о- 
с т а я о в н л и :

94. Об изменении и дополнении Положения 
о техникумах УССР.

В целях согласования законодательства 
УССР о техникумах с директивами Цен
трального Исполіпітельпого Комитета и Со
вета Иародпых Комиссаров Союза ССР по 
вопросу о подготовке новых специалистов п 
об отмене стажа для лиц, оканчивающих 
индустриальные техникумы, а также с по
становлением Всеукргипского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета На|юд- 
яых Комиссаров УССР от 16 мая 1928 г. 
<0 рабочих факультетах», Всеукраинскпй 
Центральный Исполнительный Комитет п 
Совет Народных Комиссаров УООР п о с т а -  
п о в и  л н :



І.
Поробити в Положенні про технікуми УСРР 

такі зміни іі доповнення:

1. Додатп до арт. З зазначеного Положения 
увагу 2 в такій редакції:

« У в а г а  2. Дотично іцд^хтріяльшіх 
технікумів, що їх на підставі спеціаль
ній закипів перодмю у відання органів 
Союзу РОР, Нчіродньому Ко'пса|ілтові Ос- 
вітн наложить нрограмію-оіетодіпис керів
ництво».
2. Арт. арт. б, 7 і 37 зазпячепого Поло

ження ухвалити в такій редакції:
«0. Пр» технікумах можуть бути органі

зовані робітничі факультети, що мають за 
мету яідготооптп до лраїр у технікумах 
осіб з-посеред пролетаріату та селянства, які 
не мають достатнього гадготозлеппя для 
вступу в тсмігікуми.

Робітничі факультети діють па підставі 
спеці5ТЛЫГОГО Про них положетга».

* 7. Відкриваються й закриваються тохпі- 
куми та робітшгч» факультети при них за 
постановою Народ нього Комісаріату Освіти 
УСРР.

Технікуми та робітничі факультети при 
них відкриваються за планом розгортати 
мережі учбових закладів, що його затвер
дила Рада Народніх Комісарів УСРР, у ме
жах відповідних асіггптвапь на це за дер* 
жагшпм бюджетом УСРР*.

«37- Праця в технікумах провадиться за 
навчальними планами і програшами, що їх 
затверджує ПародпШ Комісаріат Освіти, по
розумівшись з вшовідшімп народлзми комі
саріатами, а дотично іщустріяльшіх техві- 
кумів—з вгапоюдшгми господарськими орга
нами, а так само—з відповідними профссій- 
вими спілками.

Реченець навчання в технікумах встанов
лює Народній Комісаріат Освіти, залежно 
від фаху технікуму.

Перебування студеіггів у технікумах з З 
і 4-річшім курсом навчання пе може перс- 
вшпуватн відповідно 4 і 5 років.»

3. До арт. 40 додати увагу © такій ре
дакції:

« У в а г а .  Виробпича практика кожно
го студспта індустріального технікуму по
винна продовжуватися за час його навчан-

I.
Влести в «Положение о техникумах 

УССР» нижеследующие изменения іі допол
нения:

1. Дополнить ст. 3 указанного Положения 
примечанием 2-м в следующей редакции:

« П р и м е ч а н и е  2. В отношении 
индустриальных техникумов, па о*:нова
ции)! специальных законов переданных в 
ведеипе органов Союза ССР, Народному 
Комиссариату Просвещения принадлежит 
программно-методическое руководство».
2. Ст. ст. 6, 7 и 37 указанного Положе

ния изложить в следующей {‘сдокапн:
<0. При техникумах могут быть органи

зованы рабочие факультеты, имеющие 
целью подготовку к занятию! в техникумах 
лиц из среды пролетариата п крестьянства, 
по имеющих достаточной подготовки для 
«ОСТУ'П.К'ЛПЯ в техникумы. ‘

Рабочие факультеты действуют па осно
вании особого о них положения».

«7. Открытие и закрытие техникумов и 
рабочих факультетов при них производится 
по постаиовлгнпю Народного Комиссариата 
Проевешсппя УССР.

Открытие техникумов и рабочих факуль
тетов при «их производится но шану раз
вертывания сети учебных заведений, утвер
жденному Советом Народных Комиссаров 
УССР, в пределах соответствующих ассиг
нований. на это по государственному бюдже
ту УССР».

«37. Занятия в техникумах производятся 
по учебным планам и программам, утвер
ждаемым Народа ыч Комиссариатом Просве
щения по соглашению с соответсвующинп 
народными комиссариатами, а в отношении 
впдуетшшьпых техникумов—с соствот- 
отрующшп хозяйствоппымл органами, а так
же—с соответствующими професснопальиы- 
мп союзами.

Срок обучения в техникумах устанавли
вается Народным Комиссариатом Просвеще
ния в зависимости от специальности техни
кума.

Пребывание студентов в техникумах с 3 
и 4-годнчпым курсом обучения по может пре
вышать соответственно 4 или 5 лет».

3. Статью 40 дополнить примечанием в 
следующей редакции:

« П р и м е ч а н и е .  Производственная 
практика каждого студента индустриаль
ного техникума должна продолжаться за



ня в технікумі загалом найменш 10 міся
ців, з тим, що доправляти студентів на 
практику повинно протягом всього року.

Виробничою практикою зазначених сту
дентів керують відповідні підприємства, 
порозумівшись з технікумами, на підставі 
правил, що їх встановлює Вища Рада На- 
роднього Господарства Союзу РСР та На
родній Комісаріат Шляхів Союзу РСР 
(кому це належить), порозумівшись з На
роднім Комісаріятом Освіти УСРР».

4. Пункт «а> арт. 42 ухвалиш в такій 
редакції:

«а) загальні професійні секції».
5. Артикул 43 ухвалггн в такій редакції:

<43. Професійні секції та їхні виконавчі 
бюра діють на підставі правил, устаиовле- 
шіх від Всеукраїнської Ради професійних 
спілок, за порозуміпиям з Народиім Коміса
ріятом Освіти».

6. її. «б> арт. 48 ухвалити в такій ре
дакції г

<б) відбуванням стажу, коли його вста
новлено для техпікуму даного фаху».

7. Арт. 49 шплптн їв такій редакції:

<49. Студенти, що прослухали курс тех
нікуму, крім студентів мідустріяльшіх тех
нікумів, повшгга відбути у державних, гро
мадських та приватшгх підприємствах і ус
тановах стаж з свого фаху.

Студент іцдустріялшгпх технікум© ста
жу по відбувають. Замість стажу ці сту
денти по жіщпешл технікуму повинні пра
цювати три роки до виробництві за вказів
кою відповідних господарських органів, що 
пошті розмісити студентів на постійну 
роботу. Студентів, що кінчають індустрі
альні техіБкумн, розподіляють ВІДПОВІДНІ 
гослодарсіжі народні комісарі ятп з участю 
професійних спілок, Народпього Комісаріату 
Праці УСРР і Народнього Комісаріяту Осві
ти УСРР на підставі загального пляпу роз
поділу, шо його розробляє Народній Коміса- 
рят праці Союзу- ГОР».

время его обучепия в техникуме в общем 
не менее 10 месяцев, горн чем направле
ние студентов на практику должно произ
водиться в течеиие всего іч>да.

•Руководство производственной практи
кой указанных студентов осуществляется 
соответствующими предприятиями по со
глашению с техникумами па основании 
правил, устанавливаемых Высшим Сове
том Народного Хозяйства Союза ССР и 
Народным Комиссариатом Путей Сообще
ния Союза ССР (но принадлежности), по 
соглашению с Народным Комиссариатом 
Просвещения УССР».
4. Пункт <а> ст. 42 доложить в следую

щей редакции:
<а) общие профессиональные секции».
5. Ст. 43 изложить в следующей редак

ции:
<43. Профессиональные секции я их ис

полнительные бюро действуют па осповашш 
правил, установленных Вссукраипскнм Со
ветом профессиональных союзов по согла
шению с Народный Комиссариатом Просве
щения».

6. Пункт <б» ст. 48 изложить в следую
щей редакции:

<б) прохождением стажа, если такозой 
установлен для техникума данной специаль
ности».

7. От. 49 изложить в следующей редак
ции:

<49. Студенты, прослушавши курс техни
кума, за исключением студентов индустри
альных техникумов, обязаны отбыть в госу
дарственных, общественных и частных пред
приятиях п учреждениях стаж ио своей 
специальности.

Огуденты индустриальных техникумов 
стажа не ироходят. Вместо стажа эти сту
денты по окончании техникума обязаны ра
ботать т|« года на производстве по указа
нию соответствующих хозяйственных орга
нов, обязанных разместить студентов па по
стоянную работ)'. Распределение оканчи
вающих индустриальные техникумы произ
водится соответствующими хозяйственными 
народными комиссариатами с участием про
фессиональных союзов. Народного Комисса
риата Труда УССР и Народного Комиссариа
та Просвещения УСРР, па оспове общего 
плана распределения, разрабатываемого На
родным Комиссариатом Труда Союза ССР».



8. До арт. 51 додати увагу в такій ре
дакції:

« У в а г а .  Студентам іпдустріяльтіх 
технікумів посвідки нро закінчення тех
нікуму видасться після виконання квалі
фікаційної праці».
9. арт. 59 додати частину 2 в такій 

редакції:
< Професорів ііиусгпріялшш технікумів 

аітворджіус Народній Яошсаріят Освіти 
УСРР, порозумівшись з Вищою Радою На- 
роднього 1\>с-іюдарства Союзу РСР або На
роднім Комісарі нтоог Шляхів Союзу РСР, з 
ким належить».

ц.-
Цю постанову видається па підставі по

станов Цсмтраішого Виконавчого Комітету 
і Ради Народник Комісарів Союзу РСР з 
27 Л'імгин 1928 р. «Про передачу до відан
ня Вищої і^ади ІВцюдпього Господарства 
Союзу РСР і Народнього 'Комісарінту Шля
хів деяких 'Вищих технічних учбових закла
дів і технікумів» (36. Зак. СРСР 1928 р. 
Ля 46, арт. 409) і з 29 дертая 1928 р. 
«Про підготовку нових фахівців, їх розпо
діл та використувашія (36. Зак. СРСР 
1928 р. Лї 58, арт. 513).

З виданням цієї поста попи змінюється 
постанову ВУЦВК і РНК УОРР з 21 верес
ня 1927 ір. «Положення про техгоівтмп 
УОРР» (Зо. Уз. УСРР 1927 р. Аі *46, 
арг. 208) і касується арт. 1 постанови 
ВУЦВК і РИК УОРР з 25 лігшія 1928 р. 
«Про аміну Положення про технікуми УСРР» 
(36. Уз. УСРР 1928 р. .V* 19, арт. 178).

Харків, 1? квітни Ю29 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету М. Василенко.

Голова Радп Народнії
Комісарів УСРР В. Чубар.

Заст. Секретаря Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Коміігготу К. Горлинський.

О олошено ь Вістях ЬУЦВК* 17 травня 
ІН20 р. № 111

8. Ст. 51 дополнить примечанием в сле
дующей редакции:

« П р и м е ч а н и е .  Студентам шщ.
стрналышх техникумов удостоворешш об-
окопчанин техникума выдаются после вы
полнения квалификационной работы».
9. Ст. 59 дооошшть частью 2-й в следую

щей редакции:
«Профессора индустриальных техникумов 

утверждаются Народным Комиссариатом 
Просвещения УООР но соглашению с Выс
шим Советам Народного Хозяйства Союза 
ССР юг Народиььм Ксмік-оариатач Путей 
Сообщения Союза ССР, по принадлежности».

Н.
Настоящее постановление подастся на 

основании постаиоіілеішіі Центральною Ис
полнительною Комитета н Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1928 г, 
<0 передаче в водолпс Высшего Сонета .На
родного Хозяйства Союза СОР и Народною 
Комиссариата Путей Сообщения некоторых 
высших технических учебных заведений и 
техникумов» (С. 3. СССР 1928 г. Уз 46, 
ст. 409) и от 29 августа 1928 г. <0 подго
товке новых специалистов, их распрсдсле- 
шгн и иопользоваоии» (С. 3. СССР 1928 г., 
Уг 58, ст. 513).

С изданием настоящего постаповлеппя из- 
(меняется постановление ВУЦІ1К п СИК 
УООР от 21 сеитгября 1927 г. «Положение 
о техникумах УООР» (С. У. УССР 1927 г.,

46, ст. 208) и отменяется ст. 1 поста
новления ВУЦПК и СНК УССР от 25 июля 
1928 г. «Об гомененпи Положения о тохнп- 
кгмах УСОР» (С. У. УССР 1928 г., У* 19, 
ст. 178).
Хзрько-, 1? апреля 1929 г.

Вр. и. об. Председателя Всеукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Василенко.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УССР В. Чубарь.

Зам. Секретаря Всеукрашіского 
Центрального Исполнительпого

Комитета К. Горлннский.

Распуб иковано в .Вістях ВУЦВК4 17 мая 
1929 г., № Ш



95. Про зміну уваги 1 до арт. 4 постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР «Про комірне (квати- 
рову плату) й заходи до врегулювання ко* 
ристування житлом у містах і селищах 

міського тилу».

Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет о Рада Народнах Комісарів УСРР 
п о с т а в о в і  ли:

Увагу 1 до арт. 4 своєї постанови з 29 
лютого 1928 рову «Про комірие (кватцро- 
ву плату) й заходи до в]ктулн>вашія кори
стування житлом т містах і селищах місь
кого тішу» (Зо. $з. УСРР 1928 р. № 4, 
арт. 54) ухвалити в такій редакції:

«У в а г а  1. Родин чсрвоноармігіцін. що 
по мають самостійного джерела прибут
ку, іжілоі ради і (відповідні виконавчі ко
мітети можуть зовсім ущільнювати від 
комірного.

Особи старшинського складу Робігош- 
чо-соллнської Червоної Армії та Робітни- 
чо-солянсикої Червоної Фльсхгк, а так са
мо .радоні понадречоицової службп пла
тять комірно парші з робітниками та 
службовцями івідпов‘«ио до СВОЇХ) основ- 
шч» заробіткл1, заовідчоііоіч) командуван
ням частини. Перебуваючи в таборах, осо
би ставшими:ького складу Робітничо-се
лянської Червоної Армії та Робітничо-се
лянської Че[«оної Ф.іьотк, а так само ря
дові ноиадрсчоїщової служби мають зниж
ку з комірною за квлтирі в місті, неза
лежно «від тм’о, чи обсаджують ці к сатирі 
родини зазначених осіб чи ні, в розмірі 
наїімеииі 50%>.

Харків, 17 квітня 1920 р,

Т. «. об Голови Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого

Комітету М. Василенко.

Заст. Голови Радп Народтх
Комісарів УСРР Сербиченко.

Заст. Секретаря Всеукраїнського 
Цоіггральїіого Викоаавчого

Комітету К. Горлинський.

Оголошено в .Вілях ВУЦВК* А травня 
1929 р., М ші.

95. Об изменении примечания 1 к ст. 4 по
становления ВУЦИК’а и СНК УССР «О квар
тирной плате и мерах к урегулированию 
пользования жилищами в городах и поселе

ниях городского типа».

Всеукраініский Центральный Пополни
тельный Комитет п Совет Нарошых Комис
саров УСОР п о с т а н о в и л и :

Примечание 1 к ст. 4 постановления сво
его от 29 февраля 1928 года «О квартир- 
иой плато и мерах к урегулированию поль
зования жплкщаош в городах л поселениях 
городского типа» (С. У. УССР 1928 г., Хі 4, 
ст. 54) изложить в следующей редакции: 

« П р и м е ч а н и е  І .  Семьи красноар
мейцев, но нмекмцпе самостоятельного 
источника дохода, могут быть вовсе осво
бождаемы от квартирной платы городски
ми советами н соответствующими испол
нительными комитетами.

Лица начальствующего состава Рабо
че-крестьянской Красной Армии и Рабоче- 
крестьянского Красного Флота, а также 
.рядовые сверхсрочной службы вносят 
квартирую плату наравне с рабочими н 
служащими в соответствии со своим ос
новным заработком, засвидетельствован
ным командованием части. Во время пре
бывания в лагерях, лица начальствую
щего состава Рабоче-крестьянской Крас
ной Армип и Рабоче-крестьянского Крас
ного Флота, а также рядовые сверхсроч
ной службы пользуются скидкой с квар
тирной* платы за квартиры в городе, не
зависимо от того, заняты или этн кварти
ры семьями указанных лиц или яет, в 
размере не менее 50% >.

Харьксв. 17 апреля 1920 г.

Пр. псп. об. Председателя Рсеукрапнского 
Центрального Исполнительного

Комитета М. Василенко.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров УССР Сербиченко.

Зам. Секретаря Всеукраппского 
Центрального Исполнительного

Комитета К. Горлин-кий.

Ргспхбликояан^ в .Вістях ВУЦЙ * 4 мая 
102ч г., № Ь»1.



ПОСТАНОВА
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

96. Устава про Всеукраїнський Заочний 
Інститут Народньої Освіт*.

Щоб мідшіщптн кваліфілаїйю ;**'ітнкків 
<и іогги чн;*и заочно їх иавчаиил, Рада На- 

Комісарів УС.РР п о с т а н о в и л а  
жпіімрдігпи шплецатиопу Уставу про Всо- 
\к|амськкй Заочний інотгпт Нарідам 
Освіти.

/ І. Вгоу^вмичжнй Заочний Інлпггут На- 
ро,тімп (Іоніти мас за <мм; занцашія підот- 
шушти ішаліфікачіїо ]ю6гтииккв «оштл че- 
|кчі заочно їх навчання.

2. Нс«уігішіь‘і4:ий ;Ы?)шА Інститут На
родный Повіти п]<"шіоу*; свою іганчальну 
І>Л/гу за и)мігршіат мкткгутіо народним
«Х'ІІІТИ.

3. іклудзраїнсшій Заочной Інститут На
родным (іоніти здііківюс свої аммаїїші чорта:

1) видання друкованих лекцій з усіх дис
циплін парами институт «лщіиьої оо- 
нті;

2) тдаипн методичних поєдинків шфо 
нормалізації .іюбоги »;>и заочному навчанні;

3) видання іилгг|нліміих анкет та збі^ 
ликів задач для п(і|юві|в;и дотярнош, сту* 
^яітін-поіи'Діиатімаів при заочімму зас-во- 
сапіі дис-ціш.іін;

•1) заочні письмові консулі.тації п усіх 
піукіках йшло пі.тшщоігіш нщапгі'їної оевл- 
ліфікації;

Ь) інші лпособи іпиішцизна кваліфіка
ції.
І 4. ИтчвртпичАиЙ 3;ипннй Інститут На- 
ропі 1-ої (Іспітн організуються в м. Харкові і 

' ним безпосередньо підас Народній Комісаріат 
/ (Игітп УСРР но Управлінню професійної о с -  
і віти.

/ а. З досниму ІЬроднього Комісара Освіти 
' УОІ’І* можім <і]с.т«вуватп філії Воеумра- 

Іпсі.кого Заочного Пктптгуту Народным Осві
ти в ішішх містах УСРР.

Залптош філії провадять свою роботу за 
плинами і під загальнім ксрівництіим Уп- 
шнн Вслптатїчкького Заочного Інституту 
Народньої Освіти.

Зшціюа, на філії локладзетьоя: _
1) дпікури рецензії і консультувати ро

боти сту’донтів-іюреяплатнквпв Інституту;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР.

96. Положение о Всеукраинском Заочном 
Институте Народного Образования.

В делах повышении квалификация работ- 
ігякив ^«освещения дутом злодіюго мх обу. 
чениа. Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и  т \твердеть нгжічледумцев 
Положение о Все) каннском Заочиои Пи- 
с гитуто 1!а|юдного Образования.

1. Ксеук|«шискяЙ Ззочгый ІЬктятут На- 
іюджмо Обрывании км •» <>*•! злт і 
повышать квалификацию ра^ігнмкш иро* 
езощония пуп* заочном их обучения.

2. Всеч^аиискнЙ Заоччий ІІжтіггуг На
шлют Ооззования о;т.ипсзуог свою учіб- 
ную рабі ну по п^югразюгам ижтггушв на- 
годном обргкмванкя

3. Ргоу^чсткссмЙ Заочный ІІктаггу? На- 
і одного <**|чі>и:;ашм осртіїостнліюг своп за
дачи путем:

1) юши» печалил ломпіЯ по псом 
предметам программы ниституюіі народно
го образования;

2) издании методических іюсожВ по іюр- 
ьалтцін р;ібпги при заичжім обу'чонмя:

3) ип;шізі контіииьних анкет к сборни
ков задач .для п]и>по{ч;и достижений сту- 
юіггов-лопіпсчиков при заітюм усвоения 
предмети;

4) заочных письменных копгу.іьтаннй по 
іх’езі потдмк'ам, кі^аяпііимся іюплптіия пе
дагогической гвалифиіищни;

Г») друг.іх способов іювілшепия глпляфл- 
клцки.

4. ИсеуК5*ЗІЯ?С!;нй З.ІОЧПІЛЙ ІІимтпут На
родного (Йрлзовлння организуется в г. Харь
кове и иаходитуя т» штю<*родственіюм ве
дении Народного Комиссариата Просвеще
ния УССР по Управлению профессиональ
ным образованием.

5. С разрешения Народного Ксшисгара 
Просвощевия У(ЮР могут оргаяизлгнлмлея 
отделения Всеукраипского Заочного Инсти
тута Народного Образования в других горо
дах УССР.

Указаппые отделения проводят свою ра
боту но планам п под общим руководстиом 
Правления Всеукраипского Заочпого Ип- 
стптута Пародпого Образования.

В частпостя. на еггдллепня «озгагаотся*
1) рецензия н консультация работ сту- 

деіпов-іюдшкчшюв нпігвгута;



2.) організувати й керувати ляборатортгою 
і^оцєю сгудтст-п<‘]ямплїшігків;

3) провадити уст іспити;
4> (кликати студентські конференції 

ічяцо.
Загальні організаційні іі фінансові функ

ції щодо видання навчально-методичних 
та інформаційних матеріалів дли заочного 
навчання ааго|кдокубТійиг в управі- Всеукра
їнської» Заочного Інституту Нароцньої 
ОЬвітії.
) 6. ИсиунраїисмшЙ Заочний Інститут 
Пи|ні,дцюї Осйіти лоцілявться на відділи, 
іц» їх івгтаїкчмки: Народній Комісар Оектн 
УГ.1Ч* «фківіцно цо лтограм інститутів на- 
родпьої ОСВІТИ (ВЛДСЛИ ДІЯ ПІДЛОТІВЛІ ВЧ1І- 
ТІУІВ-КдМШСКППИйІ}. лектор» суспільство* 
знавства, лрирадозиавс-т, математики, 
ішховатаїівчюнжільників, ромтткш соці- 
нльно-пракної охорони дитинства, піонер- 
робітніном, вихователю інтернатних уста
нов тощо). І

7. На чолі Вслуссрагіксі.коЛ) Заочного 
Інституту Народшої Осипи стоїть Управи 
у склисті: г»>*ви—ректора, що є одночасно 
іі відповідальним редактором видань Інсти
туту, і член»: «|>оректора„ керівників від
ділів Іпгг.титуту, запіаатсмя видавничої ча- 
стшпг і чіреіставншгов: Нлроінього ЇЇомта- 
різггу Освіти ЮТР. 'Всеукраїнської» Комі
тету ї Харківського округеного .відділу 
професійної спілки гляпнік:і» оовттп—чю 
одному 'іїід косиш .го, Хетської окчптової 
іпспсктурн народный освіти і Харків
ського Інституту Народньої Освіти.

Голову Управи. пре]>ектора е коріошнгв 
тщі.йв Інституту пасшлнлюв і звільнює 
Народній Емісар Освіти УОРР.

3. Штати Р-юувдщікжкіїго Заочного 
Інституту Народны)! Оозіти нстановлюетьсн 
і затаердеуєтьси па загальних підставах

9. До івуданя Управи належить:
1) приймати студентів-передплатаиків;
2) наперед схвалювати лекції та інші 

видання Іпстятуту:
3) затверджувати осіб і комісії, що про- 

гаг*ять папчзльиу роГюту;
4) доглядати прибутково-ввдагеові кош

ториси та звіти лро діяльність Інституту

2) организация и руководство лаборатор
ными занитиими студентон-подішсчііков;

3) ’лроввтепке устных испытаний;
4) созыв студенческих конференций 

к т. и.
Общие оргакижцм/ниью к финансовые 

Функции по изданию учебно- методячееких и 
іпніюрмадиоиішх .•тторлалов для заочної» 
обучении сосредотачиваются и Лравлении 
Всеувраипского Заочного Института Народ
ного Образования.

6. їВсеукраянокнй Заочный Институт На
родного Образования наделяется на отделы, 
устанавливаемые Народным Комиссаром 
Просвещения УГОР применительно в про
граммам институтов народного образования 
(отделы но подготовке учителей-ком- 
л.тскснпкоа, лекторов обществоведения, при
родоведения, математики, воспитатолей- 
’ошколтлнжов. работников социально-право
вой охраны детства, пионер-работников, 
воспитателей интернатных учреждений и 

.т. и.).
7. Во главе Всеукрапнского Заочної» Ин

ститута Народного О'рпзоватгая стоит 
Правление в составе: председателя—ректо
ра, который является одновременно и ответ
ственным редактором изданий Института, и 
члепов: проректора, руководителей отделов 
Института, заведмвлющего издательской 
частью’ и представителей: 'Народного Ко
миссариата Просвещения УССР. Всеукранн- 
екого Комитета п Харьковского окружного 
отдела профоссипалмюп) союза работников 
просвещения—по одному от каждого. Харь
ковской окружной инспектуры пародноіч) 
просвещения и Харьковского Института 
Народного Образования.

Председатель Правлеиия. проректор и ру
ководители отделов Пнстптхта пазка чаются 
п увольняются Народным Комиссаром Прос
вещения УГОР.

8. Штаті.! Всеукратского Заочного Ин
ститута Народного Образования устаяавлп- 
раются тг утверждаются па общих основа
ниях.

9. К ведению Правления относится:
1) приом сту.тептов-їїодшісчїїков;
2) предварительное одобреппе лекций н 

Л|»утнх кадаппй Института;
3) утверждение .тнц и •комиссий, которые 

ветог учебную работу:
4) рассмотрение приходо-расходных смет 

и отчетов о деятельности Института и



і оьіддяати їх ііа аатплртжоїиея Народ- 
льоп»» -ЇГомтгаріят\* Ооліти;

Г>) регулювати' лпмшктратігшіо - госпо
дарські і навчальні справи Іпстнтуту:

6) ювгмшппжуиатн гсо життя ]юзпоря- 
іжеїтя Паратнього Кігомігарпітт Огні ги 
ЛЛРР;

7) наглядати й кшггролюнати роботу та 
\<ліхн ст)и«тчп-щср»\*гттпншя.

10. Гадові Управи брокторові) належить 
легально керівництво діяльністю Управи.

Зокрема, до віддання голови Уираті 
належить:

1) відповядальпо рсилгувагги <пп видання 
Інституту;

2) наглядати пчаспнй і інрапи.іьітй ви
хід пидаш, Іпституту;

3) наглядати пгалаїноту роботу Інсти
туту;

4) роаіюридишк коштами Інститут)’ и 
мх'жах нллнхриклїтого кошторису і іиг.тязати 
правильне (витрачапия н|юшгитт та мате 
ріялмгах кошти» Іпститігту, а так само 
поглядати за '.кющгапвям н цілості иалежпог » 
Інститутові майна;

5) и встановлювати і звільняти аригіоі- 
стратпвпо-тсхігічиий персопал;

6) укладати договори і іфаіюншш піц 
ІІМЄПН ІЖЯЧГРуту.

11. Якщо Упирана ух наліт, постанову, 
що суггоре"лгть випити закоти 1 устп- 
пам або зтт іьініи директивам та рооіго- 
рлпжспшвч ІЬрщпього Комісаріяту Освіти 
УСІМ’. Голова Управи, по виконуючи такої 
постанови, вживав за своею ‘Ві.тїміщл.іі. 
нігтю мтцМіаях захріп і -тчтІИво ттоніди- 
тліяо Іїа]юдтй Кочкарінт Освіти ігро по- 
еталони Управи і про вжиті пии заходи.

12. Проректор Віюукрпїпського Заочного 
Інститут)’ Народиш Опити беппоссірсяпьо 
•сорус навчальною частиною, готову*? иа 
мегодтит комісіях, організує копсулт.та- 
хмйію-рецепзлїїтплу роботу И дао їй загаль
ний напрямок, наглядав роботу всіх відділ- 
кіп Іпстлтуту щодо папчальпої частили і 
поступав ректора в часи, ката його помп.

13. Керівники «чиіиггв регулюють «і да
ють кер'улок робочі ПІЗДШВ 'Інституту, (роз
робляють проекти ппвчолипіх планів. (на
глядають нотоди внкладанпя тощо.

представление их на утверждение Парод 
и.то Комиссариата Прогвсщепня;

Ь) ,р«п.ш|юваііио .ичкнисграгнтЮ'Ховяй- 
стнепищ и учебных воирост Института;

П) поведение в жизнь распоряжений На- 
ро.вюго Комиссариата Просвещения УССР;

7) наблюдошіо и коігі)юль за рибогой я 
успехами студенток-подписчиков.

10. П]н\дедателю Правлення (ректору) 
НрІ1!Ь\иОЖІГГ общее РУКОВОДСТВО деятель* 
лестью Правлення.

В частности, к веденню председателя Пра
влення относится:

1) отсетствеїгтю редактіг|юііапне псеї из
даний Института:

2) паблюдеіше за овопврачеипьи я пра
вильным выходом изданий Института:

3) ііабподлпио за учебной работой Ин
ститута;

4) распоряжение средствами Лястятута в 
пределах утверждеппой сметы и наблюдение 
за правплмпм расходпвг.іптеч депежпмх я 
материальных средств Института. а также 
за сохрапетюн <в целости принадлежащего 
Институту имущества;

5) назначение и увольнение администра
тивно-технического персонала;

0) заключение договоров я сделок от 
имени Ипститута.

11. В случае пмпесонвя Прлімспием по- 
сташшотгя, противоречащего действующим 
закопай и 'положениям п.тп обжим директи
вам и распоряжениям Паподіюго Комисса
риата Просвещепия УГГ.Р, Председатель 
Правлении, но пьшолпяя такого погта-иоате- 
■пт. ироподлт за своей птветствепностмо 
необходимые меропряития и пегмеддеппо со
общает Народному Кочпссариату Просвеще
ния как о постановлениях Правлепяя. так и 
о принятых им мерах.

12. Лрорпггор 'Вс(*Украинскогу> Заочного 
Института Па]юдвого Образования полог,род- 
стпеипо руководит учебной частью, предсе- 
тателілтеуст в методических комиссиях, ор- 
гашйуот копсультацнонно-рецепзоптскую 
работу и дает ей общее паправлеппе. паблю- 
■даегг за работой всех отделений Института 
по учебпой части и замещает ректора во 
время «го отсутствия.

13. (Руководит!И (ОПЛОТОВ регулируют я 
направляют работу отделов Института, раз
рабатывают проекты учебных планов, на
блюдают за методами преподавания и т. д



. 14. Засідатель видашшчої частота тех
нічно редагує видання Заочного Інституту 
і відав всіма -справами щодо надрукування 
та експедиції цих видань.

15. У мру потреби Управа Всеукраїн
ського Заочного Інституту Народньої Освіти 
утворює допомі'ші органи:

1) навчальио-лляиові іюогіої—язя раз- 
робітку робочих планів і програш, методики 
заочного навчання, складання завдань і 
іюботп студевтів-персдплатишав, а так сани 
для розробітку форм обліку їхніх успіхів:

2) консультаційно-рецензентське бюро-- 
для дакня роз'яснень у всіх питаннях, що 
виникають у студентів - переддлатшіш у 
зв'язку з проробтюї лекційного матеріалу.

Навчально* плавові аюшсії провадять 
свою роботу иа підставі іжярунцдї Народ- 
нього Комісара Освіти УСРР

16. Особи, що бажають вчитися у Все
українському Заочному Івслтатуту Народиьої 
Освіта, подають до Управи заяви про за
рахування до Інституту, додавши спеціаль
ну анкету. Анкета повинна бути засвідчена 
лорадком, що його установлює Дарсцдгіі 
Комісаріат Освіти.

17. До складу стуцентів-передплатннків 
Всеукраїнського Заочного Інстугу Народ
ний Освіта можна зараховувати робітників 
ошітн, що мають найменш одна рік педа
гогічного стажу, а так само інших осіб, 
вщно з інструкцією, що її вщає Народній 
Комісар Освіта УСРР.

У в а г а .  Передплачувати лекції та 
інші вндаиня Всеукраїнського Заочного 
Інституту Народньої Освіта «можуть усі 
громадяни, навіть і не студента Інсти
туту.
18. Бог тдвнта-переддтатшкл, зара

ховані до Всеукраїнського Заочного інсти
туту Народньої Освіти, вносять щороку 
илату за навчання розмірам, що його вста
новлює Народній Комісаріат Освіта УОРР, 
порозумівшись із Всеукраїнсмни Козртєтом 
спілки робітників освіта-

Плату за «навчашія вяоентьоя за кожний 
• :«утр вперед.
19. Гтуденпг-яерешлатннки Всеукраїн

ського Заочного Інституту Народньої Освіти 
після зарахування до Івстіггуту. крім лек
цій. одержують відповідну посадку, залічну

14. Заввдивающий издательской частью 
приводит техническое редактирование изда
ний Заочною Института и «ведает всеми до
лами но иаксчаташш и экспедиции этих 
изданий.

15. Но мере надобности Правление Все- 
украинского Заочиого Института Народною 
ООразоваинн создает вспомогательные ор
ганы:

1) учебио-плаиошс комиссии—для раз
работки рабочих планов и црограмм, мето
дики заочного обучеиия, составления зада
ний н работы студеитов-подаисчнков, а так
же для разработки форм учета «ах успехов;

2) коисультаццоиио-рецеизентскос бюро- - 
.мя дачи роз'яснений по всем вопросам, воз
никающим у студеитов-подинсчнков в свя
зи с проработкой лекцноиного материала-

Учебио-шапавые комиссии ведут свою 
работу иа осиовашш инструкции Народного 
Комиссара Просвещения УССР.

16. Лица, желающно обучаться во Всеук* 
раннском Заочном Институте Народного Об
разованна, подают в Правление заявления о 
зачислееин в институт с приложением спе
циальной анкеты. Анкета должна быть за
свидетельствована в порядке, устанавли
ваемом Народным Комиссариатом Просве
щения.

17. *В состав студеитов-поднисчпков Вее- 
украинского Заочного Института Народного 
Образования могут зачисляться работппкн 
просвещения, имеющие не менее одного го
да педагогического стажа, а также прочие 
лица, согласно инструкции, издаваемой На
родным Комиссаром Просвещения УССР.

П р и м е ч а н и е .  Подписываться на 
лекции н другие издали я Всеукраинского 
Заочного Института Народного Образова
ния -могут вес граждане, хота бы и не 
состоящие студентами Института.
18. Все студенты-подггасчикп, зачпелен- 

во Всеукраннсклй Заочный Институт
Народного Образования, вносят ежегодно 
плату за обучение в размере, устанавлива
емом Народным Комиссариатом Пуюовеше- 
шея УССР по соглашению с Всоукрадрсквм 
Комитетом союза работников просвещения.

Плата за обучение впосвтся за каждый 
триместр вперед.

19- Огудепты-подпнсчпкп Всеукраппсжого 
Заочного Института На{юдиоі» Образования 
после зачисления в Институт, помимо лек
ций, получают соответствующее удостовере-



ісш.жку. к«і/ш<-туіігп.с.л копсу.н.гоцкю та ко 
рйшнц’іііюм у |ммги і чр;,ш)'аі'мг періодич
ній шнгг|кмі щодо аагюилигл дис-цлп.нн, ;ц<> 
і\ нш;іадаигп. іі Іііетсгуті; .шанпя етудоі.- 
гіи4і(>(н*и;.г;ппи»и->іі у|мхолу»,п.си и^и'Кіжно 
черел ішеьмоіц ріннн'у, а ;і;і інирнніих нн 
іьідігіц усними ігтггсмпі.

20. (‘тунги гам-мутнілі еніїїмм Игоукра- 
їнсіжого .’Ы'Инио Інституту Наемный Ослі- 
тіі дш.тьсл дощу лрацішіатн «ад дисцішліиа- 
МИ, Що 'ШЛуІбпіМ. І1)»ІГГЛЧЩ>І^ Л|н*{иХІ.‘І1>;у
(фш..а, хшіл, «1}0!|юдо.шл1{|Ч')Ю> при учйи- 
них илш.хіил (а ик.г.іііп.оіи ІЬчукушігсілсоїо 
Заочіьо» І не гагу су Народньої Оснітн, а тнд 
само іі|»н либориюріоїх, що їх бо.ілоаук*дііі.о 
•ірг.игілус сам Інститут.

21. (ауд(»тнщ‘|ііиіі-ілііші.иі. що ишкоші- 
ли псі |инмші, ис.глііонлеиі *»д ІЬ(х>дШг<и,о 
Ібічісарніту Оі іігги УОЛР для ’.іоіаіі'кишя 
інституту і клЦч’Ліі.ін мшиіфїклцнЛіу працю

«чюш фаху* одержують нідіюиіцлі іюсіїіііл 
про і.'па.ііфікшцін».

22. ИЦиодж роботи Исдуїфаїиськіою За
очною І петиту іу Нл|юдш.ої (Иіітн «іетанюіі- 
.їм; Народній ішиісзіріит (Ь-літії УГІТ.

23. Лекції 1^<чі;раїнсмд>ю Заочігою ін
ституту !І)аі)одш.ої Ослітл лоїшшінй см»а- 
литн ДержашінЛ Лауконо-Методологічній! 
Комітет ІЬродньою іїдочоаріа ру < К.аіігц
усач*.

2 і. За лишим;лі нсліиот *іій*ла студен- 
тіи Уираш, ію^иучіиіішп. л Л.і^цнмі Ко- 
зисарітіии (Кі*ітл, ложо .научати ішисоїкін- 
ті ілінсультіцій та обелуюіуваїїші отуион- 
тіи зц<д(о іі^іакгіічіки нраіи щд|№ииш шіщші 
іш.акім або лі.ииклч 'Іігеукраїїіськм'о За
очною Іінгтії'і'у'гу Ла|х»дш.ої Оснітн; консулі.- 
тафю П обглутвуїкшіїн і>]няьціт.сл шрлд- 
ком уюд, іщо їх укладає Уіщкши І^оуі^кіїи- 
гькою ііаичтяо Інституту Лл|щіиюї Оснігн 
а адднишшіїии ишцпмн школами.

• 2.г>. За корнету плини лмбоуш Юріями, сійіа-
ідаліш іслштш і общшиу кшиіфікаціЛшіх 
і граіу. іггуиоитімщ|и',ршітш!ки ішосять пла
ту лл одшисоннх ііїдстаиах а <ч;гто|Иіам!і «ті- 
1ЦЇІХ ІІІШ.

КИЄ, ЩІЯОГІїуіУ книжку, Ло.ІКЛ)ЮІЄІІ Консулі,- 
іашіой н (іуколщс-пю* л рабоге іі положат 
ппрно.утич'кому коктіюло *« отношении усво
ении проходимых іі Институте предметов; 
учог анаїшЛ пудгнтоіміодшісчикоіі іі|нил- 
ішднтпг ііін-инущстігшіп ііут^'ч ішп.міщ. 
пых работ, а н щчйїходнмих случаях так
же путем устных нашіашіп.

20. Огудоімаи-ло.илісіШиїіі І^и-уц^ннско- 
і о .Чао'іііоі'о Института И,і|н(дн<іги О.ірази- 
каїїші нрсдогїаіинетг)і ноаможіїості. нести 
.іаніїтіїіі по предметам, которые трічіуют 
нрактнческоН прораоінкн (фланка, химии, 
іфнродонедение) при учічшмх а.інедеїлілх 
но укааашім» Нсеукраїшского Заочном» Ин
ститута Лароднош Обрааоїіанші, а также 
при лабораторних, ііеііосродплеііно орлінн- 
ауемых еамим Институтом.

21. </ТуДЄІІГІ.МІ0ДГІИСЧІІКІІ, ІІЛІІОЛІШШІІИе
їжо ^кюоты, усгажшетшо ІІ.^^иіим' іїо- 
Шііссарнатом і|і;и)омицєіінн АШ* дан окон- 
•кніїїл півс.ііітунд н аімцнтаїніше іашифи- 
кацікіміїут |),і(нлу но сінн'іі гііеі(на.л.ііостн, 
ііолуїаіог ок/лклгглуинцщ' удоетоао|*счінн о 
>2ім.іт)інкацнн

22. ІІ(фндок ра<шты Исеукраиііскот Иа- 
очноіо ІІисі'И'гра ііі»|К((ііого Оираловании 
устанаилшіаотсн Ла|м>дным Комиссариатом
іі]мгини(шіііи УС^ПІ’.

23. .іекціш Ксеукраїшскою Заочного Ли
сі прута Народною (Аїраждшші .лхіжни 
быть (ДЩ0|НЧ1Ы ]’ог.уда]чгплсчжі4м Научно- 
.Ко'гододоги'нчжнім ііомітч’ом' Ла|н».аюго Ко
миссариата Лросікчімгни УШ1.

24. Л]иі налички большою ьхьілжч;кіа 
сгу.н'іпчш ІІ|мнхіенііе. но сог.таикчлпо с На
родным Комиссариатом Прогішщенни, можіт 
норучап, ниіюліеіше консультаций н <мі- 
с.гужлііашк' с/гудімітоіі їм» іфактіїчіч'клч аа- 
.•:ггннм от.(і\іьнь»м шпшиг учепиш занедо* 
мним и.пі огделініним Іісоукраннскою Заоч- 
копо ІІнсгніуга Лапшою (Цшоікшіщ; 
кансулыацин н (мїілужннанно н|инижцитсіі 
іі ііоріьнсе соглашений, жіклняаемш Лржіе- 
ннам ікоуЬ'іклінскою «іаочійях» Институга 
Народною <К)]кию'аімін с сікшмтгтнукшікапі 
кьіспшмії учебными оаимхтошшми.

2Г>. За нолісшнашіе лабораторними, сдачу 
икаачічюл іі жтщнту ккьшфнкаіцгоіаііах ра- 
Гн/г С'Гу.й'О'і Ы-1юдннечнкії лносят штату на 
одипаїаїліах ос-ііоікшнлх с :жстхфнлми лыс- 
ілнх у'Чімїних шнедошій.



26. Нормальна довгість курсу Всеукраїн
ської» Заочного Інституту Йиродньої Оові- 
ти встаиоаіюєгься в 4 роки.

V

^ У в а г а .  Залежно від шдготівлі і іь 
тенсивиостя робити, студента* Всеукраїн
ською Заочного Ыстатуту Народиьоі
Цовітн дозволяється закінчити курс в ін
ший реченець, що його встановлює Удра
на.
27. Всеукраїнський ЗаешіЙ Інститут На- 

родньоі Осиші є самостійна господарська 
одиниця з нравами юридичної особи.

Цародиій Комісаріат Освіти УСРР, дер
жави! органи і державна скарбниця за зо
бов'язання Всеукраїнського Заочного інсти
туту Народиш Освіти не відіюшдають.

Всеукраїнський Заочний інститут Народ
иш исвіти щодо оподаткування республі
канськими і місцевими додатками, рентою, 
промисловим і нриоутковим додатком, а так 
само щодо внесків иа соціальне страхуван
ня лрмрівшовгься до освітніх установ, що б 
на державному бюджеті.

28. Кошти Всеукраїнського Заочного Ін
ституту Народиш Освіти складається:

1) з впесш студіотш-нередшгатішків;
2) від продажу друкованих видань інсти

туту;
3) із субсидій з державного Й ‘місцевого 

бюджету за кошторисом ііародиього Коміса
ріату Освіти, а так само субсидій держав
ши, професійних та інших організацій.

29. Кошторис Всеукраїнського Заочного 
Інституту Народиьоі Оовіти затверджує На
родній Комісаріат Освіти УСРР.

30. Всеукраїнський Заочний Інститут 
Народиьоі Освіти повинний давати Народ- 
ньояу Комісаріатові Освіти звітність про 
витрачання кошт у реченці і за формами, 
встановленими від Наркомосу, а так само 
иа загальних підставах—органам фінансо
вої контролі.

31. Всеукраїнський Заочний Інститут 
Народиьоі Осцітн має печатку з державшім 
гербом і з своєю назвою.

26. Нормальная продолжительность 
курса Всоукраїшского Заочного Института 
Народного Образования устанавливается в 
4 года.

П р и м е ч а н и е -  В зависимости от 
подготовки и интенсивности работы, сту
дентам Всеукраинского Заочного Инсти
тута Пародіюю Образовали разрешается 
закончить курс в иной срок, устанавли
ваемый Правлением.
27. Вссукраииский Заочный институт 

Народного Образования является самостоя
тельной хозяйственной единицей с правами 
юридического лица.

Народный Комиссариат Просвещения 
УШІ', государственные органы и государ
ственная казна но обязательствам Всеукра- 
инского Заочного Института Народного Об
разованна не отвечают.

Всеукраиыский Заочный институт Народ
ного Образования по обложению республи
канскими я местными налогами, реи гой, 
промысловым и подоходным налогом, а так
же в отношении взносов социального стра
хования приравнивается к просветительным 
учреждениям, находящимся иа государствен- 
иом бюджете-

28. Средства Всеуврапнского Заочного 
Института Народного Образования со
ставляются:

1) из взиосов студеетгав-подппсчнков;
2) от продажи печатных изданий Инсти

тута;
3) из субсидий по государственному и 

местному бюджету по смете Народиого' Ко- 
мпссарната Просвещения, а также субсидий 
государственных, профессиональных л дру
гих оргаппзацнй.

29. Смета Всеукраинского Заочпого Ин
ститута Народного Образования утверждает
ся Народным Комиссариатом Просвещения 
У ССР.

30. Всеукраиескнй Заочный Институт На
водного Образования обязан представлять 
Народному Комиссариату Просвещения от
четность о расходовании средств в сроки п 
по формам, установленным отим последним, 
а также на общих основаниях—органам 
финансового контроля.

31. Всеукраинсквй Заочный Институт 
Народного Образования имеет печать с изо
бражением государственного герба и с 
обозначением своего наименования.



32. ЛЬюід&цш Ікеукраїисмюго Заочвого 
Інституту На;<иш*ш Оооїти «иришідіггьгм на 
оосгшіошш іі«і.ік/дяьаі^ Каміовріяту Ооыти, 
що лилгачоі, порядок ировіужоаші ашвіда- 
щі

33. Ніжним, по зщшчеш в цій поста
нові, розв'язується стосоиио до Положення 
ирм Інститут УСИР» аарцеріжоиоіо під 
ВУЦІіІС і РІПІ У01Т а чериш 1927 р (36. 
Уз. УОРР 1927 р., У* ЗО, арт. НІ).

Харькіе, 10'кеітмя 1029 р.

Зист. Голови Гади Народні*
Комісарі» УСГГ Серби» юнко.

Корішшчий С'ліраї* Иади 
Народнії Комісар»» УОИР Я. Каса*.

32. Лквндадм Ьсвщ&шаслого Зесарго
Иислпуга Народного (ЛІішиїшшв ирсимо- 
днтся но посгаиоменмкі Народного Ко**с 
сарпата Просвещения, определяющему по
рядок иромцеїши лшяедцдо.

33. Вопросы, це указанные настошм «о- 
сіащюіеииом, раарсшкґгді орщимигтеллю 
к Положению об института* У ОСТ, утвер
жденной? ВУШШ і Сик УССР в лт* 
1927 г (36. Уз. УСІТ 1927 г. Уі ЗО, 
ст. Н1>

Харьков, 1Ь апреля \Ш г

Зам Председателя Совета Па|нлгпл
Комиссаров УООГ Сарбиченко.

Управляющий Долами Совета Народиш 
Комиссаров УССГ Я. Касмк.

П О П Р А В К А  
до 36. Зак. УСРР відд. І за 1929 р.

36. Зак. Сторінка Рядок Надруковано Мас буї*
№ а Ш 14 зг. еоадкоамець спадкодавець

*«‘*іиДьА • * * 11 * —уг "ід.у*і і* г іг і ' Ц(Ц і і г Д

Видання Переднього Комісаріату Юстиції

/ні
Издание Народного Комиссариата Юстиций

УкргоаовдітМ 243. Держтрест «Херлоліграф". Друга друкарня їм. В. Блакитного. Зам 4140—9000



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!/

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ
О Ф І Ц 1 Й Н В  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ПЕРШИЙ 14 Ч Е Р В Н Я 1929 р.

ЗМІСТ

Резолюція та постанови XI Всеукраїн
ського З'їзду Рад робітничих, селян

ських та червоноармійських де
путатів

{8—15 травня 1929 р.)
97. На звітну доповідь Уряду СРСР.

9$. На звітну доповідь Уряду УСРР.

99. На загальну доповідь про п'ятирічний плян 
народнього господарства України.

СОДЕРЖАНИЕ

Резолюция и постановления XI Все- 
украинского С'езда Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских де

путатов
{8—15 мая 1929 г.)

9". По отчетному докладу Правительства 
СССР.

9$. По отчетному докладу Правительства 
УССР.

99. По общему докладу о пятилетием плане 
народного хозяйства Украины.

РЕЗОЛЮЦІЯ
XI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ РАД РОБІТ
НИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВ0К0ДРМ1Й- 

СЬКИХ ДЕПУТАТІВ.

97. На звітну доповідь Уряду СРСР.

Заслухавши доповідь про роботу Уряду 
СРСР за останні два роки, XI Всеукраїнсь
кий З'їзд Рад Робітничих, Селянських та 
Червопоариійських Депутатів цілком і пов
нотою схвалює діяльність Уряду.

З'їзд з задоволенням відзначає, що між
народнії політика Уряду СРСР була скерова
на па збереження миру, на здійснення захо
дів, що послабляють можливість нових 
збройних конфліктів, і відповідала інтере
сам пролетарської держави, робітничої кля- 
сп та трудящих мас цілого світу.

РЕЗОЛЮЦИЯ
XI ВСЕУКРАИНСКОГО С ЕЗДА С08ЕТ0В РА
БОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙ

СКИХ ДЕПУТАТОВ.

97. По отчетному докладу Правительства 
СССР.

Заслушав доклад о работе Правитель
ства СССР за последние два года, XI Все- 
украннскнй С'езд Советов Рабочих, Кре
стьянских о Красноармейских Депутатов 
целиком и полностью одобряет деятельность 
Правительства.

С‘свд с удовлетворением отмечает, что 
международная политика Правительства 
СССР была направлена на сохранение мира, 
-на проведение мероприятий, ослабляющих 
возможность новых вооруженных конфлик
тов, и соответствовала интересам пролетар
ского государства, рабочего.дцасса в трудя
щихся масс всего мара.



Пропозиція Гоюацоїо Уряду про загальне 
рояабршянш, що її одностайно ні.ікину.тіі ка
піталістичні уряди снігу, те і ще раз свід
чить про пцглп.тю політику миру країни 
рад т;і іі|ні лідіотупатія попої світової пій* 
ни імнерінліетамн, иасаинерод. грабіжни
цько іміїеріилісгичівм війни щнхги кранін 
н|нмога|и мсої -диктатури — 01*01*.

Снос систематично оиброіяти, збільшив» 
на армії та фльоги імперіалісти пропалять 
під прикриттям фа.іілиипої, ніби миролюбної 
роботи .Ііпі Націй. З'їзд зиертле унагу ро 
біпмісіп та пригноблених пародій цілоіч> сні
гу на цю підлу ]и/)оту і зак.гнкап їх буди 
МГОНИМИ (О «іборішги т\\> — блТЬКШЩИНИ 
Н|тлотаріиту пілот оніту. Кованій трудя
щий Нонином пам'ятати, що тільки Черж/на 
Армія армія ігролотарінту та трудящого 
н'.міигпіа Г.рГр <; дійсний обо|нмісць миру 
та Інтерес,ін робітничої кліпси і тфітмбло- 
них пародій ію.імжіЙ.

З і.ід цілком сх-налин. політику Уряіу 
ГІГ.Р к сцрниі ммусгрін.іізації країни, роз
питку иажкої індустрії іметалюргін, нугі.іь- 
па промисловість' Алііі|ммі.гт:мі, Ту|«сегпиго- 
Гшмрськд аа.ііаииин, тржтрпі ааііодн то
що), ню вносить іимикі аміни іі економіку 
оіЬ|М'Мііх частин Г-оюау та н техніку нироб- 
ігшгпіа. Така політика .кібезнечуо ГЛ*С|* ио- 
жілімдіісті. ції капіталістичних кщіїи, утло 
ренті гііоїми власними ги.іами іншої тех
нічній бази, потрібної для іюнііої рекон
струкції іиі.оіч) ііл|юціі.опі господарства, 
для забезпечення прение.гонесгн сільсько- 
господарською сировиною. для ііідінчіснни 
та соиіялйтичіюї реорганізації сільського
і....

ІІІшідкіпі теми мі.юудуїіаіііііі нромнслоно- 
ті, |нкшиток цілком шик галузей {хомін. 
Т|шкго|м<будііипіптно), розпиток чаппптбу- 
цу плиті. ;юкроиа сільсько-господарського, 
аніцнююп. и руках 4і)юлотарської доржанн 
можлтт'ті іш.іішати на гаю наро.нм: госпо
дарство і утіюрюкт. ту чаторіллміу базу, 
спираючиси -на яку іІЧциісмсий Урім зміг 
органіаунатн широку виробничу допомогу 
бідницько іюродпіщі.кнм їмсіїодаргшам, рое- 
ічі|иіути будіиіпіитво целиком утутліілі.шмю- 
го сільсько-іепіодарсьіюго инробіпіцтна (рад- 
іюсіїн. колгоспи), ігоґидіггн маиппгі.іацію (І

Предложение Союзного Іірйвитімрмтіїа «б 
общин ікцюружипки, единодушно отвергну- 
тоо канитаїистичоскнзги іграїттелштми 
мира, еще и «до раз снндетслятвуст о под
линной политике мира страны сотой и о 
подготовке некой мировой войны империя ли
стали, и ш*рную очередь, грабительско-им 
ивриалистической войны нінлин страны 
пролетарской диотатурм---4>ССі*.

Оною |іабогу но смстшатячоскоху воору
жению, увеличению армий и флота импе
риалисты щюво.шт под прикрытием лживой, 
йудто-би миролюбивой работы Лиги Наций. 
С«д <Л[іаща<>г ішиманіїо |йбочнх и ушс- 
'ммшых иарідон 1МЧЯЧІ мира на оту поплую 
работу и призынаот их бып. готоиыдга к обо- 
1м>н« (ХХ)1*—отгчгмггиа пролетариата всего 
чи|>а. Кая^ділй 'гр\'дшцнйгя должен помнить, 
что только Цк'.снан Армии -армия проле
тариата в ТруДЯІЦОІХ)СЯ кростьяігсткі ССОР 
1‘г.ть дейс'лпгпмі.ний защитник мирА и 
пит<‘|югон рабочего класса и упштщшмх на- 
(юдон колоний.

С/еЗД ЦИ.Ш0;М 0Ц(/»|ИПГ1' ЦііЛ'Н'1'ИКу
гольстна (!СС1* и дело индустриализации 
гтр'кнм, ржшнтля ічіжєлоЙ нндугтрпи (ню- 
іаллургни, уголмш ІІ|ЮМІЛПЛОШІОСТЬ, Дне- 
ігрост(юй, Ту’рк«іСтанО'Сіібн|юка}і жслотгаз 
Юрта, тракччфные заіюдм и т- и.), что вно
сит боЛЬІІІИО ІКІМОІИМІНН н '.нсошшгку </г-
дольных чаотей Союза и » технику проиа- 
Н0ДСТ1Ю. Такай политика обоошулгиаот СССР 
иозаіиіг-ииость от каїжтплиотичегкнх стріїн. 
С/ІЗДІІІШО С/ІЮ1ШИ собстпошіммм силами но- 
іюй чч’Х'ШРгеской базы, необходимой .їдя пол
ной реконструкции исеїю наріжного хознй- 
гиіа, і їли обеспечении цромілш.теїміостя сель- 
вко-хопяйстіичптідм гьі'рі-ем, ,\ді\ нодіштил и 
ооцналштнчих'/іюй ]ммі|м ашглаїрш сельского 
хозяйстна.

Быстрый томи носгтючшчнпі промыт- 
леїішм'Тіі, разшгі'не і'оію|піготпо ноиых еі^г- 
слий (химн-и, трпктїфскуг(»олтольстио;. раз
витие мапіішініт|юош!Я, н частности сель- 
ско-хіхіяйтаїїешіоію, укрепляют к [>ук.іх 
ііродіта)юкоіч> гооударгт яооможпосги 
вдівмниі іга яехз иа|щрюо хоїшйстпо и га
дают 47 материалі.ірую базу, опираясь на 
которую Схпнхпглое ІІ[йоктелім,тпо смогло 
организовать широкую прокзіюдетімипгую 
іючіиць бедіщцко-горедтщкігч хоонПстиам, 
і]хише|иіуті. стронтельстію к^ліюго обобщо- 
стпчшоїо солм'ко-хжиійтютпмч) нрояз-



допомогти масовому вяр'гїннчому кооперу
вали» селянських ГООІЮДЗ^СТВ.

Розвиток індустрії, що дедалі більше по
силює свою провідну ролю в народньому 
господарстві, увільнення 35% бідноти від 
сі.іьсько-госио.арського податку, політика 
тюдатшяїого лолепиения основній середняць
кій масі сс.дяійтва та індивідуальне оподат
кування глитайні. розвито;; системи сільсь
когосподарського кредиту тощо, становили 
ту економічну базу, на основі якії прота
ла активніш, і організованість -робітничо* 
пиішп.кнх час, нролетарінту та бідноти 
насамперед* зміцнилася спілка робітничої 
кляпі і бідноти з герсдинцькн.чи часами се
ла. •Іосрреднншн в руках И|ю.к*таргької дер
жави управління засобами іш|ч>5пнцтва та 
освоїш ми товзрнвми масами соціялігпічноТ
ІіроМВС.ВИШСПІ, .{ЧЩННВШП І Іі.и'ІМИШНИ на 
основі СіІМОДІЯЛМГОСТИ ріХВПІНЧО-Се.ІЯНСЬКИХ 
мас бсжюсеро.иИ кооперативні зв'яжи про- 
чисдовоти з масовим споживачам, Уряд 
ГРСР забезпечив сноси політикою ро.ігор- 
таиня оціилістичного шепну пусти кадіта- 
.1 істнчшіх решток, проти глитая та венча
на. сприяв значному зменшенню в тоиа]ю- 
<)я|юті приватною капіталу, обчежчдно 
з’юлліуін г.шглііііі та увізі.коаші б;.(ішш.і;<>- 
серединні.кн\ час під екшмчічн ї залежно- 
с я від Г.1НТІЯ.

Обопіуючп Ч.іТЄрІЯ.1Ь1ІІ можливості і зу
силля робітипчої кляси та трудящого селян
ства Их радянських річтіублік. ОІЧ'Г най
більшою мірою забезпечує економічний та 
кул.турцо-націон;иі4шй ]ххшиток івеїх на- 
цімшілюстой Союзу.

.VI ІісеукраїнськиЯ З’їзд Рад шьшак. що 
політика Уряду ГР(Т пошита Л надалі йти 
тим же Ш.ІЯХОЧ ііиустрінлі.кшії країни, ю- 
помолі бііііящ.ко-п^лшшіжій масі села я 
піднесенні свого госііо;арства, скерувавши
розвиток ЙОГО ШЛЯХАМ СоЦІЯЛІСГНЧіШЧ. ШЛЯ
ХОМ колективізації та утвореній великих 
усуспільнених госиа;а|»ств. па основі суча
сної техніки, досягнень «ауки. рішучого на
ступу на капіталістичні елементи країна, 
на негайна та глитая.

водства (совхозы, ко.иооы), утилить маши
низацию и «помочь массовому ироизводствев- 
ному кошорироваяию крёстьяшжнх хо
зяйств.

Развитие индустрии, которая нее больше 
п больше увеличивает с-вою руаиюодящую 
роль в народиом хозяйстве, освобождение 
35°,<, бедноты от сельско-хозяйствепкого на
лога, политика «налогового облегчении 
основной середняцкой массе крестьянства 
и кТшгЕйдуалъное обложение нулачестьа, 
развитие системы селзуско-.хоэяйствежюго 
кредита к т. и., составляли ту зкоігомяче- 
скую базу, на основе которой росла актив
ность и организованность рабочо-кростьян- 
ских масс, пролетариата н бедноты в пер
вую очери-дг., ЛТ^КгЛЛЯ.ЮЯ союз рабочего 
класса и бедноты с середняцкими массами 
села. Сос|>едо'ТУ‘чнв в руках игрэдетарокого 
іюсудцістаа управление средствами афопз- 
вс-дства н основными товарными массами 
социалистической н|ючьші.теігіюспг, укрепив 
и усилив на с.мюзе самодеятельности 
рабочс-креїті.'Иіііїих масс ж*лосред.*ТЕеіг- 
«М« КОІ^Є]КІТИННЬІО связи измышлен- 
пости с массовым потребителем, Пра- 
ШПЧ ЛЬ'ТИ» (Т4'|* обеспечило своей по
литикой развертывание соцналистнче- 
гюяю ііасгуилсвті іі[с/гни каппта.тнетячо- 
скіг-х <*ттк<яі, ті|н*тнв «кулака н взимав а. 
сцНтюішо значительному уменьшению в 
тоиарообіцюте частною капитала, ограинче- 
шію |юстл кулачества н освобождению бед- 
НЯЦКО-СЄІИЧДКЯНКІЇХ масс от ашюмігческоГі 
зависимости от кулака-

Обеднили материальные возможности я 
усп.шя рабочего класса и трудящегося 
ьдкчцьянства Івссх советских реснублик, 
(ЧХТ н наибольшей степени сюсспечиваот 
экономическое (н ісультурл о-иацнопадыюе 
развитие всех национальностей Союза-

XI Нсеукраинский С’езд Советов ирги 
дает. что политика Правительства СССР 
должна іі ішр. дь итти тем же путем ивдусг- 
рна.нгзацші страны, помощи бедняцко- 
•о}»е(шяцкой массе села в поднятии своего 
хозяйства, направив развіпчге его по пути 
социалистическому. по пути коллективиза
ции. и создания больших о5ойц(ч'тв.тоіиьсх 
хозяйств, на осново сов)К‘МЄШіой техник.:, 
достижений ваукн. •) хулительного ігастудле- 
шгя на капиталистические элементы стра
ны, на .нэпмана в кулака.



Ця політика забезпечила зростання і 
зміцнення ОИ'Р, ачіцисчшн радянської вла
ди за минулі діїа, роки. Віяіа дала можли
вість збудувати п’ятирічний плин могутньо
го г-оцінлістіпиого будівництва, <п якому 
У<ТР — тграїїііі важкої індустрії — иосі- 
дас почесно місце.

XI Всеукраїнський З'їзд Рад закликає ро
бітників та трудяще солінитво об'едпатнгя 
ланколо І>адшіського Уряду, щоб яабезпечн- 
тн успішну реалізацію цього оману, жпгіі 
утворює умови для дальшого (економічною 
і культурного розпитку всіх чгаціональпо- 
стей ОРГ.Р.

всеукраїнський З’їзд Рад нідзігачає потре
бу <н:об.шлш у па пі і допомоги під Сошного 
Уряду сільському гошедарстиу Опеїпу—цьому 
основному хлібному районові України, де бу
ка юп. часті іїсдороди, а також піднесенню 
господарства надзшічайіго перелюдпсшіх та 
малоземельних ішЙоиів прігкордоішої «гну
та Правобережжя.

Подо.шяія низки трудлощів на шляхах 
соціалістичного будіпішцтиа с в найтіснішій 
залежності від розв'язання зерненої пробле
ми та поширення инробшгцтва сільсько^гос- 
По.ГарСЬКОЇ сігровігнн. З цього погляду роз
питок господарства Стену і Праїкнк^н-жжя, 
зокрема економічного ніднесеїшя прикордон
ної смуги, має загально союзне значення.

XI ‘Всеу'враїяський З'їзд іРад знос, що на 
шляху соціялістірпгого будівництва ми зу
стрінемося з труднощами, які шпіліиктгь з 
тетніко-економічігої відсталостн країни, ка
піталістичного оточешгя ОРСР та класового 
опору ворожих глитайсько-ненмапськіїх еле
ментів ясореднпі країни.

Хлібозаготівлі минулого і поточного року 
свідчать про те, як нсігчлп та глитай, ко
ристуючись о стихійного лиха, намагалися 
иідїітатн соціалістичне будівництво. Уряд 
цілком правильно, олнраючися на волю та 
організованість бідшіцько-соредіптіькіїх мас. 
вжіш торік проти глитайні надзвичайних за
ходів.

XI Ікеуяраїнеькнй З’їзд Рад івід імені ро
бітників та селям України обіцяє Урядові 
ОРСР допну підтримку в Його політиці со-

Эта тінтика обеспечила ]юст и укрепле
ние СССР, ук|кшоняо советчсой власти за' 
прошедшно два года. Она дала впзножтютг». 
ност|юнть шгги.нтний план мощігшо соцн- 
а.іис'ппеекого сіроіггслитгва, в котором 
УССР—страна тяжелой шідустріпі—залп- 
мает псяепюо место.

XI Всеукраниский С’езд Советов призывает 
рабочих и трудящееся крестьянство спло
титься вокруг Советского Правительства для 
обеспечения успешной реализации этою 
плана, создающею условия для дальнейшего 
экономического и культурного развитая всех 
национальностей ССОР-

Всеукраірисяаїй С’еад Советов тмечает 
шюбходимость особого втопити я помощи 
го оторочім Союзігого Правительства сель
скому хозяйству Стени, являющейся ОСІКЯІ- 
пым хлебігш 'ікійоном Украины, жщичржсті- 
•пьої частым недородам, а также под ему хо
зяйства чрезвычайно лс|юнаге.101шых Игмл- 
.поземельных районов тяраііпічной полосы 
Пра-поіїережьн.

Преодоление ряда дойностей на путях 
социалистического строительств;! находится 
в чхянойшой зависимости огг разрешения 
зерновой {Проблемы )Г расніііропия П|Ю1ГЛЮД- 
ства селіизко-хосшйствешгоію сырья. С згой 
гочкя зрения развитии хозяйства Отели о 
Правобережья, в частности экономического 
поц’ома приграничной полосы, шест обще
союзное зцачошге.

XI Всеукраинскнй С'езд Советов знает, 
что на пулі социалистического строитель
ства мы 'Встретимся с трудностями, -выте
кающими нз техішко-зкоііомической отстт- 
лости страны, кашітатнстескяго окруже
ния ССОР и классово» сопротивления 
іражцеїяіигх юулацко-ішмаїгскігх элементов 
шутрн страны.

Хл<Чмюагот(йгкн проте,шіого я текущего 
геца свидетельствуют о тш, кав лшгман и 
кулак, нолі,зуясь стихийным бедствием, 
старались по.рорвать социалистическое 
строї ггольство. Цра'Віггсяія'тпо совершенно' 
правил.по, опираясь па волю и оргачгнооиа- 
•ность бседгяцко-серодилд-кіи мате, тфіічеїт- 
ло в прошлом году против кулачества чрез
вычайные моры.

XI Всоукраинсшй СЧхц Советов от имени 
рабочих и крестьян Украины обстцаот Пра
вительству ССОР полную подасрскк-у » «-о



ніилнткчного буіиництва, в його боротьбі з 
труднощами, в його політиці зміцнення обо- 
■рошдіагности ОРОР, піднесення та розвит
ку втіх ла^юдів Радянського Союзу.

Харків. 8 травня 1929 р.

Голова XI Всеукраїнського З’їзду 
Рад Г. Петровський.

Секретар Всеукраїнського З'їзду 
Рад М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК- б череня 
1929 р., № 128.

*

ПОСТАНОВИ

XI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ РАД РОБІТ- 
НИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І ЧЕРВОНОАРМІЙ- 

СЬКИХ ДЕПУТАТІВ.

98. На звітну доповідь Уряду УСРР.

XI Всеукраїнський З'їзд Рад, вислухавши 
звітну доповідь Уряду УСРР.—цілком схва
лю»: діяльність Уряду і щодо витримано
сті! лілії зміцнешія диктатури пролетаріату, 
і -щодо понш[>егоія соціалістичного сектору 
та зміцнення спілки робітничої класи іі бід
ноти з с^ммияком та послідовної боротьби а 
іюшткамн капіталізму — иепманом і гли
таєм на селі.

З'їзд пропсщус Урядові й надалі се збочу
вати від цієї лінії.

Щодо зовнішніх справ З’їзд цілком ух
валює політику боротьбі! за мир та захочи 
Уряду, спрямовані па зміцнення міжнарод- 
ньої солидарности троящих.

З'їзд пропонує Урядові, переборюючи 
труднощі, і падалі вести вперту боротьбу за 
будування соціалізму в пашій країні.

Основні показники здобутків звітного пе
ріоду це — значні успіхи в царнпі важкої 
нідусгрм (вугілля, руда, метал, виробництво 
засобів виробництва) і в легкій промислово
сті, що перероблює сільсько-господарську си
ровину (зокрема в цукровій промисловості), 
а так само в нариві сільського господарства, 
кооперації, торгівлі, трапспорту і зв'язку.

политике социалистического строотюлъстза, 
в его борьбе с трудностями, в ©го политике 
укрепления обороноспоссбиостп СССР, под
нятия п развития всех пародов Советского 
Союза.
Харьков. 8 мая 1929 г.

Председатель XI Всеукраниского С'езда 
Советов Г. Петровский.

Секретарь XI Всоукраинского С'езда 
Советов М. Василенко-

Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 6 июня 
1929 г.. ЙІ* 128.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

XI ВСЕУКРАИНСКОГО С’ЕЗДА СОВЕТОВ 
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАР

МЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ.

98. По отчетному докладу Правительства 
УССР.

XI ’Всеунрашгсвий С'езд Сокетов, заслу
шав отчетный доклад Правительства «УССР, 
—полностью одобряет деятельность Прави
тельства как .в отношении выдержзшгостн 
ліпиш укрепления диктатуры яро.тетариап. 
так іі -в отпошешш расширепия социалзі- 
ітичосі.ого сектора л укрепления союза ра
бочего класса п бедноты с  середняком, а 
равно н последовательной борьбы с остатка
ми капитализма—нэпманом и кулакам пи 
селе.

С'езд предлагает Правительству и в даль
нейшем не отклоняться от этой линии.

В отпошешш внешних дел С'езд полно
стью одобряет политику борьбы за мкр и 
.мероприятия Правительства, патгра&теалы»* 
па укрепление международной солидарности 
трудящихся.

С'езд предлагает* Правительству, преодо
левая трудности, и в дальнейшем вести 
упорную борьбу за строительство социализ
ма в нашей стране.

Основные показатели доспвкетгй отчет 
ного периода эго—значительные успеет в 
области тяжелой индустрии (роль, руда, 
металл, производство средств производства) 
и в легкой промьшілешюсти. перерабаты
вающей сельско-хозяйственное сырье (в ча
стности в еахарпой промышленности), а рав
но и в области сельского хозяйства, коопс-



(►гжс, ОСНОВНІ фонди П.іроДИЬОГО господар* 
ства дедалі зростають, канітало-нкла- 
ДОНИН ЗбІЛЬШУЮТЬСЯ швидким точном, 
росте продукція чньроднього господарства, а 
надто — продукція промисловості!, збільшу
ються житлом будішпгптво. апоря псування, 
і дедалі більша забезпечуються побутові по
треби трудящих. В результаті пошнрешія 
енергетичної бали — Дніирсльстан, Штерів- 
ська, Харківська іі Київська районні елок* 
тростанції—тохні'шо міцніє промисловість і 
сільське господарство та збільшується про-
ДуКЦІШіІСТІ. П]Мці.

Особливого значіння набирають проведе
ні Урядом зпхщн до реконструкції сільсь
кого ічюподарства через роогортаншг колек
тивізації, розвиток і зміцнення радгоспів і 
заходи до ніднессіипі иро:.каііш>сти, прове
дения -агромінімуму, поширеним маппгпоно- 
стачаїмія, тра<кторизації, контрактації і ці
лу низку інших заходів, спрямованих на 
зміцненім соШ.тістігчної бази сільського 
господарспчщ У ісраТяпг.

Розвиток на|юдиього господарства України 
простує путтю, що забезпечує приско
рений темп розроету соція.іістиччпгх елемен
тів за зміцшіпя провідної ролі індустрії.

Підсумки народпьо-господарського 'розвит
ку УСРІ* за передущнЙ Аоріод свідчать, що 
Радянська №$(& під проводом комуністич
ної партії, спираючись ага спілку пролета
ріату о біднотою села і бльок її з середняць
кими масами, 'Виконала завдання відбудов
ного періоду і заклала міцну підвалину для 
реконструкції і широкого розгортання соці- 
иліотитаого будішппегва.

XI Всоуку>аїірськігй З’їзд Рад констатує, 
що запроваджуваний до життя 7-міггодіпгний 
робітний день — великий здобуток иролста- 
ріяту радянських країн і результат зміцтмі-. 
ия диктатури пролетаріату ага Грунті госпо- 
дарсілшх досягнень.

На всю широчінь поставлено скрапу куль
турної революції. іВ результаті впертої бо
ротьби Уряд має чимало досягнень на всіх 
ділянках культурію-содіяльїюго будівни
цтва, а -падто щодо проведення я життя зав
дань Ювілейної Сесії ЦВК! Союзу.

рация, торговли, транспорта и связи. Та
ким образом, основные фонды народного хо
зяйства -все біліоо растут, капиталовложе
ния увеличиваются быстрым тчшюм, растет 
іцюцукцпя нарчщого хозяйства и особонио 
прздукция прочыш.теияостп, уве.игпгвастен 
жн.пициоо строительство, благоустройство, 
и все более >л более обеспсчтютси быто
вые -нужды трудящихся. Н результате рас
ширили зне|«чтичесюЛ базы — Днміро- 
строй, ІІІтерогх'КїіЯ, Харьковская и Киев
ская районпыо электростанции—тех-пиче- 
СК1! Крепнет НрОМЫШЛ(Ч1ИОСТЬ и сельское 
хозяйство и увеличивается продуктивность 
труда.

Особое значепяо приобретают проезде!;- 
иыо Правительством мероприятия то рекой - 
сгрукціш сельского хозяйств путем развер
тывания коллективизации, развития н ук
репления совхозов и мор но повышению уро
жайности, проведения агроминимума, рас- 
мироипя .машниоснабжония, тракторизации, 
контрактации и целого ряда других мер, 
направленных «а укрепление ощиалнетиче- 
сной базы сельского хозяйства Умаяны.

Развитие нарздного хозяйства Украины 
ид<чт но ігу'ти, обеспечивающему 'ушфечиїмй 
теми уюс.та социалистических элементов при 
унреіглешін руководящей ролі индустрии.

Итоги иа]>од}го-хозяйственною разви
тия УОСР за предьгдущісй период свидетель- 
ствуют, что Советская власть под руковод
ством коммучпрогичегкой партии, оняраясь 
на союз пролетариата о беднотой села и 
блок ее с середняцкими массами, выттшг 
ла задачи восстановятельного периода и 
заложила крепкий фундамент для рекон
струкция іп широкого развития социалисти
ческого строительства.

XI Кеоукраннский С’озд Советов конста
тирует, что вводимый в жизнь 7-мячасовый 
рабочий день—большое достижение проле
тариата советских стран и результат укреп
ления диктатуры пролетариата на ночво хо
зяйственных достижений.

Ко -всю ширь поставлено дело культурной 
революции. В результате упорной борьбы 
Правительство имеет порядочно достижений 
т  всех участках хулурурщкоциального 
строительства и особенно в олюшешш про
ведении в жизнь заданий Юбилейной Сессии 
ДИК Союза.



Чимало місце в культурпому будівництві 
посідає масова освітпя і політосвіти робо
та — ліквідація неписьменності!, профосві- 
та робітництва і загально навчання. готу- 
вашіи нових кадрів фахівців і розгортання 
піюлетарської -науки, що весь час ідуть лі
нією піднесенім. Поруч цього дедалі поліп
шуються матеріальні умовили навчання, 
розгортається шкільне будівництво, радіо
фікація і кіпофікація. Значні здобутки є і в 
спразі охоцкіли здоров’я, а надто щодо по
ліпшення побуту трудящих мас.

Досярполпя звітного періоду в радянсько
му будівництві уможливили датп рішучу 
відсіч всіляким спробам клясово-ворожих 
елементів послабити диктатуру пролетаріату 
і о6о{ишоснроможпість радянської країни.

XI Всеукраїнський З’їзд Рад з задоволен
ням констатує цілком позитивні наслідки 
зміцнопня низових органів Радянської вла
ди через (поширеная їх прав, заведення сіль
ських, СС.ШЦІШ і -міських бюджетів, зміц
нення революційної законности, я ід несення 
активности, і самодіяльпости виборні в иа 
всіх ділянках радянського будівництва, що 
особлігво виявилося підчас перевиборів рад 
1928-29 року. Поруч цього З’їзд відзначає 
дооягноння в справі зметшлшя адмінісгра- 
тивно-госіїодарськпх видатків, що тможлп- 
вило збільшити витрати на господарсько бу
дівництво і соціяльио-ку.тьтуриі потреби 
трудшцої людности України. Правильна лі
лія Уряду щодо запровадження національ
ної політики -па Україпі тала чималі прак
тичні здобутки: широко розгорнулося будів
ництво української культури поряд культур- 
пого -відродження національних мешностей, 
що утворило кращі умовляй для братерсь
кого співробітництва всіх трудящих.

XI Всеукраїнський З’їзд Рад підкреслює, 
що рсоріст іиароднього господарства і процес 
соціялістпчного будівництва звітного пері
оду супроводився труднощами і перешкода
ми, що впливали на темпи розвитку і по- 
тгебувалн значних зуспль на їх подолання. 
Це—неминучі труднощі нашого зросту, що 
їх спричинюють, насамперед, культурна, і 
технічна відсталість, як і те, що нам дово-

Значнтелрпое место в культурном строи
тельство занимает массовая просветитель
ная и полит-просветительная ]>абота—лик
видации неграмотности, профобразования 
рабочих и всеобщее обучение, (подготовка 
нових кадров специалистов и развертывание 
пролетаркой пауки, все -время идущее по 
линии роста. Наряду с этим все более улуч
шаются материальные условия обучения, 
развертывается школьное строігрольстьо, 
радиофикация и кинофикация. Значитель
ные достижения -имеются и в деле охраны 
здоровья, а особенно в отношении улучше
ния быта трудящихся масс.

Достижения отчетного периода в совет
ском строительстве сделали возможным ока
зание решительного отпора всевееможныч 
-попыткам классово-враждебных элементов 
ослабить диктатуру пролетариата и обороно
способность советской страны.

XI Всоукрашккий Ссзд Советов с удовле
творением констатирует вполне положи
тельные результаты укрепления -низовых 
органов Советской власти путем расшире
ния их прав, введения сельских, поселковых 
н городских бюджетов, ук|кшлеішя револю
ционной законности, повышения активности 
и самодеятельности шбирателей на всех 
участках советского строительства, что осо
бенно выявилось во время перевыборов со
ветов в 1928-29 год)*. Наряду с этим С’езд 
■отмечает (достижения в деле уменьшения 
административно-хозяйственных расходов, 
что сделало возможным увеличение расходов 
на хозяйственное строительство и социаль
но-культурные нужды троящегося яаселе- 
ния Украины. Правильная линия Прави
тельства в отношении (проведения нацно- 
пальвой политики на Украине дала значи
тельные практические достижения: широко 
развернулось строительство украинской 
культуры наряду с культовым возрождэ- 
шіем национальных меньшинств, что созда
ло лучшие условия для братского сотрудни
чества всех трудящихся.

XI Всеукраияский С’езд Советов подчер
кивает, что рост народного хозяйства и «ц»- 
цесс социалистического строительства от
четного периода сопровождался трудностя
ми и препятствиями, которые влияли на 
темпы развития и требовали значительных 
усилий на их преодоление. Это—пензбежпыо 
затруднения вашего -роста, вызываемые, 
прежде всего, культурной и технической



даться будуиати гощя.и.ім лл  умовнії ьаніта- 
лістичпого оточення і жичкуг|»итгн клинової 
бо[н»тьби «мцимит нашої країни, при над.
ЩОТаЙНІЙ рО.ШО|Мі|||ИНОСТІ І рОІДрІбі|<*/ТІ СЄ-
ляімжях іч^іи.га^.кл. бюрократичних пери- 
кручунаиинх и ;пгар;ггі тощо.

Минулими |юкнчи сіялися деякі усклад
нений! іі лоїшіниііх іпокчншіх І’адшісмуио 
Гчінму ґро.ірин Англії а П’І І’, аїреппші ви
ступи декількох буржуа.ніих уридіи, Гимна- 
етапні оігук»Г*и англійської буржуаиії утіш- 
рити іфотиітдтісі.киЙ бльок і. пире(огг.іч, 
иодюиати економічно І’адніиький (от). Ці 
утлматиіпін утрудіїюкали шгкорнс/гоиші п<>- 
статикою мірою ділок их :лГн:н;ін ія снітошгм 
|чи іи>[а|ігпиіх і накордонної ТИХНІКН Д.1И 
аміщсшія технічної Г*а:ін нцустріялтції.

Моря і цих трушощш, Україна .кшалл що 
і труднощії: внутрішніх, пк: нроріні у пли
нах хліГимаготіїимі. та щюітшічоію поста
чаний, -нсіорід 111^8 року на Півдні України
ЮІЦО.

Щоб іюборопі труднощі сиіГнмагогінсль 
1.1 лішіідушті наслідки аіичгиу '«личини, 
Урядові донелосн ижнтн рішучих находіи 
н|»/ги глнтаїн. XI 11<*укрлїіи-ід;ігй З’їад І'ад 
а :іа і'инм4уіпгіг'і иідкреслнк;, що н.іншші на
ходи Уряду, «причі>п;іііі на подолання труд- 
пощіи і аммпіиіі'іііі соцЬіліспі'їліого ічігшмар- 
стен, проведені пролечаріит«лі :»а доночоїчно 
оргапкюігнігнх час са.ил.кої бі,цноти, що ни
ла .лі собой» основні часи пфслпнцтна, а та
кож мобі.іі.іаціи іяіу'гріииііх щтурпн жібеа. 
иечн.іи медику цоночогу к№до|іі і'ішч 'районам, 
хііинідунадн арігп роїїпшчмт постачання і 
тич слчич ’лчіціїя.ін спціи.пггичне будіїшн-
нию

• Гкм щюііонуг: Урн.юні і падалі, аапеще- 
чуючи ні>11111' ник'ніанин щінреслчіих иля- 
ііін і нілі'м,*р-м,і>п* і кулі.туїто ічнііяліліого 
оулгонкітіа. гігііртітінчі на підгилено корім- 
ІІІШТІНІ р:юі'|»ІШ*ЮЇ кляпі, ]паіІІГІ'ОК ІНИ]ЮІ(ОЇ 
інініїшінн іо(мя(|і.і;о-п')ммііііціл;іі\ шарінго- 
.інисті та :пііі(зщпгя іитігніїчо-сімтіськиї 
спілки •Гїлд мідкрулкм;, що й тепер перед 
нами сгони, ще такі тонші грудопикі н 
прокосі соціилістірніічч) росту:

оіутз.*іпчло, а раніш и том, что нам нрихо- 
допед гір/иті. с<»цналили н услоаиях каня- 
тжшстичипкого окружения и наигтриііил 
классикой борі/ил внутри нашей страны, 
ирл чрелнмчаДш Й |нммім.№інистИ н рнл.ЦкЛ-
.10ІІЦО.Т1І Кр.’ПІгЯНСКНХ Х-ШІЙПН, Гцо}УЖр.І-
ти'іегжих мгіиїжоянй и аіша|йіто н т. ,1

ІІ Щ^дыдушие МДЫ ІІрОНЛОІІІЛН ІИ'КОГ. рМО 
ОГ.ЛОЖИОНШІ НО ШІІЯНІГИХ Н.КШМІИЩІОШОІПП'Х
Гожтгкіяч» Самка гр.тфмн Ат.іли с ГИТ. 
аїрегтнщіме. нып) н.іенші никоторых Гіу|>- 
жуалних пранітмьіт'н, Гиу.1Г[ифыиныи по
пытки английской буржуазии тідаті. Н[к>- 
ЇНІИіГОНеТСКНЙ блок И. Н керную солону, 11.(0- 
ліі{и>наті. акоітмісм'П.и (лжитг.киЙ Ъмгл). 
:>г(» осложнения :щтрудшілн нгнолі.яонание л 
дог.іаїчяпюй степени дилоных сня.шй г, мн- 
|юным ХОЛЯЙГ.ТІЮЧ и ларрани'пюй інмілки 
%и\ уігіншеїгии тихігяштжой Гк»уы ннду^г- 
рналіиакии.

Наряду с ятями панрудниииями, Укрішіа 
итімгл.іа ищи и 'іат{»удіі(щил ітп<(шшіне, 
а именно: пр’рын и п.іаііах х.К'Гнг.іаптийік и 
імбочего спаОжпния, ппдіфід НІ28 ічіда пт 
ІОїхі Ук|іапш.і и т. д.

(І ірммо п|мх»дол«иия натруднпиіій п х.то- 
Гкхк'іїчтшиїх я .гіштдаяии ро.іулі.татин ш- 
бели оанммх хлебни, ІІраннтолі.стну нріпп- 
.шгі. прилипни, імчинтшімо меры И|нггив 
«улашж. XI І1м>ун|кітпм;ий ’̂пхід Отигон с. 
удоіиїтнорииіеч нод'нркшіает, что плане, 
шле ме|юіс|іши'нп Нрашпхмитна, иліцлииші- 
шли -на іцгодол нии -.спруїшеїпгіі и ук|кмме- 
іже социаліігпгііТ'К'Но холяЙсТаа, прннхиш* 
шле іі|я*.ті'т;ірнаг(»ч г иочоїщ.ю оргаииао- 
нашплх масс, «чммчсий бидттл, кнгор.мі ви
ла на собоні оі'-ноншди м<им-.ы ии]и'лнячіт.тші, 
а также моґшлішцші ннпііиііних іригс.у|>соа 
обисчіитін Гмміаную помощь пед-цх^шли 
ішйинам, лпкінідкрона.ін ср>.иі раГиі'ПЧ'о 
пніГґжнння и чим гачмч укришіли соїпшн- 
сіпгнтісои ст|м)ите.ііл'.тік>.

^’іхід <г]тдлагаегг Нраіштельстиу и іі іриіь- 
1ІИЙШИЧ, обиіМП«СШЩ4І ІГ0.1ІІ0И ИСІІО.ІШЧІНН кі
лі ‘ченніл імаїюн хшийтіоіиіоі'о и пу.іьтур- 
но соцна.іьіінсо ст|іонтелі.ст№і, опираться 
па іюдкренлешпн' руконидегнн рабісюсо 

шнґгл, ]к»;ипггие ннгрщоП іпміннатішіл бед-
ІІЯІ(КО-ІЧ»)ММЯЛЦКІИХ С.ЛО0И ІГІНТТЬНІКТІЬІ я 
укрічі.кчіно рібочн-кригтілмісжііго сиюал. 
і'/’шд Н<Х(ЧИ[«ЛГЩПУГ, ЧТИ ІІ ІІ ШІГПНІІКИП пре
мії нириї нами 0Т05ГГ(Чі(е сліудующнеглашіьіе 
трутсішпи и іі]нщоосн сліцікілислпчіч ійц'о ро
ста.



1) Шцставаиин росту сільського господар- 
ст і, насамперед, надмірно відстаїшшя 
ж'рнивого господарства від вагального тем
ну розвитку народиюго господарства, а 
надто від темну розвитку соціалістичної 
промисловості! і споживчих потреб періоду 
решягсгрукції.

2 )  Недостатній розвиток важкої індустрії, 
пгричігпюваинй дефіцитом металу, незпачие 
виробництво устаткування і знаряддя, по
трібного для промнс.ювости та сільського 
господарства, та незначне обслужений від со
ціалістичної промисловості! потреб рекон
струйованого сільського господарства.

3) Врак товарів п]н>мислові>го вігробиицт- 
па сущхггіг росту пот[км> соціялістлчтого бу- 
дішшптва.

4) Все щ»* незадовільні якісні показники 
народнього поода^тва: низька якість про
дукції і нродукційности праці, висока собі- 
ва|»тість, незначна врожайність селянських 
ланів, -ноюстатш: обслуженим споживачів 
від кооперації і державшої то і̂илі.

5) Готування кішіфіковаїгих кадрів (тех
нічних, адміністративних і робітничих) ще 
відстає від пойнту иародні»ого гооподіцюгва 
якісно і кількісно. Поряд цього загально
культурний рівень осіннншх мас |юоітників і 
селян відстас від вимог соціалістичного бу
дівництва.

6) Напружеігісгь та недостатно викорис
тати! матеріильних засобів і організаційних 
можливостей країні! ще гальмує якнайшир
ше розгортаїгпя роботи .щодо рсовптігу про
мисловості! та сільського господарства і здій
снення завдань культурної революції.

7) Все ще недостатнє втягненім робітни
чо-селянських мас до державного і господар
ського керування, що до певної міри галь
мує боротьбу з бюрократизмом, тяганиною 
та яоревручувадиям клясової ліяії в апа
раті.

Наступ на глитая, на капіталістичні еле
менти міста й села спричинює загострення 
класової боротьби і спроби цих елементів 
зламати тверду лінію радянської влади що
до соціалістичного будівництва, дезоргадізу- 
вати спілку робітничої класи з осиошипш

1) Отставание роста сельского хозяйства 
и, в первую очередь, чрезмерное отставание 
зернового хозяйства от общего темпа раз
вития яа^юдпого хозяйства и, осо&вно, от 
темпа развития социалистической п]юмыш- 
лепностн и иотребнтелижих нужд нелюди 
решгетрукцпи.

2) Недостаточное развитие тяжелой инду- 
ст[)ин, вызываемое дефицитом металла, не
значительнее производи ко оборудования и 
Орудий, НеОбхОДПМЫХ 'ДЛЯ Промыт.НгИПССТП и 
сшьскоро хозяйства, а также незначитель
ное обслуживание СО СТОИШЬ! С.-ЦЦЛЛИСТП- 
чоской промышленности нужд рошгетрун- 
роваїшого сельского хозяйства.

3) Недостаток това]к® промышленного 
п|юпз»аства в сравнении с ростом нужд 
социалчюпнсокого стрител!»ства.

4) Нее еще неудовлетворительные качест
венные показатели «а]юдиого хозяйства, 
питч* качество продукции и продуктивно 
стп труда, высокая себестоимость, незначи
тельная урожайность крестьянских полей, 
недостаточное обслуживание потребителей 
со сторопы кооперации к гос-ударствонмой 
торговли-

5) Подготовка кщгшфицированных кадров 
(тохігіиеских. ддмнннот^тпгвиых и раЗьчіїхї 
опю отстает < т спроса народного хозяйства 
качественно и іколпчествешсо. Наряду с «тим 
сквде-культуриый уровень основных мае; 
рабочих и крестьяп отстает от требований 
социалнстичесш’о строительства.

С) Напряженность и недостаточное 
пошьзоваягие материальных средств к о,>- 
гатшциопных возможностей страны еще 
тормозит возможно более широкое разьер- 
тываюио работы но |шшизпо промышлотю- 
«ти н сельского х<ояйства п осуществления 
заданий культурной революцпп.

7) Нее още недостаточно вовлечение ра
боче-крестьянских масс в госууДарсі’вешгое и 
ХОЗЯЙСТВеН1ГОО руководство, что до известкой 
стененп тормозит борьбу с бюрократизмом. 
волокитой и 'Искажением классовой липни ъ  
аппарате.

Наступление то кулака, на капиталисти
ческие элементы города и села вызывают за
острение классов  ̂ борьбы и попытку «тих 
эдемептов сломить твердую линию Совет
ской власти в отношении социалистиче
ски строителства. деворгашвовать союз 
Р^очсто класса с «юновными массами кре-



магами селянства, шоб дим иоіігкоднти даль
шому зміциешіо диктатур пролетаріату.

XI Всеукраїнський З'їзд Рал підкреслюй, 
що зважаючи на ці умовшт, Уряд пошюю 
мірою вжив потрібних заходів і приклав всіх 
зусиль, щоб викопати поставлені йому пере- 
дущимн Всеукраїнськими і Всесоюзними з'їз
дами рад директиви і конкретні завдання, 
і що п|хшедена Урядом робота в справі ирн- 
екоротиі то млі у індуогрія.вдацгї країни, під- 
несенім реконструкції сільського господар
ства, збільшення товарообігу й поліпшеїрия 
робітничого постачання, боротьба з к.тясо- 
во-ворожими силами і, передовсім, з еконо
мічною контрреволюцією {шахтинське шин
нії ціно) — забезпечила ті успіхи, що с те
пер в діашій країні. _

XI Всеукраїнський З’їзд Рад вважає за по
трібне підкреслити, що робота Урод* за звіт
ний період забезпечила змогу скласти пер
спективний кляп соціалістичного будівни
цтва, як основу для дальшого правильного 
плямування всіх процесів соціалістичної ре- 
Кс/НС1рукЦІЇ та полі.тошія ссцмлістичного 
іпстуцу на рештки капіталістпчішх еле
ментів.

XI Всеукраїнський З'їзд Рад доручає Уря
дові надалі виконати такі завдання:

•
1) Відзначаючи безнастанні спроби імпе

рія.іістін загальмувати пашо мнрио соція- 
лістичне будівництво, — надалі вживати за
ходів до мирного врегулювання взасмип з 
капіталістичними державами, що пас ото
чують, не піддаючись ні па які провокації.

XI Рсоуіфаїїгський З’їзд Рад знов заяв
ляє. що всілякі спроби імперіалістів і білої 
еміграції та ворожих аітградяпських еле
ментів всередині нашої країни, нідтрнму- 
юних світовим капіталом, відокремити УСРР 
від ОРОР і перетворити її <па країну паїгу- 
вашіи буржуазії, зустрінуться з найрішучі- 
нгою відсіччю робітників і селян і всіх тру
дящих України та братерських радянських 
республік нашого Союзу. Щоб реально за
безпечити мирне будівництво на Україні, 
З'їзд пропонуй Урядові і далі невпинно зміц
нити обороііоспроможіїіст]. країни, посилюю*

стьяійтва. чтюы отим ікщро.шть дадміоП- 
шему укреплению диктатуры пролетариата.

XI. Вссукраннокій Созд Советов подчор- 
кнваст, что в виду этих условий, Прави
тельство ШаТІЬКТЬК) пряшио необходимые 
меры И црилігжило все усилия, чтобы вы* 
поліпіть шоїтавліішле ежу преды.тцтап 
Всоукраиншімн и Всесоюзными с’ездача 
советов директивы и шігмретїшо задания, 
н что проведенная Правительством работа 
в дело ускорения Тчімша тедуотриализацип 
страны, повышения реконструкции СОЛЬСК"- 
го хозяйства, увеличения товарооборота и 
улучшения рабочего онабжоїпія, борьба с 
клг.ссово-нрчдждебными силами я, прежде 
всего, с экономической контрреволюцией 
(шахічжскоо вредіггельство)—обоспочіьп 
имеющиеся в наличия успехи в пааиеіі 
слюне.

XI Всеукраірксідрй (Уезд Советов считает 
необходимым подчеркнуть, что раїюта’Прі- 
внтіьства отчешого Нортона обеспечила 
возможность составления 'Перспективною 
плена ооциа.тттнчссюого строительства, как 
основы для дальнейшего правильного пла
нирующий всех процессов соцііа.шстнчосіо)й 
реіконструкцті и уоилепиві ооцігалистірк- 
ского наступления на остатки капиталисти
ческих злемлгтов.

XI Вссукраїшсшй С'езд Советов поручат 
Правительству в дальнейшем выполчит. 
следующие задания:

1) Отмечая беспрерывные попытки импе
риалистов затормозить наше мирное социа
листическое строительство, — в дальней
шем принимать меры к «ирному урегулиро
ванию взаимоотношений с окружающими 
нас капиталистическими государствами, не 
поддаваясь ни на какие провокации.

XI Всеукраипскнй С’езд Советов снова за
являет, что всевозможные попытки импери
алистов и белой эмиграции, а также враж
дебных антисоветских элементов внутри 
нашей страны, поддерживаемых мировым 
капиталом, отделить УССР от ОООР и пре
образовать се в стралгу господства буржуа
зии, встретятся с решительнейшим отпо- 
)ЮМ рабочих и крестьян и всех трудящихся 
Украины, а также братских советских рес
публик нашего Союза. С целью реальпого 
обеспечения мирного строительства на Ук
раине, С'езд предлагает Правительству к



чи господарську базу і увагу до Робітннчо- 
(’елннської Червоної Армії.

2) ІІІДК|ЮСЛЮЮЧН, що близького періоду 
господарського будівництва на Україні важ
ка промисловість (вугільна, металюрґіііна, 
машинобудівельна. демічна тощо) відогра- 
ватимо вирішальну -ролю, З'їзд пропонує 
Урядові всяко домагатись виконання накре
слених плян'т катталиіого і нового будів
ництва в промисловості, віддаючи особливу 
увагу Донбасові і Криворіжжю, як і буду
ванню чіових заводів на базі Дніпрельстану.

V
3) Поруч цього, З’їзд пропонує Урядові 

збільшити ЗВ'ЯЗОК МІЖ 'Промисловістю і сіль
ським господарством, як розгортаючи пере
робіток сільсько-господарської сировини (і 
надто цукрової), як і маючи па увазі розви
ток таких галузей промисловості! в районах 
з найбільшою аграрною перслюднепістю та 
забезпечуючи сільське господарство засоба
ми виробництва, щоб прискорити рекон
струкцію сільського господарства і стиму
лювати його інтенсифікацію.

4) Урнц повинен вжити рішучих заходів
до упорн,скування, здешевлення капітально
го будівництва і до збільшення нагромад
жень. уникаючи неіфодуктнвішх витрат, і 
повніше використовуючи внутрішні ресурси 
промисловості! па виконання п'ятирічного 
плину. '

5) Тому, що боротьба за зішжения собі- 
ііа{тч‘ти продукції звітного періоду не да
ла достатніх наслідків, З'їзд пропонує Уря
дові скерувати т  розв'язання цих завдань 
увагу не тільки господарників і робітників 
иромпсловостн, але й цілої робітничої кла
си (соціалістично змагання, поснлсипя робо
ти виробничих ігарад, самокритика, підви- 
щенпш виробничої дисципліни, дбайлире 
ставлення до сировини, до матеріалів тощо). 
Щоб досягти повного виконання завдань 
до зниження собівартості! продукції промпс- 
ловостн- Урат має юовптмю провадити захо
ди реалізації виробництва, втягуючи зо 
розв'язанпя цих справ як технічні сплп, як 
і иайширші маси робітників.

в дальнейшем неустанно укреплять обороно
способность страны, усиливая хозяйствен
ную базу и внимание к Рабоче-Крестьип- 
ской Красной Армии.

2) Подчеркивая, что в ближайшем пери
оде хозяйственного строительства щ Украи
не тяжелая ‘промышленность {угольная, ме
таллургическая, машиностроительная, хи
мическая и т.д.) будет играть решающую 
роль, С’еэд предлагает Правительству вся
чески добиваться выполнения намеченных 
планов капитального и нового строитель
ства в промышленности, уделяя особенное 
внимание Донбассу и Крпворожью, а равно 
и строительству новых заводов на базе 
Днепростроя.

3) Наряду с этим С’езд предлагает Пра
вительству уВС.ТИЧИТЬ СВЯЗЬ МеЖДУ ПрОМЫШ- 
леїшостью и сельским хозяйством, как пу
тем развертывания переработки сельско-хо- 
зяйствеипого сырья (и особенно сахарного), 
так и имея в виду развитие таковых обла
стей промышленности в районах наиболь
шей аграрной перенаселенности и обеспе
чивая сельское хозяйство средствами произ
водства, чтобы ускорить реконструкцию 
сельского хозяйства и стимулировать его 
интенсификацию.

4) Правительство должно принять более 
решительные меры по благоустройству, уде
шевлению капитального строительства и по 
увеличению пакоплоннй, избавляясь от не
продуктивных расходов и более полно нс- 
иользывая внутренние рессу|н'ы промыш
ленности на выполнение пятплетпего пла
на.

6) Поскольку борьба за снижение ,себ.-- 
стоимости продукции отчетного повода не 
дала достаточных результатов, С'езд пред
лагает Правительству направить па разре
шение этих задач внимание не то.тько хо
зяйственников и работников промышленно
сти, по и всего рабочего класса (социалисти
ческое соревнование, усиление работы про
изводственных совещаний, самокритика, по
вышение производственной дисциплины, за
ботливое отношение к сырью, к материалам 
и т. л.). Чтобы добиться полного выполне
ния заданий по снижению себестоимости 
продукции промышленности. Правительство 
должно леустамно проводить мероприятия по 
реализации -производства, вовлекая в раз
решение этих вопрос»’!} как технические си
лы, так и наиболее широкие массы рабочих. 

**



(>) Кідзішчаючн ннрішадьію значення екс
порту, З’ї.ц доручає Урядові вживати захо
дів до інлмого і нчапіог» викошишя екс
портних плинів. Поруч нього, З’їзд ввертає 
увагу Уряду т потребу дальше впорядкува
ти імпорт, звк]н«а щодо пліву слюдучешш 
імпорту з розвитком матої 11) н> м »і г л<я іостіі . 
ширшого ]ю:шиті;у в еоредннї країни тих 
маторіялів і устатку наивя. що чи їх досі до- 
кизили з-закордону, і щодо цбМЄЖСШІИ дово
зу тих матеріи.іів і устаткування, які мож
на шпию.іятя и нашій промисловості.

7) Коипнтуючи. що розріст сіліїСького 
гоїііодаїлтщ України за звітний період ба
зувався на зміцненні бідняцько-середняцьких 
господарств, Уряд мак і надалі проваджува
ти політику звільнення від податку 35% 
бідняцьких господарств, полетівшій подат
кового тягару <Ч‘.}*ДЕІЯЦІ.КИХ ГОПІОДарСЛГВ, ДО
ПОМОГИ бідіїїгціжо-ссрединіиліим господар
ствам с.-г. кіюдіггом, агрономічним «>слу- 
жгіміям. землевпорядкуванням тощо, щоб та
кими засобами на базі самодіяльності! і іиі- 
ціятики самих трудящих селян та за їх без* 
інх-ерімньої пн-нпда^і.кої зацікавліііостп 
сприяти шііііініршому розгортанню колек- 
тнвітнчиого руху, що становить головне 
завданая ігастушюго періоду, головний чин- 
шгі; реконструкції сільського пнчюдарства. 
З’їзд особливо пі.ік]Н!с.ікм: .нотртбу скориста- 
ти з досвіду ]юботи ■манні нотракторішх стан
цій- як великого янаряхш масової колекти- 
вшції сільського господа|н*тва.

8) ІЦімї ікшутися «і.втллаїшн темну роз
витку сільського гтмюда|мтвд від потреб 
соціялісгіпііицу будівництва, Уряд мас вжи
ти -всіх ;ш«сів До найліпшого .рш'нзания 
ЗКрІЮШЇ 1ї[об.ЦїЧИ ішіггоч тк&шнптгя про- 
жлйнгктги ііісілниуальїіих ссіляпгмсіїх гослго- 
царттн. ип*;>окого розпитку катокгпиипгх ти 
ЗМІЦІТеїПРЯ рЗДМН'ШІХ іхюподарсггв і ширшо
го розгоргашмі здоїли, що «рлгптпхигли б 
ігеспцрілт.ппшг кліматичним улгоиімвім в сте
повій смузі та сприяли б інтенсифікації 
сільського ітснодарства в цілому.

Поруч цього, Уряд повииеп і надалі вжн- 
во ги :шодів зо заохочення розвитку ТСХІГІЧ-

0) Отмечая решающее эиачопие экспорта, 
С’езд поручает Правительству принимать 
меры К полному И СВоеВІЧ'МОШІОЧу выполне
нию экспортных планов. Наряду с этим 
О’сзд обращает шпіманке Правительства на 
необходимость в дальнейшем упорядочить 
импорт, в частности в отношении увязка 
импорта с развитием нашей промышленно- 
стп, более широкого развития виут{чі стра
ны тех материалов и оборудования, которые 
мы до сих пор привозили нз-заграннцы. и и 
отношении ограничения ввоза тех материа
лов I! оборудования, КОТОрЫС МОЖНО призво
дить в вашей промышленности.

7) Констатируя, что рост сельского хо
зяйства Украины за отчетный период бази
ровался на укреплении бедняцко-середняц
ких хозяйств. Правительство должно и в 
дальнейшем вводить политику освобождения 
от налога 35% бедняцких хозяйств, рблег- 
чешш налоговой тяжести середняцких хо
зяйств, содействуя бедняцко-середняцким 
хозяйствам с.-«х. кредитом, агрономическим 
обслуживанием, землеустройством ІІ т. д., 
чтобы такими мероприятиями на основе са
модеятельности и инициативы самих тру
дящихся крстьян и при их агеносрсдствсп- 
ной хозяйственной заинтересованности со
действовать наиболее широкому разве]>ты- 
ваіпію коллективистического движения, что 
составляет главную задачу последующего 
нернода, главный фактор реконструкции 
сельского хозяйства. С’езд особенно подчер
кивает необходимость использовать опыт ра
боты машшштракторных станций, как зна
чительного орудия массовой коллективиза
ции сельского хозяйства.

8) Чтобы ликвидировать отставание тем
па развитии сельского хозяйства от потреб
ностей социалистического строительства, 
Правительство должно принимать все меры 
в наилучшему разрешению зерновой пробле
мы за счет повышения урожайности нщи- 
шиуальных крестьянских хозяйств, широко
го развития коллективных и укрепления со
ветских хозяйств и более широкого развор- 
тывания мероприятий, которые піютиводей- 
ствопа.тн бы неблагоприятным климатиче- 
ским условиям в стенной полосе и способ
ствовали бы интенсификации сельского хо
зяйства в целом.

Наряду с этим Правительство должно и в 
дальнейшем принимать меры к поощрению



їмх і експортних культур та насінництва, 
іо поншреїш контрактації, зокрема довго
літньої, до збільшення товаровоотк і при
бутковості! сільського господарства, поліп- 
о/еііля «когти продукції, піднесення техніки 
вкрооппіггва тощо. Для нього Уіряд має шлр- 
шо защмшаднтн в сільському господарств1 
склздиі машини, стимулювати пілгесенпя 
П]юі>*кціКкості{ праці і використання иай- 
повіншх досягнень наші і техніки.

9) Дальший соціалістичний зріст сільсь
кого господства треба забезпечити, поруч 
всеможливого розгортання колективізації, 
також через ■посилення кооперування сільсь
кого госиодарттва і особливо виробничого ко
оперування (спсцін.іьпі види кооперації), а 
також через дальше розгортання допомоги 
від і н л у стрі я л Ы11 іі х робітників бі ШНІІІ.КО- 
середияцькому селянству (робітничі брига
ди, шефство тощо).

10) Зважаючи, що соціялістнчна перебу
дова країни рішуче вимагає поліпшення 
шляхового будівництва, розвитку безртй*

* кошгх шляхів і авго-трапспорту ла Уйраїиі,
. З’їзд дорубує Урядові і всім радянським ор

ганам зміцнити організаційно-технічну робо
ту щодо впорядкування шляхового господар
ства, звернувши особливу увагу на повне і 
ефективно використання ишх-труд-гаадбут- 
ку і іга вииіукашш місцевих ресурсів для 
відбудови і спорудження шляхів і ретельної 
охорони шляхового господарства. З'їзд до
ручає Урядові опрацювати справу про побу
дову автозаводу на Україні.

11) Потреби прискорити темп розвитку 
соціалістичного будівництва особливо вима
гають піднесення уваги до кудьтурио-со- 
ція.шгого будівництва, зміцнення його по
зицій на всіх ділянках державного будівни
цтва і дальшого підсилення матеріяльної 
бази культурної революції. Стааіячп, яв 
одно з основних завдань, піднесення куль
турного -рушя робітничих і осношпгх селян
ських мас, З’їзд зобов’язує Уряд вжити не
гайних заходів, спрямованих до ширшого 
здійснення завлаипя культурної революції і 
дальшого поліпшення 'добробуту трудящих.

развития технических и экспортных куль
тур и семеноводства, к рапіш|миню кон
трактации, в частности, многолетней, к уве
личению товарности и доходности сельского 
хозяйства, улучшению качества продукции, 
повышению техники производства н т. д. С 
этой целью Правительство должно более 
широко ввести в сельском хозяйстве слож
ные машины, стимулировать повышение 
продуктивности труда и использования но
вейших достижений науки и техники.

9) Дальнейший социалистический рост 
сельского хозяйства необходимо обеспечить, 
наряду с 'всевозможным развертываппем 
коллективизации, также путем усплепия ко
оперирования сельского хозяйства и особен
но производственного кооперирования (спе
циальные виды кооперации), а также путем 
дальнейшего развертывания содействия со 
стороны индустриальных рабочих бедняцко- 
середняцкому крестьянству (рабочие брига
ды. шефство п т. д.).

10) В виду того, что социалистическое 
переустройство страны |юшнтельяо требует 
улучшения дорожного строительства, раз
вития безрельсовых путей и авто-транспор
та на Украине, С’езд поручает Правитель
ству и всем советским органам усилить ор
ганизационно-техническую работу по благо
устройству дорожного хозяйства, обратив 
особое внимание на полное п эфекпгшюе ис
пользование дорожіго-труд-повшшости и на 
изыскание местных рессурсов для восста- 
иоашшя и сооружения дорог и тщательно
го охрапенпя дорожного хозяйства. С’езд по
ручает Правительству разработать вопрос о 
постройке автозавода па Украине.

11) Потребности ускорить темп развития 
социалистического строительства особенно 
требуют усиления внимания к культурно- 
социальному строительству, укреплению его 
позиций на всех участках государственного 
строительства и дальнейшего усиления ма-. 
черпальной базы культурной • революции. 
Ставя, как одну из основных задач, повы
шение культурного уровня рабочих и основ
ных крестьянских масс, С’езд обязывает 
Правительство принять экстренные меры, 
имеющие своей целью более широкое осу
ществление задачи культурной революции 
и дальнейшего улучшения благосостояния 
трудящихся.

Л



12) Зміцнення иародпього господарства, 
підсилення планового керівництва в усіх га
лузях роботп, розширення у частії робітни
ків і селян, «окрема таймицтва і робітниць 
та селянок в роботі рад, иіднсссігня куль
турного і політичного рівия трудящих мас 
—дозволяють негайно перейти до дальшого 
спрощення державного урядування, здешев
лення апарату, викорлюшія тягапшш й бю
рократизму, передовсім, через рІІІП'ЧО здій- 
сігеїшя побільшених прав ішзошіх держав
них і господарських органів і зміцнення їх 
матеріальної бази.

Особливе завдання Уряду—вжити захо
дів до рішучішого зміцнення райвиконко
мів і їх відділків, щоб перетворити їх па 
центри безпосереднього керівництва всіма 
низовими органами' влади і широкими ма
сами села, з тігм, щоб зміцнити і ніде плити 
роботу сільських -рад. забезпечнвигн «айлон- 
нішу участь бідноти і середняцтва в прак
тичній рсботі над соціалістичним будівни
цтвом у сільському господарстві.

Продовжуючи проведения ленінської на
ціональної політики, Уряд повинен і далі 
втягати національні меншості до радянсь
кого будівництва, вживаючи особливих за
ходів до дальшого поліишоїшя економічного 
стану окремих «найвідсталіших «нацменшо
стей і зокрема містечкової єврейської бід
ноти.

13) Завдання перебудови всього пашого 
господарства вимагає поліпшенпя роботи 
всієї системи урядуваппя і всього радянсь
кого апарату. Тігмто треба рішуче очистити 
радянський апарат знизу й догори від всіх 
розкладницьких, бгорократпчпо-чпповниць- 
ких елементів, широко притягаючи нато
мість виховані в процесі революції робітни
чо-селянські кадри до участи в радянському 
будівництві й господарстві.

14) Прямуючи до иоухнлшого виконан
ня завдань соціялістичпого б^гшіицтва, під
солюючи провідну ролю промнсловостіг, ПрН" 
спорюючи теми індустріалізації та капіталь
ного бутівництва. Уряд повинен провадити 
рішучу боротьбу проти ворожих сил і капі
талістичних елементів, зміцнюючи диктату
ру пролетаріату і соціалістичні основи на-

1’2) Укрепление народного хозяйства, 
усиление планового руководства ж» всех об
ластях работы, расширение участия рабочих 
и крестьян, в частности, батрачества и ра
ботниц, а также крестьянок в работе сове
тов. повышение культурного и политическо
го уровня трудящихся масс—позволяют 
немедленно перейти к дальнейшему упроще
нию государственного управления, удешев
лению аппарата, лскорепепню «волокиты и 
бюрократизма, в первую очередь, путем ре
шительного осуществления увеличенных 
прав низовых государственных и хозяй
ственных оргаиов и укрепления пх матери
альной базы.

Особой задачей' Правительства 'является 
принятие мер к более решительному ук
реплению райисполкомов и их отделений с 
целью преобразования их и центры непо
средственного руководства всеми низовыми 
органами власти п широкими массами села, 
с тем, чтобы укрепить и ухолить работу 
сельских советов, обеспечив наиболее.пол
ное участие бедноты и середнячества в 
практической работе по социалистическому 
строительству в сельском хозяйстве.

Продолжая проведение ленинской пацио- 
оалыГой политики, Правительство должно и 
8 дальнейшем вовлекать национальные 
меньшинства -в советское строитсльгтво, 
принимая особые -меры к дальнейшему улуч
шению экономического положения отдель
ных наиболее отсталых национальных мень
шинств п, в частности, местечковой еврей
ской бедноты.

13) Задача' переустройства всего нашего 
хозяйства требует улучшения работы всей 
системы управления и всего советского ап
парата. Поэтому необходимо решительно 
очистить советский аппарат слизу и до вер
ху от всех разлагающих, бюрократпческо- 
чиновнических элементов, широко привлекая 
взамен воспитанные в процессе революции 
рабоче-крестьянские кадры к участию в со
ветском строительстве и хозяйство

14) Оіремясь к пеуклоппочу выполнению 
задач социалистического строительства, уси
ливая руководящую роль промышленности, 
ускоряя темп япдустрпалплацнл и капиталь
ного строительства, Правительство должно 
проводить решптельпую борьб/ нротігв 
сраждсбпык си.т и капиталистических эле- 
мептов, укрепляя диктатуру пролетариата и



того ііароднього господарства, підносячи са
модіяльність робгпіпчо-сел я ікькя х мас. про
водячи непохитно революційну законність і 
планові* керівництво, що в результаті умож
ливить іце ширше втягти до виконання чер
гових завдань соціалістичного будівництва 
нові мільйони робітників і бідняцькосеред- 
няцькнх мас села.

Харків, 15 травня 11*29 р.

Голова XI Всеукраїнського З'їзду 
Гад Г. Петровський.

Секретар XI Всеукраїнського З'їзду 
Гад М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* “ червня 
ІУДО р., № 12*.».

99. На загальну доповідь про п'ятирічний
ллян народкього господарства України.

ІІерочижна Жоигкеиа Революція заклала 
непохитні иідна.інші піцін.іігтнчііого будів- 
шщтна першої и історії людськости п]юле- 
таиської держави.

ІІ̂ ілеіарінт Ра інкського Союзу ції про- 
иодом КоЧуНІСТИЧЛЇЇ ШїрГІЇ 'ЗДІЙСНИВ ПІДЛИВ* 
лення і ризГі»]жу>» реконструкцію иародш-ого 
гогшцаргтна, завоювавши цим для проле
тарської держави право бути прик.іа юч для 
И|юлетарінту всесвіту н справі соціллістич- 
інчч бу,шипшині.

іГово.іюційні маси Укриті і Союзу опа
новують новіші до'нгнешія всесвітньої на
уки й техніки ДЛЯ корінної ||ЄІ*буДОИІ1 НЛ.ОГО 
ічк' іодаїк'їжоГо і Г|к»чадсі,коГО ладу на со- 
іь.і.іістпчиих основах.

Робітнича кляса України. що тято за со
бою бі ипщькінсер'мнкці.хі маси селянства, 
мак виконати чергоно історично завдавші— 
ні ііїостп ііа|мцн*: гогподп;н”Тно і культурне 
будівництво на иншій ша'ель ооціяліотич- 
ного розпишу черхі переможний наступ со
ціалізму на кашталіетпчні олемептп.

Непохитна воля пролегаряту, що по^к'міг 
па інволюційних, іюснгкх і гоелода|юшіх 
«І рентах, с тверда за-лорукз ие|*емоги І на 
фроніі соціалістичного бу.ініїкцтва.

Українська економіка за минулий період 
має такі кількісні досалччшя:

социалистические основы нашого народного 
хозяйства, повышая самодеятельность ра
боче-крестьянских масс, прошла неуклонно 
революционную законность н плановое ру
ководство, что в результате даст возмож
ность еще шире повлечь в выполнение оче
редных залай социалистического строитель
ства новые миллионы рабочих и бедпяцко- 
еередняцких масс села.
Харьков, П» мая 1020 г.

Председатель XI Нсеукраннского С’езда 
Советов Г. Петровский.

Секретарь XI Ікеукраинского С’езда 
Советов М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* ? июня 
1020 г., № 129.

99. По общему докладу о пятилетием плане 
народного хозяйства Украины.

Победошнчіая Октябрьская Революция за
ложила непоколебимый фундамент социали
стического строительства первого в истории 
человечества пролетарского государства.

Пролетариат Советского Союза под руко
водством коммунистической партии осуще
ствил ноегтаноиленне и развернул рекон
струкцию народного хозяйства, завоевав 
отим для пролетарского государства право 
быть примером дли пролетариата всего мира 
і; деле социалистического строительства.

Революционные массы Украины и Союза 
овладевают новейшими достижениями все
мирной науки и техники для коренного пе
реустройства всего хозяйственного и обще
ственного уклада на социалистических осно
вах.

Рабочий класс Украины, ведущий за со
бой бедпяпко-ссредняцкне массы крестьян
ства. должен выполнить очередную истори
ческую задачу — поднять нарапое хозяй
ство и культурное строительство на более 
высокий уровень социалистического разви
тия. путем победного наступления соцоалпз- 
ма на капиталистические элементы.

Непоколебимая воля пролетариата, побе
дившего на революционных, военных и хо
зяйственных фроитах. является твердым за
логом победы н на фронте социалистическо
го строительства.

Украинская экономика за прошедший пе
риод имеет следующие количественные До
стижения:



На початок 1928-211 року, суіі|м>тн 1913 
]инсу, україтлжу ирочнслонхть. ш» її нля- 
пуеВР1ІГ, підновлено чга 135%, а загальну 
!і]ю'ін»\кжіт, «на 117V. сільсько пичіодар- 
гтво на 102,5, вантажообіг на 103.2°/*.

Нцноіиошм шцинпогп апарату України 
иідОулоси к основному коштом завантаження 
старого основного капіталу, в значній мірі 
і!оіиіі|н'ііоп> та рекоііетру.йонаїиячі.

Розмір капіталовкладень пояснюються тим 
факюм, що и системі радянської економіки, 
ч(‘|нч 15МИІ.0 скорочення невіро іукційпого 
споживання. нарошій прибуток за останні 
рови зростив майже втричі ншидчо, ніж -до 
війни (8,9°,„ щорічно іі(кітн довокнних 3-х)- 
Іішшцулалас» і норма <паг|ммаджонші, що 
сягаю 18—20°/* ни|>одігього прибутку проти 
при-ии-по X—9°/* допоенною чагу. Капітал»* 
вкладення останніх років дали змогу що до 
початку п'ятиріччя розв'язати низку рекон
структивних завдань в миііголовпіншх галу
зях лп]нмнього господарства.

іГч»и і я л істнч іі у реконструкцію в галузі 
промисловості! харакгорігзусться такими 
моментами: основні капітали у важкій про
мисловості! в значній мірі обновлено, пере- 
вскшю -механізацію он вільної црошіслово;пі, 
збудовано низку інахт-велетнів, розгорнуто 
реконструкцію їмсталюріТЇ ((посилено силові, 
нові гро-дувні установки, .рокопг тру Лова по 
доменні печі тощо). 'За цей же період значно 
поновлено -капітали легкої промисловості!, 
запроваджено досконаліше устаткування в 
низці галузей, раціонадіаопачіо процеси ви* 
робннцтва. Темни поновлення основних капі
талів леткої прочислоиогтя ртопіишнся в 
більшій мірі за відновну (добу <і помітно під
ступають норой теперішніми темпами ‘Під
новлення |н»коисгрукції основних капіталів 
важкої иіючис.ювостн.

Дарча <іцо темо електрифікації за'поперед
ній іп-ріод відстав під тшконаїнія плнігу 
Ї’ОКЛГО, проте, розвиток будівництва райо
нний* іоромнсчіішнх і комунальних станцій 
нідво.інггь широку оперґотичлу базу під роз
виток промисловості! і сільського господар
ства.

Варто особлпвої уваги переведення раціо
налізації в галузі сі.тіусьиотоспсаарського 
машипобудівиицтва. де виробництво теие-

К началу 1928-29 года, в сравнении с 
1913 годом, планируемая ІН ПХ украинская 
нромышлетюсть восстаяовлена на 135%, а 
общая промышленность на 117%, сельское 
хозяйство на 102,5%, грузооборот на 
103,2%.

Косстановлспне пронзводственного аппа
рата Украины проводепо в основном за счет 
загрузки старого основного капитала, в зна
чительной мере расширенного и [юкоиструн- 
рованпого.

Размер капиталовложений об’неннлея тем 
фаКТОМ,'ЧТО в системо советской экономики, 
благодаря большому сокращению непроизво
дительного потреблении, пародный доход за 
лослоднно годы рос почти в три раза скорее, 
чем до войны (8,9% ежегодио против до
военных 3-х). Повышалась и норма накоп
ления, достигающая до 18—20% народного 
дохода против нриб.мкштельно 8—9% дово
енного времспи. Капиталовложения послед
них лет дали возможность еще до начала пя
тилетия раз|№ншть ряд реконструктивных 
задач в главнейших областях народного хо
зяйства.

Социалистическая реконструкция в обла
сти промышленности характеризуется сле
дующими моментами:̂ осповиые капиталы в 
тяжелой п|юмыш.1снности в значительной 
степени обновлены, проведена механизация 
угольной промышленности, построен ряд 
шахт-гнглитов, развернута реконструкции 
металлургии (усилены силовые, воздухо-дув- 
ні.іо установки, реконструированы доменные 
печи и т. д.). За этот же период значительно 
восстаповлепы капиталы легкой промыш
ленности, введено более усовершенстаован- 
вое оборудование в ряде областей, рациона
лизированы процессы производства. Темпы 
восстаиовлепия основных капиталов логкой 
прочмнмсиностп развивались в большой сте
пени за восстановительный период и заметно 
уступают настоящим темпам восстановле
ния и реконструкции основных капиталов 
тяжелой промышленности.

Хотя темн злектрпфпклцнн за предыду
щий период и отстает от выпо.шепия клипа 
ГОЭЛРО, однако, развитие строительства 
районных промышленных и коммунальных 
станций подводит широкую энергетическую 
базу для развития промышленности и сель
ского хозяйства.

Достойно особенного внимания проведение 
рационализации и области сельско-хозяй- 
ствопного маїшшоетроительства, где произ-



ріншіх підприємств поширено майже в 2М> 
рази проти довоошгого часу, Що свідчить за 
ішцюкі можливості й ло інших галузіх вп- 
рибництва.

В шузі сільського госнодарсгва соціалі
стична ^конструкція йдо так шляхом утво
риш» великого сітьсько-гоотодарського ВИ- 
робішцгва (радгоспи і колгоспи), як і шли
хом СОПІЯЛЬНО-ОКОІІОМІЧНОЇ реконструкції ін
дивідуальних бідеіяцько'середшщьких госпо
дарств. Недостатній за відновний період 
темп усуспільнення сільського господарства, 
за останні півтора року дужо збільшився. 
В наслідок цього «іцвічі зросла кількість' ко- 
локпгвів і змііішгллси радгоспи. Радянські 
ііх'Подарсгва іго лише цігком освоїли па
лену їм землю, а й забезпечили тим самим 
змогу нт;нного планового пилову усуспіль
неного сільського господарства ла селянські 
госло,(а|іства (постачання насіння, племінної 
худоби, аґрообслуговуцання, машішообслугу- 
ванни тощо). Особливе зпачіппя з цього по
гляду мас проведений У кр|щгопіоб єднан
ням досвід організації мапшнотракторної 
станції. Цей досвід висуває завдання,—ши- 
|юко застосовуючи нові методи використання 
складних машин і знаряддя в сільсько-гос- 
подаргькоху ші|ииіннцтві.—утворювати не- 
рдумовн дли инцюкого усуспільнення не 
лише рільництва, але й інших галузей сіль
ського господарства.

Допомога держали бідняцько-середняцько- 
оіу господарству (пільги в сільгоояподатку, 
крідиггова лолітнка, машипопостачаїшя, на- 
сінньопостачаиня тощо), яка щорічно збіль
шувалась, сприяла загальному зміцненню 
бідішцько-середігяцькнх тгнодарств. За
гальному зміцненню сільського господарства 
сприяло також иешшнно зниження цін на 
промтовари, що провадилось одпочасно з під
вищенням цін на окремі види сільгосппро
дукції. зокрема зернової. Невпинний розви
тої; всіх видів сільсько-господарської коопе
рації і поступове поішцюння практики 
контрактації також сприяло загальному 
зміцненню сільського господо|)ства.

Проте, па розвитку сільського господар
ства негативно відбилося два неврожайних 
роки, зокрема 1928 р.. що по лише затри
мало розвиток сільського господарства, зо
крема в Огеповій Україні, а й відбилося ле-

водство существующих предприятий расши
рено почти в два с половиной раза в сравне
нии с довоенным временем, что свидетель
ствует о широких возможностях н по другим 
вндам производства.

В области сельского хозяйства социали
стическая реконструкция идет как путем 
создания крупного сельско-хозяйственного 
производства (совхозы п колхозы), так и 
путем социально-экономической реконструк
ции индивидуальных бедняцко-середняцких 
хозяйств. Недостаточный за восстановитель
ный период темп обобществления сельского 
хозяйства за последние полтора года очень 
усилился. В результате этого в два раза вы
росло количество коллективов п укрепились 
совхозы. Советские хозяйства йе только пол
ностью освоплп отведенную пм землю, но и 
обеспечили тем самым возможность более 
широкого планового влияния обобществлен
ного сельского хозяйства на крестьянские 
хозяйства (снабжение ссмспамп, племенным 
скотом, агрообслужпванне. «хашппообслу- 
живите и т. д.) Особое значение в этом 
отношении имеет проведепный Укрсовхоз- 
об'едпнеппем опыт организации машино- 
тракторной станции. Этот опыт выдвигает 
задачу,—ши|нжо применяя новые методы нс- 
пользования сложных машин п орудий в 
сельско-хозяйственном производстве. — соз
давать предпосылки для широкого обобще
ствления нс только полеводства, по и других 
отраслей сельского хозяйства.

Ежегодно увеличивающаяся помощь госу
дарства бедняцко-середняцкому хозяйству 
(льготы в сельхозналоге, кредитная полити
ка. машнносыабженне. семеноснабженпе н 
т. д.), способствовала общему укреплению 
бедняцко-середняцких хозяйств. Общему ук
реплению сельского хозяйства способствова
ло также безостановочное снижение цен на 
промтовары, проводпмое одновременно с по
вышением цей па отдельные виды сельхоз
продукции, в частности зерповой. Безоста
новочное развитие всех видов сельско-хозяй- 
сгвенной кооперации п постепенное расши
рение практики контрактации также способ
ствовали общему укреплению сельского хо
зяйства.

Одпако, на развптпи сельского хозяйства 
отрицательно отразилось два неурожайных 
года, в частности 1928 год, что не только 
задержало развитие сельского хозяйства, 
в частности в степной полосе У краппы, но



ґатігшіо де іі чому п;і народні,ому господар 
с/пві в» цілому.

На осінні) загального рост? ігроіуктнтю* 
іти тц*тш'<> гопт^кггва й політики ани- 
жошіи і|лі т промтовари то^ж-у лмтіну* 
маяли я«0рі/;ут імСмпючої «липи і бі.мшмь-
ПО гмциїднщшщр соЛШЮТИа.

їірого, зрИ гоцшігтячного господарства, 
ію инажаючи на шиичімно дос.ипнення, Луп 
вв'язаний Ід труиіошами (;іа гальма «іде го- 
ліг,ті., 'дишфоііорнії, піп шсталиея у спад- 
погну лід дореволюційного ие|тау, капіталі- 
стилію (/почепив. осоАшюшч гог,ігодл;]іської 
кон'юнктури останніх років" неврожаї
ТОЩО).

XI Плоукраїїіггкші З'їзд Гад зазначає Такі 
дшнцкиїордії іі чіузькі ‘Місця», :щп стоить на 
нормппиіпі гоцінліітігигої і]тіилй/л|»)*ісці>* на- 
родньою госно,іяргтнл :

1. Що Й ДОСІ ІІОДОГПП’ІІІЙ 'ЖМІІ {МГ.ШІШіу 
важкої індустрії, що спричиню'; гостру подо 
«тату па тотіи, ііщж-татіїп <ші)иібішіт:о по* 
ІНШОГО іДОН'НІЮИІІСЛОІЮГ/ГИ Й сільською юс* 
но;(;і|куічіа устігвкунанпн й засобі н шцюЛннц 
гоа, а також чнил.і) залежність Радянського 
Рююзу лід ;кіімуідоііноі-о ідопозу.

2. Лідстананни сілм-ького тподаїтша, 
а нашего й»ю зернової г;ьіу;іі під ігромнсло- 
чюіч» |*хшіт;у, ино стало на основну при
чину тих труднощів, іп;і лнігі пережинає 
країна.

■г Що [) дог і ,цокал,-чіплі вкісної сторони 
|мЛоіц нарімпі.ііго і»хчіо.ін|»стііа і; незаіо- 
пілоні: шістка «кість *п|>одукі(ії, иіігзммій 
рінонь іцнціуккіїї.им-пі прані і -висока гоЛГ- / 
нн)ітіс.ть промне.' гш*« і и. пильна іі|иґжн11ність' 
у сідьсі/кому птнодаргпіі, дорожнеча буми- 
іжцина, ті. досип. заюшимо, а по багатьох 
міг.цнх іі іиія’.тне, »Нм\туптуішііііі «гзмшіна'М 
під кооніфаііії і іерікачітї торгівлі.

І Кількісно й лкіпіс 'ікчсіниншіи і'іботн 
над і'ітуїкішоїім кналіфікішаїш кадри» для 
гтьх галуамі иародниио юеігод;у|ютііа.

І.
XI НгоукіФЇіочкнй З'мд |\-ід я задоиолен- 

ним ктг іатує, щ<> .уГігі іг|м'пліП ллян рівкнт- 
«у нармінмно ічгіиии|итііА Уярнїіш Гіфаи* 
туї; найбільші щщлитосн усунути ікишнчеііі 
піммо хнбц. найбільші імпжлнчюггі іікнмпи 
неп партій: іхк'іюдаїн'ішо, найбільші томім

и отрицательно отразилось їж к чем ва вй 
|юдном хозяйстве н целом.

На основе общею роста продуктивности 
народного хозийгтва и политики снижении 
цон на промтовары ежегодно улучшалось 
благосостояние (іабочею класса и бедняцко- 
середняцкого крестьянства.

Однако, рост социалистического хозяй
ства, негмотрн на оірокпме достижении, го. 
нроиождалси трудностями (общая отста- 
.іогть, диаі|нщо(щин. достлинішти но на
следству от дорошыкщношюго периода, ка* 
іиїталіігтнчііскж» окружение, особеиногти 
ХОЖІЙГГНЄШІОЙ кон'кжктуры НОГЛЄДШІХ Лет 
неуножаи и т. д.).

XI Нсеукраипгкнй (Гозд укааїліает на та* 
кие ДНСМ|И»110р||1Ш и «узкие места», стоищне 
и виде нреііитстиіїй на пути гоциалистнче* 
о|щй |И1Копгтрукцнн іі:і|юдиои» хозяйства:

1. Нще и до сих пор недостаточный темп 
разіїнтші тяжелой индусг[Ш11, глужаїций 
причиной (встрою дефицита па металл, не- 
достато'ішя' нріііізііодсгіи» необходимого дли 
прочышленшнтн н сельского хганйгтка обо- 
рудонании и г[км«ти ііронзнодгтна. а также 
зііачнте.іьнуїо зашіснмості, Слщетскоїчі Соныа 
гг заіраіінчноі’о импорта.

2. Отставание сельского хознйп ікі. и осо
бенно его зерновой отрасли, от промышлен
ного развитии, ставшее основной причиной 
тех затруднений, которые и настонщеп в|ю* 
мя переживает права.

3. 1'лце и до сих нор ііоудоіиетнорнто.іь* 
пммн И1ЫИЮТП1 показатели качественной 
стороны работы народного хознйгтна: ти
ми- качество продуїлиш, низкий у|ннішм. 
Н|мідуктиініоггн труда и высокая себестои
мость промы11ыеншн‘тм, НИ.ІМШ урожайность 
в сельском хозяйстве. ло|юпн11мна строи
тельства, недостаточно удоилетіїорнте.н.ное, 
а но многих местах и плохое, обслуживапне 
ногребителя го сто|юны кооне|іацнн и госу
дарственной торпж.ж.

•І. Количественное іі качественное отста- 
панно работы по подготовке квалифициро
ванных кад|юн для всех (пдіаслой народною 
холнйстна.

I.
XI ІІсеуїсраіііісісий Г’езд (ащетон г удіймо* 

тчтрішием констатирует, что нятнлетний 
план ралиитня ни|и>дноіч> х<мйстна Украины 
гарантирует панболыние ноаможиостн уст
ранении указанных выше недостатков, наи
большие возможности повышения всею на*



].. ґту й МОЖЛІШІСТІ -СОЦІЯЛІСТИЧІІОЇ рекон
струкції изродиьосо іххміодарства в цілому. 
ІГяінрі'чішй ІІ.ІЯ1І виходить із потреби по- 
двоїти валову іфчіукцію народаїього госпо
дства іі підвищити норми на^юма.гжешія 
до 30% наїроднього доходу «роти 18—20% 
в 1927-28 р.'

Такс носнлеанн тонну зростання народ- 
нього прибутку й норми ііагрома;жеппя ба- 
зуюгься на підвищенні прсцукційпости 
праці в щючисловості до норм, визначених 
<уОЮЗІ№Н Урядом, та нідпсеенпі СІЛЬСЬКОГО 
госпоцактва на основі соціалістичної рекон
струкції.

За оггашіі норсіуотзи такого зросту -про* 
дуь’иіііносгії праці ‘.чають стати: зріст онор- 
і\хаю]к.к:ш:іі в наслідок лідві'шсшгя видо
бутку вугілля на 9ов/„ і «н|х>6иицтна олек- 
Т(мк'ігоіргії на 145%; зріст металу на 175%, 
чашин—майже втричі; зріст хемічного ви
робництва майже в 5 разів; здійснення про- 
іфімн в справі ооцінДістнчної перебудови 
сільського іогнодарства, заходів в галузі 
культурного будівництва тощо.

ІІ.
.VI Нсеукраїнгі.ктЧ З’їзд Раї .із задоволен

ням відзначай, що запроектовані темни і на
прямок розвитку української л|к>миеловости 
цілком ‘В>,ш<»ніданггі. .ш|>ектиск»м X З'їзду 
Рад і з'їздів партії про всебічний |н>звііток, 
насамперед, .важкої індустрії.

З особливим задояолоншрч З’їзд приймає 
пріхічтуванті нового промислового району, 
що утворюктичі на енергії Днліре.іьстану 
(ви|юбнштіо е.іектроггалі, алюмінію. ф.'ро- 
си.іавів, хєчКіиіх Н]юдуктів тощо), разом з 
одночасним ровнтком основних тгрсмнсловпх 
районів України і, насамперед, Донбасу.

З'їзд ухвалює напрямок розвитку пере
робної п}>емг<\іовостіг України (цукрової. 
ОЛІЙНОЇ, консервної, шкіряної тощо) 4 ПОІШХ 
виробництв. що мають увільїгііти від імпор
ту і дати лові окспортиі ресурси (штучно 
волокно. хомічмі фабрикати тощо), а разом 
ІI ТИМ І ТО;Ч»ВЄЛЬИЄ будівництво ДЛЯ ШБрО- 
КОГО переробітку СІЛЬП.КО-ГОСІІОДарСЬКИХ П}Ю- 
дуктів. бо це спрямовує сільсько-господар
сько виробництво в бік найправильнішого 
іюзвитку і відповідає завданню найбільшого 
використання зайвої робітної сили аґронере- 
людпенпх районів і розвиткові виробних сил

родного хозяйства, наибольшие темпи роста 
и возможности социалистической рекон
струкции народного хозяйства в целом. Пя
тилетний план исходит из необходимости 
удвоить валовую продукцию народного хо
зяйства и повысить нормы накопления до 
30% всего народного дохода против 
18—20% 1927-28 года.

Такое усплеине темна роста народного до
хода н нормы накопления базируются на 
поднятии продуктивности труда в промыш
ленности до норм, установленных Союзным 
Правительством, и под оме сельского хозяй
ства на основе социалистической рекон
струкции.

В качестве последних предпосылок такого 
роста продуктивности труда должны стать: 
рост эиерговооруженпя в результате повы
шения добычи углй на 95% и производства 
электроэнергии иа 145%; рост металла на 
175%, машин—почтп в три раза; рост хи
мического производства почти в пять раз; 
осуществление программы в деле социали
стического переустройства сельского хозяй
ства и мероприятий в области культурного 
строительства и т. д.

И.
XI Всеукраннскнй С'езд Советов с удовле

творением отмечает, что спроектированные 
темпы и направление развития украігпской 
промышленности полностью отвечают дирек
тивам X Сезда Советов и с'ездов партии о 
всестороннем развитии в первую очередь тя
желой индустрия.

С особенным удовлетворением С'езд при
нимает проектирование нового промышлен
ного района, который создается иа энергии 
Днепростроя (производство электростали. 
ЛЛ.1ЮМННІШ. ферросплавов, химических про
дуктов и т. д.), параду с одновременным раз
витием основных промышленных районов 
Украины и в первую очередь Донбасса.

С'езд одобряет направление развития пе
рерабатывающей промышленности Украины 
(сахарпой, маслобойной, консервной, коже
венной и т. д.) и новых производств, кото
рые должны освободить от импорта и дать 
повые экспортные регулы (искусственное 
волокно, химические фабрикаты и т. д.). а 
наряду с тем п торговое строительство для 
широкой переработки сельско-хозяйственных 
продуктов, т. к. это направляет сельско-хо
зяйственное производство в сторону наибо
лее правильного развития п отвечает задаче 
наибольшего использования пзлпшпей ра-



\

у сілш.кому іогіюла|істні но інтенсивних 
його районах.

Разом і .і цім .Під у хижіше іііи)кікий ром- 
тгюі; ОудІнолміої 'нрочислоносги підпишімо 
до '.іаидані, рпгоргаїти м{шчиг-л<ои»('о Й жиг- 
.мжого будНиіицтна.

Па тартані них .чіркунаїгі, Зкі.і ухналюе 
запроектовану гуму ккладеш. у трестовану 
!Г|мічш\іокмть Уізраїпи ;|»шмі|жм 4.721 мі.и.- 
Лом цй. і рознодіи ніої сучи: І. 130 лгіл. щік 
на ти|шГ.пнп'пш аасобгіж ш^шбіпіцч’ма і Г>91 
міл. на ші|шбиііцпш засобі н спожитку.

Л’мд підкреслиш, амо іишитик таких пн- 
рі*бннх комидоксіп, ж Донбас, Критій Ріг, 
Дніпровський1 -комбінат иммаггю ііг.^іоиі.іиого 
іниципнни я плинами )»шнитку н[іоміи\іоио- 
гтн цих райони», нлиинчи електрифікації, 
лодоиогтачанмн Донбасу і Криноріжжи, жи
тлового |ия'ііі ничого будтинцтиа, уііо|*идку- 
напни )і«*Гиі інших селищ тощо-

V х мал ю іони :іап|існ;кіонанс:

1) ні ііпяцгіііім иі'|и»іукі|ійііогтіі праці до 
норм, шмі.'а'їсіип юд Омшими» Уряду;

2) сніижешиї питіл|п«итн наП-хнчіш ма
ЗО ЗГі"/,,;

3) зниженим підпускних цін па 23,3'7«;
4) знижений гий'іжа]г’пи'тн будіїишцтна ік> 

менш ні; ма 40
.'») оковоміш у ішчірачнігіи ікитнаа ма

зі",,. -
Л іід тижні. зазначені ліміти па -міні-

м.ільмі і пішак аа погрібно їх іпдмміцмтп м 
омі'рагмінімх плинах иідіюмгдіїо до лімітін. 
ііішачених 'Спішним Урядом.

Иннжаючн па пнклиічне значити пико* 
наши вкісних покажчиків пімтирічного 
плину. З'їзд категорично нимагак ннтітко- 
іті у паї и ім'іх органні, щоб цмкошгго їх іиі- 
пошті, шіно'іаоно поліпшу тчи ноухівлілн» 
икіси. самої ір|м»ду.кпм.

Па оту и им|імііалі.ілгх учон ;»діПгтпи 
окісні покажчики 'З'їзд шкіжаї; иіпй|іепмми* 
мін нрокктунашін каїїпчиміого будіїшицтпи 
ігронвслоїжсіїї і нммідке його здійснений.

бочой тилм агронерр-нагеленных райопои и 
развитию производительных гил к селыком 
хозяйство по интенсивным ого районам.

Одновременно г :гтим Спад ('опитом одоб 
риет ІНН|Г0К00 рллнитнс СТрОИТОЛЬНОЙ ИрО- 
ммнмпшіостн н еіжтиетствни г задачами 
раапоргмнаиии промышленного и жилищного 
строительства.

Па основании ;>тих соображений С'езд ут 
иерждает снроектиронаниую сумму іможсний 
іі трестированную промышленность Украй 
ны н размере 4.721 мнлл. рублей н рас- 
ПрГДКММГИО НТОЙ сумм: 4.130 МИЛЛИОН руб- 
лей на мроизшідгтш) средств производств.» и 
591 мил. рублей на производство г.рсдг.тл по
треблении.

(Гнад подчеркивает, что развитие таких 
производственных комплексом, клк Донбасе, 
Кривой І’ог, ДнніронгкнЙ Комбинат требуют 
сшггиотстіїующей уииаі;н с планами раанл- 
тии нроммінлипми'тм аіііх райошж, ііл;ліамн 
но аліжтініфіїнации. нодогиабжгіїииі Донбас
са іі Крнкорожмі. жнлнщному рабочйму 
стріжтельстиу, 6.іапіуст|м>йстиу рабочих по 
г»ілі;он іі т. П-

• У т н о р ж д а и сііросктіі|>оиаііноі>:

1) інжмпіошіг нродуктішіїогтн труда до 
норм, угтанонлпшімх Гоніанмм Нрапигслі.- 
грішм;

2) ґіінжмігие собестонмогтн не мпінч» чем 
на ЗО 35%;

3) снижение отпускных цен на 23,5%;
4) снижении себестоимости п'їмнітеді.стіїа 

не милее чем на Ю Ы)%;
5) лконочню н расходонанші тоїі.ітіа 

ма .11 %,—■
0‘(>ад находит укаааннмо лимиты мини- 

м.иі.ііими и считает необходимым ноимпш. 
их и онпратнимых планах и гоотиетстннк с 
лимитами, устан1жл<чшыми Гоюанмм Прани- 
Т0ЛІ.СТІЮМ.

Г. имду пгключнтелынн'о значеіпш иміюл- 
ікмппі шічестнеішмх нокалателей шшілет- 
иоі'о клана, Спад категорически Т[жбует йе- 
пліочмтелі.ігоїчі шінмашіи всох о)ігапок пол
іп ему н.х ншииінчінш н|»н «хитіїрічмшгиом іт- 
уклонном улучшении иачостна самой про
дукции. і

Одним из (нчнающнх условий осущестпле- 
нші качестпеїінмх показателей Гезд счита
ет наиболее тіцателмиж Н|шектіі|ніііаіілг ка- 
шіталі.пого стршіте.ііхтиа промміїїленногтя 
и быстрое от осущестімемне.



III.

З'їзд Рад цілим ухвалює прог|>аму я’їггн* 
річного розвитку «лекгробудівшгцгна на Ук- 
|п»мі. вважаючи. шо і) період {юкойструкиД 
<іар>> нього госшп;>{гтна ;чвнит<ж е.іекгро- 
ипфгії € ошш із найважливіших чинників 
:■■>.ж«,ти іцюдшмйшсть пряні.

Зазначаючи, що темй будівництва районо- 
них електростанцій іде повільно. З їзд вва
жає за потрібне максимжіьно прискорити 
будівництво Харківської електростанції 
ІКГХАР). силой» не ленін 88.ШМ) клв. так. 
шоб до кінця п'ятиріччя закінчити |и»боту 
другої черні на Харкікськііі станції і Київ
ській раПоновіП станції, силою в 44 тисячі 
клв.

Ьважаючн на напружений стан силового 
госіп*іарсгва в Донбасі в лв’явку л запізнє»- 
шім будгншщтиа районов»х ггатщій. З'їзд 
иіікреглю»; нот|̂ у форс.уікті |*о.шііт»о; 
ІІІтирівсіло] ел^юттаїїції до 152 тис, клв. 
і потребу збудування іншої райоиової стан
іт Донбасу ш 100—150 тк»\ итв.

Щоб аліоііолмівги потоці явочиедопссгл 
0 одм-ького господарства Н|жбузыи»т цій- 

ому. З’їзд .н.ажае за потролі*. збуїулшіі.; 
районовАЇ гЦ)нюлект|им таинії на Пузі сімок» 

не лент З? тік. клв. У хвилюючи пртграчу
нирімцшцтна ............ пері іі. іцо ііе|ммблчаі;
збільшення електроенергії йе менш ні; в 
24* рази на кінець п'ятиріччя. З‘ї:ц п»і- 
к|чулює вигребу зиГсшіти рішуче зниження 
вартості е.іектро<чі»]іїї і максимально за- 
щюікмжешія ШКІПКІПІ:! ЄЛЄКТроеМЄрҐІЇ в 
сільсько-госіїодарськочу вкробнпіітві.

IV.
"XI Всеукраїнський З’їзд Рад із великим 

задіївотекпяч аідиіачпс дальший р-’счггок 
Дніпровського промислового району на
енергії Дніпровської гідроелектростанції. 
Розвиток нових виробництв павкпло Днін- 
рельстану. а саме—металюргійного. віцмиї- 
няцтва едоктростллі, алюмапію. феросплавів, 
кюліфіючияої сталі, збуїувапия запорі а- 
кого мотадюргійиого заводу, а також 
рштггок хемічн-и промисловості — угво- 
рююгь ЦІЛКО* роняй ІІрОММС.КМИІЙ рай'-»»!. 
ЩО В'ДКрвВ^О поргиектчтя буйного роз
витку окожвощ України і Союзу в ді
лом)'.

І!Ь

С'езд Советов полностью утверждает про
грамму нятіметнего развития з.н*ктр<►строи
тельства на Украине, считая, что в период 
реконструкции народного хозяйства разви
тие электроэнергии являете» «мним из наи
более важных факторов повышения іцицук- 
тшшости труда.

Указывая, что темп строительства рай- 
01ШЫХ электростанций идет медленно, Г’езд 
считает необходимым максимально ускорить 
стршіте.іьгтво Харьковской электростанции 
(Ж’ХАР). мощностью не менее 88.00(1 к.тс. 
с тем. чтобіл до конца пяти летия закончить 
работу второй очереди иа Харьковской стан
ции и Киевской районной станции. мощно- 
гтьк* в 44 тысячи клв.

Принимая по вниманне наиряжеипое со
стояние силового хозяйства в Донбассе, в 
связи с запозданием строительства район
ных станций. С’езд подчеркивает необходи
мость фо|к*ировання развития 1І1те|юііской 
электростанции до 152 тысяч клв. и необхо
димость постройки новой районной станини 
Лшібасеа на 190 -150 тыс. клв.

(’ целью удовлетворении потребностей про
мышленности и сельского хозяйства При- 
бугского район і .  С’еад считает необходимо)! 
постройку раїїошшЙ гидроэлектростанции на 
Ііугс МОЩНКТЬЮ не менее 32 тысяч клв. 
Утверждая программу прокапает электро
энергии, предусматривающую увеличение 
электроэнергии не менее чем в два с ПОЛО
ВИНОЙ рала на конец пятилетки, С’езд под
черкивает необходимость осуществления ре
шительного снижения стоимости электро- 
экерши и максимального введения в употре
бление электроэнергии в ссльско-хозяйствеи- 
иом производстве.

IV.
XI Исеукраипский С'езд Советов с боль

шим удовлетворением отмечает дальнейшее 
разните Днещювгкого промышленною райо
на на энерпш Днепровской гидроэлектро
станции. Развитие новых производств вокруг 
Днеиростроя, а именно — металлургическо
го, нропзводства электростали, аллюмшшя, 
ферросплавов, квалифицированной стали, 
постройка Запорожского металлургического 
завода, а также развитие химической нро- 
мышленностя—создают совершенно новый 
промышленный район, который открывает 
перспективы .бурного развития экономи
ки Украины п Союза в целом.



Виходячи з перспектив «л.игішого ба
дан*^ їм п'ятиріччя, З'їзд шпиле за П|м* 
імглмгу угкииииву л.іипу -ті індішіцсннін 
іицшїугісу иушлн < н»і<|киіиту я Донбасі 
и 27 міл ічіі ;ро .г)3 .мм. ’іхііі 1932-33 ]>. 
Здійснення такої іііі|і«ямюї програми ии- 
|юдб,і»ча<; 'тхнеиіу [шкоінгрукцш вугілі,- 
ІЙІІ ’ІГ|И>ШІ'М/>ШЯ'ТН Доіії'лй'У І Іїу.ІІИІІІГИТІЮ 
ІНіИНХ )ІІЛ\Т-.ІИ\І<‘ТЛІІІ 'ІН ріГЛІЧрІНТІНЯ |мі* 
Літ іікід д«лм.д:к<м:іілм попил ікюіідіи ву
гілля, ЯК ОСЛОВІ! АуаІІШИЦТШі НОВОЮ Дон- 
йагд.

ІІЇЇад |\|ід щодмч'.мм; і|оі!|и*їу нідеїшіи 
Луці іжиці ню вже :ш.іадічкіх шалі' і за
кладки щорічно інших шахт недетнін а за
гальною щорічною лрцукцн.ю іі 6 міл. -ти.

Ухвалюючи і;;иім і.мтк.г;і иипгзі и «утіль- 
И) и|миіп\няті'і. ДоіКкісу розміром близько 
І І 1 0  мы. кірг, З’їзд шшкло ш «огрівне 
негайно розгорнути проектуванні! буді- 
шиммн рміт, нрнюдячи його н 'Мінксіі- 
ма.імю корнчгі |н"і«*ігщ.

Зважаючи ма велике напружений роз
цінку Доіиблоу нріптіч и';ті|>ічкіі, а та- 
і;-»ік иаиружпніиіі. зніцриапіоїшііню ‘ла.ши 
ного баїпмігу, 3‘їлд шкшн: «а црашиьп» 
включити .и ііл.ііпишіп наливу тир|і і 
Г»у,)н« і»\ і'і.г.ін і жі.яіас ая потрібно .июяг- 
ічі иіаїїиаяіомії' шоіч» ніиііачаїигн палима 
хід основних споживач іі». ’уоагу
З'їзд .шерпи: -на рілріатік бурно пугі.мя.

Доручити Уридоїл, склакмочн іі.пін ір>з- 
нитку тор|инюї лрімнг.іоіимти, панти аа ■ 
«).'.іи»ііу рирпт«к іііаНш.інших І іг.Лціи-
ЛЛІІНЛ бо.Цо|\

VI.
3'їц Рац уп'ішюі; ііірн.кт ііяиірічіаі, 

•що чюрцбачаї. ішго:».юшгіі ч.іиуяу до (>,0 
ми юн <щ мни.* іГігі'і|іиімї ирші 2.1 
ми тші І927-2ь р

Реалізацій накресленої іінробиої про- 
премії <нот|ц«>ус що лінію ігідЛуиуішмія, іря- 
НИГКУ (1 роЮМ№Ір)ЮЦІЇ ІЧЧІОрІІІІ'ШХ ШІППДІИ 
<11 іхіму ЧИС.ІіІ і (ИЇ)иуіКІІНШ НОІЯКХ ДОМіМі), 
а ІІ Лудіїиінцтт діюх інших ітгсиїїорґіЙ- 
них .шюдж одінм'о ш Крімюріиакі, ‘футого 
н Запоріжжі а іірцукціом по (ІЬІ) тігг. їхні 
ївшиїй. Иідітнідіїо до ці*й' -нрп’|ши З’їзд 
Рад а;ілінщі;куі: нрилспужниїн налітало- 
«кладень у иі|мчиглоі»Ість на гу^у Сшзько

V.
Исходи на ііо|іпн'ктиі) тои.іішнопі балаиса 

на іінтн.іотнс, Г'над нрианаст іі|)авн.н>ііоП 
установку плана на повышшжо дішмчи угли 
и антрацита в Донбаї^с с 27 мил. тонн до 
93 мн.|. тонн н 1932-33 г. Осущестн.ншне 
такоі) нроизііодстжчіноіі программы ирсду- 
сиатрнвает тсхнн'нм'кую рнконструкцшо 
упммюй ирочыниннносги Донбасса н стр>- 
нтолм’.тно новых шахт-гигантов, а р;иню и 
рашюртывашш работ но нсслодованнк) новых
aa. южой угли, как основы стронтсльства но
вого Донбасса.

(Га:ц (’онотоп нодчоркивает нсобходимосп. 
усилонни ст|Н)||Т(‘.п,п'иа ужо аа.іожшпіих 
шахт н закладки ожогодно новых ніахт-гіі- 
глнпж с общоіі нжогодиші продукцией к 
В мил. тонн.

Утиорждан каннгаловложенни іГую.н.нун» 
нроммнмонносп Донбасса в |шмсро около
l. 110 мил. рублей, (’оад питает исобдодн 
мым нечі'д.іеіміо развернуть нрооктпронанно 
ст|няшиыи.1Х работ, Н|ижодя его в макси
мально короткие сроки.

Іі виду большого напряжении |и:іинтіиі 
Донбасса н течение штілоіжи, а таки.'е 
напряжении сліроектіі|н>ваішого топ.імшіого 
баланса, Оезд считает правильным включе
ние в топливный баланс торфа и бу|1пго у г- 
ли и признает необходимым достишуть наи
более лкономнчегкого расходовании топлива 
со стороны основных потребителей. Особен
ное впиманнс О’езд обращает на разработку 
буроіч» угля.

ІІоручнть нравіїтелі.ству при пютавлешш 
плана разнішш торфяной промышленности 
взнть за оснону разработку наибольших и 
ценнейших болот.

VI.

Созд Советов утворждаот проект пяти
летки, ііікідусматрішакіщнЙ выплавку чугу
на до !),<) мвл. тонн до конца пятилетки про
тив 2,4 мял. тонн в (927-28 г.

Реализации намоченной производственной 
программы требует не только восстановле
ния, развитии и реконструкции оущеетную- 

•ііііі.ч ліпцічі 'іх»\г числе и ітпчпйкії новых 
и<епО, ко іі' гтіюігтіт’їві двух иоїнлх ч<'- 

таллургнчеежих заводов одного в Криво- 
і|южш, пруїхіш іі» '.кцнсчскьн с шитшмсыюм 
но 690 тысяч топи каждый. Іі сжугветствни 

с отой ігроіфаммой Сезд Сонетов утверждяег 
ііроектнікжаїшо капиталовложений в про-



1.430 мл. кію. З’їзд вішає за конче лот* 
рйтс • фодюувати тіророб.тонятя технічних 
проекті;* іюкотяірукції <металюрґійннх за
носив і максимально пмщщо здійснити їх.

З'їзд звертає особливу увагу на потребу 
розвивати виробництво коксу ВІДПОВІДНО до 
розпитку зіогалюрґії, а також на потребу 
гідпеоідно збільшити розмггок добуванню 
руди— близько 10 жт. тои ш кінець п'я
тиріччя.

VII.

Зріст будівництва, зріст машинізації 
сільського господарства сігричпшіть вже в 
порий роки збільшення попиту на устатку- 
ваіия. /Відповідно до цього З’їзд ухвалює 
лапроєктоваву програму розвотку .машино 
будівництва ііа Україні, що за ним вироб
ництво машин у 1932-33 р. дорівнює: 
1-250 .чіл. крб. п]юти 400 міл. крб. 1928- 
29 р. З'їзд підкреслює потребу пр>воднги 
потайно (реконструкцію теперішніх оіаиш- 
побудірельїпіх заподів і, насамперед, Кра- 
маторлжого заводу, що Лето іцюдукійя ио- 
пипьиа обслуговувати погреби устаткуван
ня важкої індустрії У-країш. Ухвалюючи 
дляц рекоігструкції Луганського і Харків
ського иаротяго - будівельних заводів, но 
иінрмшн судобудіошщтва та вагонобудів- 
лпдтва па Україні, 3‘Ьд вважає за пот
рібне збудувати па Україні азто-тракт.р 
ний завод із щорічною продукцією до 40 
тисяч тракторів та до 10 тисяч вантажо- 
них автомобілів.

З'їзд вважає також за погрібне розгор 
иути на Україні е.іектромашнвове будів
ництво.

Одночасго З'їзд звертає увагу на потре
бу* дальшого розвитку середнього машино- 
будшмщтва па тенершті заводах Украї
ни і пропонує посилити їх (реконструк
цію.

Вважаючи ва основно заедания україн
ського ммиииобудовігацтаа виробництво ма
йдан важкого типу (іметалюргійяо устат
кувавші. устаткування для копалень, паро
тяги, суда, вагони, коїш високого тне- 
іюнш), З’їзд ухвалює запроектоване пли
ном будівництво заводів, що забезпечують 
ці догреби.

мышленность па сумму около 1.480 мол. 
рублей. С'езд считает решительно необходи
мым форсирование проработки технических 
проектов реконструкции мсталлуршческнх 
заводов и максимально скорое осуществле
ние их.

С’езд обращает особое внимание на необ
ходимость развития производства кокса в 
соответствии с развитием металлургии, а 
такжо иа необходимость соответствующим 
образом увеличить развитие добывания ру
ды—около 10 мил. тонн на конец пятиле
тия.

VII.

Рост строительства, рост машинизации 
сельского хозяйства послужит причиной в 
первые годы увеличения спроса па оборудо
вание. В соответствии с этим С'езд утверж
дает спроектированную программу развития 
маншиостронтельства на Украпне. по кото
рой производство машин в 1932-33 году до-1 
стпгает: 1.250 мил. рублей против 400 мил.' 
рублей в 1928-29 г. С'езд подчеркивает не
обходимость проведения немедленной рекон
струкция существующих машиностроитель
ных заводов и прежде всего Краматорского 
завода, продукция которого должиа обслу
живать потребности оборудования тяжелой 
индустрии Украины. Утверждая план ре
конструкции Луганского п Харьковского па
ровозостроительных заводов, расширения су- 
достроитсдьства н вагопостроптельства на 
Украине, С’езд считает необходимым по
строить иа Украине автотракторный завод с 
ежегодной продукцией до 40 тысяч тракто
ров п до 10 тысяч грузовых автомобилей.

С’езд считает также необходимым развер
нуть на Украине электромашшшое строи
тельство. .

Одновременно с этим С'езд обращает вни
мание иа необходимость дальнейшего разви
тия среднего мапшностроптельства на су
ществующих заводах Украииы и предлагает 
усолить пх реконструкцию.

Считая основной задачей украинского ма- 
шиностроптсльства производство машин тя
желого типа (металлургическое оборудова- 
нпе. оборудование для шахт, паровозы, суда, 
вагоны, котлы высокого давления), С’езд ут
верждает спроектированное планом строи
тельство заводов, обосшчивающвх этп пот
ребности.



і^нючапло Зїад шижас :іл погрібно па
далі ішлшшлги сільсько - і>гчюдл|>л,по ма- 
іші'їнібу’діїшицгно іу» реконструкцію Й(ЦЧ> 
інцлот;уію до зацрни. сільською господар- 
пт, що ле]н/»умФ.тьон їй шмикс (при- 
чіііігнії і-|мкі'орііий ішияггар иицоу

•М.ід 'їсиюис шіжіи: :>а логріґжо ловіиію 
Уірон |ихішпкіі\и кваліфіковане маїїгінтбу-
ДІМІІИЦПИ, ЩО ОІІрІМІ.ІО о [Ю.ШИГКОШ ІМЮЛ'!-
тармжої бали (V Ні’.ШКНХ іміст (Київ, 
Одога).

МИ.

Маючи та увалі -шинку лигу хомії н п Ірані 
н< ширеної рпігрпдуїгщіі нпроднього юсне-
д.і|н і і’.ч а жікрещч пілиькюіо і'ос-лода|»стьн 
<б«»{ютьба ;щ лідінччішн в|южаііііогтл), 
вважаючи па іюлю хомії л «праві :ічіц- 
впини пбоімшоек|юмо;кпогти країни, а та
кож і па наиіііигть офіиїт.ішшх у мои дла 
ІІІІІрШОПі |И/.І»ІГПчу ЛПМІЧІГОЇ І1|ИЩІНЛОІЮС'РН 
па Уі?|іаїні, З’ї;ц ухвалю»; .иіцниіну Про
граму ХпМІЧІЮЇ ІГ|>ОМІІГ.І<>»ОСТИ, ІЦО ІіереД- 
ііача*. ;»|>нт іші|ммпіціііа <бш упіюоль) з 80 
згіл. »с|*б. у 1927-28 роді цо ЗГ>2 кіл. *рб. 
на шапці, іпппріччи.

Зшд ліюргао ошіблшіу уна-17 па полю
бу негайної організації шііюбіміцміа хні не- 
ра.шінх уічпюнь гак, що'» піл'«місці, іі д- 
тіі’річчи нрпдукцін фосфорних упіосііі. до- 
ришюшиа 1.7011 тис. чулі, а продукція 
а.югних урившії, -4П0 тпг.ііч тин.

Нідіюііідщ» до цих цілених напаїти.іель 
•Гілд ухвали*. нріюк-гунашш никого будів
ництва хемічпої промисловості!, і зокрема 
содовою заводу и Г.іаімшп.кому, суперфос
фатного іі Інмтиипіиівці, лииніт-тушиюго 
клмбінату н Гутчеикшіому, Гордіиді, Дліл|ж- 
ін«Г|ншсі.кому, Запоріжжі й хемічного комбі
нату на ,(»іііі|»е.іьп’аііі.

Одночасно З'їзд лі,ііі]и^.інн; аначпімін |мхі- 
віичсу ігутчхі|чіої хол її ііі; засобу, що спріию 
[н/.ііч^гтатко оптіїл галузей ‘ііИ|икжігі(Тіп. 

ігппчгенню у шробпкцтво зайвих ірпбочнх 
рук засобу. пр» дш; потрібну д.щ народ- 
ньот іх*'Л(\іа)и-ічщ адюцукщію.

IX.
Щоб ношішіо ішкпрісстнти вільну робочу 
гіг.іу п іго|м>ліодипініх і|щііЬшах Україші і 

рімлннути трудомісткі культури л сіль-

Одновременно С'езд считает необходимым 
дальнейшее развитие сельско-хозяйственно- 
го млшшіост|юительст и реконструкцию 
єго н соответствии с задачами сельского хо- 
знПі'гна, иерестраллающсгосл на крушімо 
хощійгтиа (іірпщчшой тракторний нижчі- 
тарі, и пр.).

Гі-лд также считает иииіхо.шммн нгемер- 
нн! разшітті кііа.іш|шци[ищаішого иапнпіч- 
строители ге і, котор-ю сниобствоиалн нм 
разлитию пролетарской Гчіам н болілних г> 
родах (Клев, Одесса).

VIII.

Икен и лиду большое значение химии к
ДНІЄ р.ІИ'ЩД|МІІНІОЙ ]*ПИ|Й'ХІ}'КЩШ ІЬЦЮДІЮГ»
хімліЬ-піа л и чаопкктл сиіьского хоояй'Міи 
(і'юрмкі аа подпитие. у]шжаЛности), лчііта- 
леї, с ]Ю.ІЬЮ химии и деле ук|»снлешіл щ'н»- 
іющи'люс-Оііп' ін г,т|хшм, а чхи^кл исхощ 
на наличии блаюіірнитимх услшшіі шіі|іоко- 
ю {хкиишін хіічнчтюй іі̂ жілнлсншмги 
т Уцкшне. іУікцх >чікі|іск.ш^г ивроігшод* 
ггііепішо И|и»і'рачму химнчед-щій іі(юмиін.іеп- 
•івгтн, И|>едупка.тршююіцую |к»г.т ге[м»т»од- І 
слчіа (бш удоб(кщпіі) с 80 мил. рраей в 
1927-78 піду до :і;>2 .май. ууб. іі» жнияі ! 
ішігилечт

С‘шд о:»)іаіііоает «тидкі .інигмание т «о- 
обхндимить псксд.іешіоіі шігаппаацші про- 
ііліЧілуічьч м>шг"укыы|ш удоб)кчінЙ таким 
|шиг, чпмлд їжі коїіпд шпшітіл идюдукции | 
фос.і]»орііих ур»'|ччгіііІ досггнша бы 1.200 ] 
ТІ.ЮПЧ толп, а <п}*і;?шиія .кх/глмх )\цо>)рс- 
ШИЙ 400 'І14ЄЛЧ ТОПИ.

И соотио'ттлин с отімги делоиым'н усгг»- 
іюіккіми Слід ^так^кнюет «|м>шпфоішііе 
нотно строіотольста хинпгче /̂Й діраммік- 
лоїжоїУічі и и частности согреют ааімда » 
Ічіаїшій’яге, с)Мюр»|мк‘.і|щ.тііоіх» л Колстаптн- 
ікшко, .'шиачло-тушиюш кошлпіата в І’ут 
чппково, Горловке, Дігоіцюиет|>овсве, За>по- 
|нщ;ьп іі мічтггешио іаогбішато па Длеаїм*
СТ|ХН‘.

Одііші|».щ(ііпіо С’еад ііцршіжнвалт олате-
шіе рпліттил куста^люй химии, жі« спроба, 
который с«доЙстпу<уг ішіюртьтаїпію нових 
шгдов П|юіг.тогдстти, іюатечоїпіа) в ііроиліюд- 
•упиі ішішшігх '{хібочпх ^)’К—сігоомкі, да
ющего необходимую д.ти .івародшто хозяй
ства іі]>одуіижи).

. ЇХ.
;|лія болю звипого інміашюнаїлж сво

бодной рабочей силы ле|юііа('е.іеігін>іх райо
нов Умраїшм, ралнігпвіт трудоелпст куль-

й(Ю



ськоиу господарстві Правобережжя і Лі
состепу Україии, З'їзд ухвалює про
граму розвитку легкої проинсловостп 
України. Особливо З’їзд підкреслює по
требу широко розгорнути промисловість 
щодо виробництва будівельній матеріалів, 
докрима дахових і погнаних для .розвитку 
імгпстрявалого сільського будівництва. 
З'їзд звертає увагу на потребу промислового 
роввитву .таких великих центов, як Одеса 
•па Київ- Відповідно до цих настановлень 
З'їзд ухвалює запрооктоваду суму вклацеиь 
у ці гал-уаі розміром 674 ми. нрб. і намі
чений приріст продукції легкої цромшело- 
востя з 733 чіл. крб. 1937-28 року .до 
1.500 мит. юрб. 1932-33 р.; зокрема * зріст 
проекції роснуатікаиської промисловості! 
на 205%, місцевої—на 240% і кустарної— 
на 323%. Проектовані нляші розвитку про- 
мигловости, що працює на сільгоспснровині 
(цукрова, маслоробна, махорочна, тютюне- 
та, спиртова, шкіряна, крахмало-латочна 
тощо)—-З’їзд вважає за мінімальні, що в 
«щеіративтгх плинах мають бути що поши
рені. Зокрема З’їзд їжажас за потрібне під- 
шицнтк зріст цукртвої промюсловостн, За
безпечившії вЦіЮВІДШІЙ РОЗВИТОК ЇЇ СІІ{*>-
винної бази.

і

X.

XI Всеукраїнський З'їзд Рад відзначає 
загострення клисбвої боротьби, зокрема 
активна «нір куркульства ‘поступові со- 
нія.ті стичного сектору пхлюдарства і вва
жає за погрібно в дальшій роботі, як і 
раніш, основну увагу прицілювати зміц
ненню і розвиткові пролетарського впливу 
на селі, організації пролетарській і бід
няцьких елементів ічма та амгцтлшю їх 
•спілки з серссщком проти ворожих СОЦЬІ- 
.лісткчному будівництву <ЯЬТ.

Головну увагу радянських і господарсь
ких організацій, як і раніш. треба спря- , 
муіити на піднесення і поліпшений гос
подарств бідняцько • ссредпяцьких мас 
•села на основі їх кооперування і колек
тивізації. При цьому треба особливу увагу 
і допомогу відавагн господарствам бідно- 
тс. Тепер, разом із старими формами змич- 
;кн з основними селянськими господарства*

тур в сельском хозяйстве Иратююрожья н 
Лесостепи Украины, С’езд утверждает про
грамму ікішштия легкой ^адмьпшешиютя 
Украины. Особенно С’езд подчеркивает необ
ходимость широкого развертмаашпа про
мышленности «о інронзвод'тву строитель
ных материалов, в частности кровельных и 
необходимых для развития огиес гойного 
сельского строительства. С’езд обращает 
внимание на необходимость промышлен
ного івдзвитий таких больших центров, 
как Одесса и Киев. В соответствии с 
этими целевыми -установками С’езд утвер
ждает опроекпцюван-ную) Кучму вложений 
в эти отрасли в размере 674 мил. рублей 
н намеченный прирост И|*юу«цик легкой 
промышленности с 733 алы. рублей в 
1927-28 году до 1.500 мил. рублей к 1932- 
33 г.: в частности рост продукции республи
канской лрікмшлеігііосги па 205%, лест
ней—на 240% п кустарной—на 323%. 
Проектируемые планы развития иромыш 
лепностн, работающей на сельско-хозяйст- 
воином сырье (сахарная, маолоделательиал, 
махо;хяная, табачная, спиртовая, кожевен
ная. крахмало-паточная и друг.)—Сеэд счи
тает минимальными. к<ггорыс в олератив- 
пых планах должны быть еще расширены. 
И частности О’езд считает необходимый 
повысить рост сахарпой промышленности, 
обеспечив соответствующее развитие ее 
сыжевой базы.

X.

XI Всеувраиискнй С’езд Советов отмечает 
заострение классовой борьбы, в частное гп ч 
активное протнводойппше кулкчегтла на
ступлению социалистического сектора хо
зяйства и считает иеобходоым в дальней
шей работе, как и прежде, основное внима
ние уделять укреплению и развитию проле 
тарекого влияния па селе, организации про
летарских и бедняцких элементов села п 
укрезленпю их симва с середняком против 
враждебных социалистическому строитель
ству сил.

Главное внимание советских и хозяй
ственных организаций, как и раньше, необ
ходимо потратит» на подпитие и улучшение 
хозяйств бедняцко-середияиких масс села 
на основе их кооперирования и коллективи
зации. При этом необходимо особое вшш- 
шіє п июмощь уделять хозяйствам бедиоты. 
В настоящий момент, наряду со старыми 
формами смычки с основными крестьянски



ми {гговдкхіГнг), на порию якщо нноуваєть- 
ея форму змички, 'Що ‘розвивається ага базі 
шгробниц зв'язків >іюОітшщтва з селян
ством.

3‘їац Рад «мпвсас за правильну тотзноэу 
пляму, що спрямовуй сільське госиода]ктт> 
України лінією розвитку технічних ‘куль
тур і скотарства, надто шемлшого. А .і о 
ртовиток оітоці-ялміпх галузей ті в якому 
разі «не мсскна і по треба протиставляти 
іковігтоові зернових галузей сілшжого гос
подарства. Розвиток зернового господарства 
і для України є цеіггралшс й .цайважли- 
вішо :авдаіт-я. При цьому, тсамперед, 
треба зосередиш увагу па «розвиткові хар- 
«тих культур. передусім найцінніших з 
них (озима ншешщя, жито) <і ткяітрстіі 
репродукції чт-тосортового пагіння.

Одночасно з цим. беручи до уваги по
требу рмсстіїлірукції спожитку і зокрема 
побільшешія спожитку гореспгпп і садп- 
віпгп, З'їзд зважає за потрібно якомога 
більше сприяти розвиткові садівництва і 
городництва -шавкаю црадегаірських цент
рів, а також сприяти поширенню иаюйиіиц- 
тва в галузі городиш та розсадників для 
задоволені пя погріб оадівіигцтш.

Шдзиачаюч», що рослнпіроїш засівної 
площі на Україні передбачено плином на 
13.3*Я З'їзд вважав за потрібно зосереди
ти особливу і непослабну увагу иа захо
дах піднести врожайність зернових хлібів 
па вжо зайнятих площах з індптздуалиінх 
госіюдарепнш і в колгоспах та радгос
пах.

За основні передумови в сн]ші лідне- 
гі'нші иражаійіюсти З'їзд вважає здійснений 
плину колективізації сільського господар
ства, машинізації, хомізації, а також пе
реведення низки аГ|юте.\ні'іішх заходів і 
заголиш підвищення агропомічиої культур
ности сода; цо повинно забезпечити пере
гінно по Україні, «піднесення «врожайності! в 
колективних іі мцнвіцуалшпіх господарст
вах иа 36,С7* в «кінці п'ятиріччя.

З'їзд особливо підкреслює, що виконаний 
Поставлених завдань піднести врожайність 
сільського гсюїшдарргва, іговшшо йти разом 
із широким лідігосашшм «шодіяльпостн 
бідняцько - серодницькнх мас сола «на ос* 
нові засвосітя лайитрхгпших заходів .з 
галузі агрономічної техніки і иравнльноіо

мн хиигйствамл (товарооборот) їй первое 
мотто выдвигается форма смычки, {извиваю
щаяся па базо (ііроизцадсггвоїшьгх связей 
рабочего класа с кі>естьянством.

С'еэд Ооштов считает правильной упа
ковку плана, направляющего сельское хо
зяйство Украшгы то .тшпш развития тех
нических культур 1! скотоводства, особоино 
огечетгого. Но развитие специальных от
раслей т в коем случае нельзя и не должно 
лролпхшоставлягь развито л?рши;ых от
раслей СО.ПЛКОГО хозяйства. Развитие об
ігового хозяйства и для Украины является 
цеіггральшм н жтодес -важным заданием. 
При этом в нервую очередь нужно сосредо
точить внимание па развитии дродоволъ- 
СТВОННЫХ культур, прежде ГСіЧ'Л Наиболее 
ионных ігз них (озимая «лшетща, рожь) и 
иа расширении репродукции чистосортних 
семян.

Вмосту с этим, принимая «во внимание 
тсобхосцоюсть рОКШГСТр\ТСШ1Щ (потребления 
и і; частности удюлзгтошт «погребло тгя сви
щей н фруктов, С'езд считает пеобхецимьн 
возможно более содействовать развитию еа- 
доводсхра и огсродінічсчтиа вокруг проле
тарских цоіпров, а также содействовать 
{іасішгрешію как сомеиоводства в отрасли 
овощей, так и питомников для удовлетво
рения потребностей садоводства.

Отмечая, что [аешкренне «посевной шлт 
щади <иа Украине -щюдусмотроио «планом в 
размере 13,3%, С'еэд считает необходимым 
сосредоточить особое и неоспабеваемое вни
мание -на меро-тряятнях по повышению уро
жайности зерновых хлебов па уже запятых 
площадях как в индивидуальных хозяйст
вах, так и в колхозах и сто мах.

Основными 'лре1посы,ткам11 в -деле подня
тия урожайности С'сод считает осуществп1- 
ине плана коллектнвизацнн сельского хо
зяйства, машинизации, химизации, а также 
проведения рада агротохшгческих меропри
ятий ц общее -повышение агрошйигческой 
культ}1{1Носпг села; это должно обеспечить 
в оредном «во Украине поднятие урожайности 
л катлективных іі индивидуальных хозяй
ствах на 30,6% в конце 'пятилетия.

С'езд особенно подчеркивает, что выпол
нение 'Поставленных задач но иодняшю уро
жайности седьсііевю хозяйства должно.про
исходить на ряду с широким 'Поднятием са
модеятельности беДІІЯІЩО-0Є)»'Д«І1ШШІ1Х лиге 
села вга основе усвооїшя иростейішіх меро
приятий т обвести «рономяческой техники



«
иикоріотачшя малини, зпараддя і точного 
виконання складотих на місцях плшігв.

З'їзд ухвалює основно проекггтуваипя пла
ну в галузі іщігоселпгя сільського госпо
дарства і вважає за правильне залпи итк 
сільсько • господарські ціни в кіпці п'яти
річчя па рівні 1927-28 року, одночасно 
знизивши промислові ціни на 23,5е/».

З'їзд ухгвалоє п'ятирічний плян земле- 
впоряджеятя иа площі ЗО кіл. гектарів, із 
них 8,5 мі.т. гектарів уолхпіліліелого сек
тору, ядян постачання тракторів 'кількістю 
42.800 штук, постачання манган і зна
ряддя яга 220 кіл- крб., постачання міне
рального 'УГНОЄННЯ кількістю 1.600 тисяч 
тои.

З’їзд звертає увагу на потребу розвитку 
автотранспорту іі на машшюгракторшгх 
станціях, і по інших закладах.

Беручи до уваги особливі умови України, 
де є незначна площа лісі®, З'їзд звертає 
особливу увагу на доцільне пикористання 
їх, поліпшений їх експлоатації та поши
реним площі .таїв на невжитгаа землях, а 
також на впорядкувати солянськігх та 
держатчшх лісів.

Ухвалюючи визначений плинам напрямок 
реконструкції сільського господарства Сте
пової України, З'їзд вважає, що здійснен
ня її треба забезиечігпі як заходами, що 
розвивали б засухостійкі і морозостійкі 
культури в Степу, так і широким рш- 
витаоч ме.тіоратявтич заходів (обводнення 
Степу, зроїшягая, лкхбахист смуги тощо).

З'їзд констатує, що плин передбачає дер
жавних вкладів у сільське господарство 
1.280 міл. крб., і доручає Урядові лакре- 
слитн заходи, що забезпечили б якнайбіль
ше притягненім коштів людиости до справи 
реконструкції сільського госаюдарсТи-а.

XI.

З'їзд .вважає, що для селянського госпо
дарства єдино правильний шлях розвитку, 
який забезпечує щюстаяпя добробуту бід
няцько-середняцьких мас, є шлях ґрун
товної сощяліяіо • економічної і техвяііої 
реконструкції ца основі збільшення їх гос-

н правильного нгнользовиваннн мішшіі, ору
дий, а также точного выполнения соста&теп- 
пых на -местах планов.

Сезд утверждает основную проектировку 
злата в области лепшгпгя сельского хозяй
ства и считает правильным осташдсшис 
сел!»ско-хозяйственпых цен о конце пятиле
тия на уровне 1927-28 года, при одновре
менном понижении. промышленных цен на 
23.5%.

Сезд утверждает пятнлетннй план по зем
леустройству на площади 30 мил. гектаров, 
из них 8.5 мил. гектаров обобществленного 
сектора, плац по снабжению тракторов в ко
личестве 42.800 штук, снабжение мати
цами и орудиями иа 220 мил. рублей, снаб
жение минеральным удобрением в количестве 
1.600 тысяч тонн.

С езд обращает внимание на необходи
мость развития автотранспорта, как на ма- 
мпшотракторных станциях, так и по другим 
заведениям.

Принимая во внимание особые условия 
Украпим, где имеется незначительная пло
щадь лесов, С'езд обращает особое внимание 
па целесообразное их использование, улуч
шение их эксплоаташш и расширение пло
щади лесов на неудобных землях, а также 
на благоустройство крестьянских н государ
ственных лесов.

Утверждая принятое планом направление 
реконструкции сельского хозяйства Степной 
Украины, С езд находит, что осуществление 
ее должно быть обеспечено как мероприя
тиями, которые развивали бы засухостойкие 
и морозостойкие культуры в Степи, так и 
широким развитием мелиоративных меро
приятий (обводнение Степп, орошевпе, лесо
защитные полосы К пр.).

Сезд констатирует, что план предусмат
ривает государственных вкладов в сельское 
хозяйство 1.280 мил. рублей, и поручает 
Правительству наметить меры, которые обес
печили бы возможно большее привлечение 
средств паселсния к делу реконструкции 
сельского хозяйства.

XI.

Сезд считает, что для крестьянского хо
зяйства единственно правильный путь раз
вития. который обеспечивает рост благосос
тояния бедняцко-середняцких масс, это путь 
коренной социально-экоподшческой н тех
нической реконструкции па основе  ̂ укруп-



подорс/гн моцхм іепаокттизацію і иооіі“ру- 
вашіи ;\ використавшім найновіших до- 
гнгшчш. 7ПМІІКІІ. .Мп№.1ІШ№ТЬ здійснити ЦС 
завдання на Унцаїїп поведено працею тра!и 
Т< -|ІІМГХ станцій. ІГК-І ЦІЛКОМ 1ІІШ]КШЛа.!Н Ор
ганізацію ШМИІМІХ ВІ!]нЛшіЧН\ об'єднань- 
Оріаогі.кнмя таких ©темній 'Найліпше забез- 
шчус дошми'у Гн-сл[клм«чіі<5ітіті бідняцьким 
іік-іюгичх'ТіьіЧ, а також доначагає ©прсдняць- 
ким 'Гооищлірсчівам ііай.йіпііо ішкоригтаччі 
їхні снлчї і кошти, щоб дійти високої ви- 
іигдігчм'лтіі гкшького господарства.

Лї;ц вважає за гогтірЬже одночасно вош
ва ги маїюсичалшу дотлюгу кіг|июііичнм 
вдиашгям цілих сіл у рйщш, до поки-що 
ш-чає мояиіввоопі організувати такі трак
торні с/пищії.

■НідііойІ;ЯЮ до цих основних установок 
З'їзд ухвалює шин колсікггивізації 30% со 
ляпсіжліх господарств, з охчшлпншім 25°-» 
засівної площі уоус-ігі.ішоїіім сакторооі 1 
кооііоруїшіііші по миші як -КГ>*/* усіх се
лянських господарт-тн :іа л'итнрі'ічн. З’їзд 
доручає Урядові,' здійснюючи цей шин, 
якнайбільш© пплнвати дга ію]к»ид колекти
вні і» нижчих ф<ч>м до •вилеил і 'іілогаглтиоі 
тюдпгцкиї ибілілііити (коміри ко.мчггнвіпіх 
оминань.

Беручи до ‘уваги ое©б.пп>о ииачшжя їі»ду- 
©трІялі заїці шьшелго ігс*г.иода|іс<іпіа, З'їзд 
Рад ухчкьтюс занироаетонлоі рцомірк іицу- 
прінлїзаці’ї, <лк •мінімальні.

Ршглндаючи ти.ту©тріи.ііз;щік> сільсіжого 
ічміюдаїїства, яз; чншшк актиоііої сі.жько- 
іч*двда;[юіук>цї ишітіимі, З'їзд Рад їіважаб 
за щодоби© проводити її ш© тільки «о тих 
районах, д© « готова сировина. ай у тих 
районах, що лід віьшмч і№|кіробинх під- 
нршшетн і маючи віддоіидні іірн]юдщ упо
їш можуть ц^тївги Додатковою «фоіішжою 
базою. І в леліючу, і в тугому разі до 
будлмнлідтіа широко цритнгш кошт коопе
рованої лю.доостн.

З’їзд визнає мдустДОмліізацію сільського 
господарства аа оиіву іл ішшиммх ланок м 
є кегля! 'р«яс(>і г<тпру си х заходів і чсцюз те,
щіуіучає У^шдові конкретно проводячи її, 
щільно зв'язувати її з масовою ісмсвтн- 
віоацією єеліни'/ькнх і'осиодаїрлгі». Зокрема 
треба «ювдиати будмнвицошо лгдтстріяльннх

нении их хозяйств путем коллективизации и 
кооперирования с использованием новейших 
достижений техники. Возможность осущест
влении этой задачи на Украние доказаиа ра
ботой тракторных станций, которые полно
стью оправдали организацию крупных прч- 
нзнодстнемпых ооедшісшій. Организация та
ких станций наилучшнм образом обеспечи
вает помощь безннвентарным бедняцким хо- 
зайствам, а также помогает се]>едішцким хо
зяйствам наилучше использовать их силы и 
средства для достижения высокой продук
тивности сельского хозяйства. ,

(Гоад считает необходимым одновременно 
оказывать максимальную помощь производ
ственным об’единениям целых сел в районах, 
где вока еще нет возможности организовать 
такие тракторные станции.

В соответствии с этими основными уста- 
ионками О’сзд утверждает план коллективи
зации. 30% крестьянских хозяйств, с охвату^ 
2Г>% потемній нлощадн обіюіцестіиенним 
сектором н кооперированном нс менее 85°;» 
нсех крестышгкнх хозяйств за пятилетие. 
(Уезд поручает Мраннте.п.гтну при осущест
вление этого плана возможно больше влиять 
на переход коллективов из более низких форм 
до более высоких и добиваться наряду с этим 
увеличении размеров коллективных об'еди- 
нений.

Принимая во внимание особое значение 
индустриализации сельского хозяйства, С'сзд 
('пустои утверждает спроектированные раз
меры индустриализации, как минимальные.

Рассматривая индустриализации) сельско- 
і© хозяйства как фактор актнкной сельско
хозяйственной политики, С’сзд (Светов счи
тает необходимым проведение ее не только 
в районах, где имеется готовое сырье, но и 
в тех районах, которые под влиянием пере 
рабатывлющих предприятий н при наличии 
соответствующих естественных условий мо
гут стать дополняющей сырьевой базой. ІІ 
том и другом случае К СТ(ЮИТСЛЬСТВу широко 
привлечь средства кооперируемого населе
ния .

(Уезд признает индустриализацию сель
ского хозяйства одним из важных звецьев в 
системе реконструктивных мероприятий и 
поэтому поручает Правительству, при кон- 
К]№ТНОМ проведении се тесно связывать 
ее с массовой коллективизацией крестьян
ских хозяйств. И частности необходимо уин-



шд«]йкяцїрл іа цоігграми майбутніх маїшшо- 
трангорних станцій.

З’їзд із задоволенням відзначає, що рад* 
гогни України (УРГО, Цущютрест) цілком 
ооо'плн ової землі, фшпо механізували 
проц(*сн сільсько • господарського кнроі- 
мигти. здійснили апрвікультурні заходи в 
такій мірі, що воші можуть задовольняти 
нот|*бу в чнстосортовочу насінні і племін
ному скотарстві, піднесли свої прибутки до 
ріння безутратності! і правлять за зразок 
великого сільсько * господарського внроб- 
якцтва та базу до иолітнеяигя селянського 
ічіпнодаїмятм.

В п’япцлтігого н.тяну осо
бливо значении мусить лгали робота сіль
сько-господарської кооперації в справі ко
лективізації, виробничого кооперування, 
обслуговування яи|юбкицтва та защашія 
збуту сільсько - господарської продукції 
(контрактація тощо).

З’їзд відзначає малі досягнення сільсько
господарської кооперації в справі мобілізації 
селянських коштів і вважає за потрібне до
могтися Ю0°/о вииовнення запроектованих 
п’ятирічним нляном вкладень коштів люд
ности.

XII.

Загальний зріст ікшвої продукції щ»о- 
мислиікміри й сільського гг.-лнодаттза кон
че вимагає широкої регамкярукції теперіш
нього залізиичого й водяного транспорту, 
прокладавша нових то закінчення вже ш»- 
чатях залізітнчнх шляхів «а просторі по
над 3.000 клм., а також рішучого полін- 
ш(чпт місцевих шляхів іруїтшх і шо
сейних, побудови пови.у шосейних шляхів 
та поширеним ваитажевого і легкового ак- 
т«»мо м.тзіу.

З’їзд ухвалює загальний розмір катта- 
лоподдонь до чрат-поргу України на су
му 1.700 мм. крл. і окремо підкреслює 
потребу включити Дніпро і найголовніші 
його допливи в систему транспортовлх 
зв'язків, що мак забезпечетп розвиток на
роди ммчі госяодїцктва України і ©улеж- 
лої з Дніїгром Білоруси.

3‘їод підкреслює також потребу розвк- 
вати морський водяїмй трвснцгг з »ипа- 
їйдним вкладенням коштів як до будішгец-

зать строительство индустриальных пред- 
' приятнй с цеитрами будущих машииотрак- 

торных станций.
. С’езд с удовлетворением отмечает, что сов
хозы Украины (УСХО, Сахаротрсгт) достигли 
полного освоения своих земель, значительно 
механизировали процессы сельско-хозяйст
венного производства, провели агрикультур
ные мероприятия, подвели их уровень до 
удовлетворения чистосортными семенами и 
племенным скотоводством, иодпяли свои до
ходы до уровня безубыточности и являются 
примером крупного сельско-хозяйственного 
п|юнзводства и базой для улучшении кре
стьянского хозяйства.

В проведении пятилетнего плана особое 
значение лолжиа иметь работа сельско-хо
зяйственной кооперации в деле коллективи
зации, производственного кооперирования, 
обслуживания производства и задачи сбыта 
сельско-хозяйственной продукции (контрак
тация И пр.).

С'езд отмечает малые достижения сель
ско-хозяйственной кооперации в деле моби
лизации крестьянских средств н считает не
обходимым добиться ЮО^о выполнения за
проектированных нятилстнпм планом вло
жений средств населения.

ха.
Общий рост валовой продукции промыш

ленности и сельского хозяйства категориче
ски требует широкой реконструкции суще
ствующего железнодорожного П водного 
транспорта, приложения новых и оконча
ния уже начатых железнодорожных путей 
па протяжении более 3.000 клм., а также 
решительного улучшения местных дорог 
грунтовых л шоссейных, постройки повых 
шоссейных дорог и расширения грузового и 
легкового автомобилизма.

Сезд подчеркивает также необходимость 
вложений в транспорт Украины яа сумму 
1.700 милл. рублей н особо подчеркивает 
необходимость включения Днепра п главней
ших его притоков в систему транспортных 
связей, что должно обеспечить развитие на
родного хозяйства Украины и прилегающей 
к Днепру Белоруссия.

С'еэд подчеркивает также необходимоегь 
развития морского водного транспорта с 
соответствующим вложением средетз как в



тіи портів, т.іі;і на поширення топажа,
які* нцновгдало 6 потребам До||іо;іігьо-поспо- 
дщіґі.коіо рослімкіу.

Ухвалюючи 'розвиток залшнчою трзн- 
норгу, З'їзд нідііі|к*:лкк: особливу шяцюбу 
імзіяшатн найближчим часи* залізиичі 
Ш.ІНХ1І ДщГбіЮу <і •ШРХ<»ДН я Донбасу, і як
чиїїг із з;и:</гі«, що писидить ^кягугжііу 
гщмлюжннсть осіняти* чшо.Он а Д«ііґкм>у, 
З'їзд ііі.ццк-г.ін»: іінж.іниість електрифікації 
диннші .Іпн.иі Харків.

ОгоГі.ппгу уе;иу 3‘їад тверіхи; на цг/і^х^у 
чмйпшті ііаіг^тасішл іи;т будіштцтіп 
Г».ЗШ> ом. шосойїш і 17000 клм. грун
тових шляхів. як важного засобу. що сири* 
яг; |**ціігпижі пі.і Українці. !’а-
І*'М 49 ЧІИМ З’ЇЗД ІіІ.№|КЧ-.|Юі; -|МГГ|И/іу все
бічно чгі'шіі'уги іі булиінміїхю бсл|>ейк<тих 
ш.мШ .кошти і си.™ широких мас селян
ства.

З'їзд ишіжас па вог[вбио ііайблігжчлч 
часом иожжашгги ацтобусіиїй та аіггочобілі.- 
пиіі зіїжмж Оі.іа великих <м»«г та цшпрів.

І'оовиток ус ин о на)н^нм»т і,огіииа]істі!а 
і ^і.ігорпитн іоульчлріґої [кто.»юції рішу
чо вимагають пняшіроісікі іі р. конструкції 
лагуни шпику.

З'їзд ішажіи; за потрібне онщіирігпг |Ю- 
Гк<лу челі*|мшшіиї села, тіжорттівуючи і 
б»щж<ччлю ашсНлуваїшн, і кошти міг,цових 
о|ч;шіи.

МИ
З’їзд шпалам; па ицани.шгу уг/паїнтку 

іиггиргчімі'о л.інлу цілким охопити 
через кооперацію міську і оі.іимжіу лоед-
ІІГП'І. 7Г|*іГіПШ Л'іП'ІІртИ І ДОІНУТІГ ли
тому паку уоугіїі.імюнот сектору н роз
дрібному «Іїихліі ко 8Г>**.

І'ліюм іа цим, поря церокічргіилею і 
іамар<|кіі(І4;н) с/віїть жаздашнш ішачії» 1І:Д- 
нищити л'ісіітп. р«Лті -ніщо «ібе.туіуягупаіі- 
на сипнсії'вача, |кчеоніаруіаі(ії самоа» нову- 

од»уллщ,іга, шуиичмчниі іролгадськогп 
у.цуіуиатсії, механічного хлібиінішіклнші, 
иинтуїпої затопиш і ііорохоїіуішшп 
іцю.цутв но тІ.ііжи и місті, але і на селі 
ї.і іцщо всебічної ршщвгл.ішції то]и\>іюіо 
втрату,

Майнажнмпе завдашпи кишормрї -дійтії 
инкошпіші ішінчлпної я плині подписи

бон

строительство портов, так и на расширение 
тоннажа, которое отвечало би ш/трсбносгам 
інцшгіЮ'Хознйгпи'Нногч) развития.

Утверж ш рааіштне железнодорожного 
т|ки репорта, С’езд нодторкиваст огчяїую яе- 
обходищістг. ]«;шития на ближайшее преия 
железнодорожных путей Донбасса и выходов 
на Донбасса, и как один на способов, кото
рый утилит пропускную опособносп. ОСНОВ
НЫХ ныходон на ДопбагАч, С’озд шхпорипіа- 
*т важності, алоіігрифнкацнн участка Ли
ман — Харьков.

Особое шпгмаиио С’езд об|кмнает на необ
ходимость осуществлении намечшжого пла
на огщштельства Г>.300 клч. шоссейных и
17.000 ним. груїтянах дацид1, как южно
го способа, сшкобстнукошмч) раавнтню ттрг>- 
нзводствепных сил Украины. Одштррменно 
с. :тьм ('’-езд нодчи]пиіі«а<т інчібхо.циоеть 
нсегг ірпіжего ВОН.ЮЧИШШ ті 'т’{няітольсд»во 
б(М|ММ1'СОВЫХ тгуїхій ^ЮДСЗТН 11 СИЛ ШЩКЛОТХ 
мает. Ы|им-.т1лшс1'нл.

(Уозд ечнтае'г игмібходнмі.гч ті блігжайнісо 
л]н-ма оишшіть автобусное и аиїхяіобилідюе 
ошлшчше воале больших городов и пшітров.

Раашігие нссго лародлоїті хозяйства и 
ра:ів«[»тьтаиие культ^яюй роїюлюции ро- 
пигпмьііо т)мм'»уег ралінгреіши н р<чми^ 
струкіцш с|и\(стіі сипай.

^’.’евд считает ’ікчібхоївміам раецгиріїті. ра
боту но тт(ч[юііііа;м(ігі{ села, нспо.и.:швывая 
как бюджетное асслтюваїше. так и сродспіа 
местных аі»пііГов.

ХІГІ. /
Г.'езд сінтаї'Т нрашільной ус.таїюшіу пяти- 

летнего плана на полный охват нутом ко- 
ОИОраЦІГИ ГО|ЮДСКОГО и сельского ипсслопня 
за шггилетю л доведение удельного носа 
обоГниеспыешгого сіяггора л розничном обо
ріте (іо 8Г>%.

Лд1ЮВ|Н*М(МНЮ с ЯГГИМ, ТНХред ПУТО[>ГОВЛЄЙ 
и 'КоопераниеЙ пч»ит явит аначпте.ті.иого 
повышешня качос'Ліііі работы но линия «б- 
с.іуживант/ лтчнчОиты, {м'Шігтрукцни са
мою быт трумиппхгл, раппиун-тя обще- 
ттюіглоіч) ніггдіїші, уохлішшшь хлЫюпв- 
чения. коллектшшой жштжки к сохранения 
щюдуыгов но только їв городе, но к на голе, 
в также но линия нсосторошіой рациошии- 
ааіміи тортіюю ашь^ыта.

Самая нажчгш задача кооне|»ацші — до
биться вышинення намі'чешюіі в м.ілно но-



аречксйншх і сільсько • господарських 
цін та іюзіяжонші властях капіталоиагро- 
маажень, як бази, що має забезпечим 
зріст кооперативного будівництва. Реалі
зація цих завдань потребує зміцнепшя ма 
сової І культурної робота кооперації і 
загальною лоитвлсімя роботи коопера
тивного активу.

З’їзд підкреслює особливу потребу РОЗ
ВІШАТИ експорт лрсопіслової і СІ.ТЬСЬКО- 
господарської продукції, забезпечивши при 
цьому НОНІИ|Н}ІШЯ МЄ|ЮЖІ підприємств, що 
мають обсчтугавувати потреби експорту.

XIV.

Нелнчсзпнй зріст капіталовкладень до 
на роди кого гооіюдарс-тва України утворю»; 
великі можливості втягнути до вщюбното 
ироиеоу живу робітну силу міста. І село- 
Приріст РОбІТИОЇ сили в 'промисловості бу
де 6І.У'0. На підставі цього З'їзд вважає 
за коірго поташе в операіпівігпх плинах 
забезпечити таке сігіввідношсіпія між пра
цею а (розвитком палузів иароднього гос
подарства, же могло б гарантувати при 
лаіібілмішму підвищенні виробних сил 
гостро зменшення числа безробітних у ве
ликих містах і лсрелюдисішх районах 
України.

З'їзд звертає увагу па потребу своєчасно 
провести виробниче підготування молоді, 
давши їй відповідну кваліфікацію

З'їзд підкреслює виключне ЗННЧІ1ШЯ, якого 
набуває своєчасне і повне здійснення накрес
леного в п'ятирічному плині житлового будів
ництва, передусім,—у промислових районах. 
Тому, З'їзд доручає Урядові забезпечити роз
гортання житлового та комунального будів
ництва в промислових районах уже протя
гом перших років п'ятирічки. При цьому тре
ба перевести раціоналізацію будівництва 
(нові міста в Донбасі, квартальне робітничо 
будівництво тощо).

З’їзд о задоволенням приймає запроек
товане підвищення реалвпої заробітної пла
ти в промисловості і 'вважає за конче 
погрібне закінчити протягом п'ятиріччя 
перехід лромисловсстп па 7-мшхцшшиЙ ро
біт::’̂  день.

литнки промышленных и сельско-хозяй
ственных цей и развития собственных капи- 
талонаконлеиий, как базы, которая должна 
обеспечить рост кооперативного СТ|ЮИТСЛЬ- 
ства. Реализация этих задач требует усиле
ния массовой и культурной работы коопера
ции и общего оживления работы коопера
тивного актива.

С’езд подчеркивает особую потребность 
развить экспорт как промышленной. так и 
сельско-хозяйг.твошюй продукции, обеспечив 
при этом расширенно сети предприятий, 
имеющих обслуживать потребности экс
порта.

XIV.

Огромный рост капиталовложений в на
родное хозяйство Украины создаст большие 
возможности вов.тсчепия В ІЦКШЗВОДСТВЄН- 
ньгй процесс живой рабочей силы города и 
села. Прирост рабочей сплы в промышленно
сти будет 37,3%. На основании этого С’езд 
считает решительно необходимым, чтобы в 
оператпвпых планах бы.то обеспечено такое 
соотношение между трудом и развитием от
раслей народного хозяйства, которое могло 
бы гарантировать при наибольшем повыше
нии производственных си.т резкое пониже
ние числа безработных в больших городах 
и перенаселенных райопах Украины.

С’езд обращает внимание на необходи
мость своевременно провести производствен
ную подготовку молодежи, дав ей соотвег 
ствукмцую квалификацию.

С’езд подчеркивает исключительное зва- 
челгпе, которое приобретает своевременное 
и полное осуществление шйгечеішого в пя
тилетием плане жилищного строительства, 
прежде всего в промышленных районах. 
Поэтому сезд поручает Правительству обес
печить развертывание жилищного и комму
нального строительства в промышленных 
районах уже в щюдатекенне первых лет ля- 
тплетки. При этом необходимо провести ра
ционализацию строительства (новые города 
Донбасса, квартальное рабочее строитель
ство и т. д.).
' С’езд с удовлетворением принимает спро
ектированное повышение реальной заработ
ной платы в промышленности п считает ре
шительно необходимым закончить в продол
жение пятилетия переход промышленности 
па 7-мичасозый рабочий день.



З'їзд йішкаї;. що &у}м* на іюкинструюцію 
цілімх> авдродиього ічхшодарагва, па гостре 
нЦносоігті продукційііостн «раці, па рл- 
ц'кчіаліаад'ио всього іхїоітішчого процесу 
можна здійсчигпі тільки розн'ішвшн ОС

НОВНІ ЛИТЫМИ КуЛЬТ)Т}Ч!ОЇ ірево.тюпії. Основ
ні завдання п'ятирічки! в галузі здійошміля 
культуі»ної •|«волюції із нсліічіпи
лгтносошгяї пі.ичгговкн кваліфікації ]ю- 
бїпюї сн.ти, є лровсаошіл п.і}цру ^граль
ною навчання і цілковитої ліквідації 
ШЧІІПЧЛкЧІІВА'ТИ* С«рОД іЮІЮСчІОЇ людности» 
посилення з ікшишошія ттітоовітньої 
|НИМ>ТН ЯК серед ]М»>ІТІІІІКІВ (клю- 
бік бібліотеки. театри), так і серед селян
ства ісольбуди, хати-чптальні тощо), а та
ктик іишіиреимя санітарних заходів, щоб 
оздоровити побут і працю -робітників та 
селян.

Море» тс. З'їзд Гаї іішансас за потрібне 
яки ‘йбільшо скоротити реченці ліквідації 
ІГОІШСЬЖОНПОС ги в місті' і в робітничих і«* 
йоиах, а також на села се]юд членів колек
тивів, наіЬінаів і сільської біціготп.

'.Іавдажгя поширеної репродукції кваліфі
кованої |ннїітпої сили висував насампе- 
|и»д нотіобу касової перекваліфікації робіт
ників, що працюють аіа вщнпіпщтві, поти- 
леного готування роитаичої молод в проф- 
нгкюлак, школак фабрично-жгіюдського уче- 
шщтва, вечірніх курсах тощо. 'Неодмінна 
умова загального підвищеная технічної 
культу ри, запільного піднесення рівня тех- 
иічпого знання серед пролетарських мас о 
пошир: !зия теднічиод літератуїй! серед 
рюітничої маси і ївсебічна реалізація гасла 
твхпіка-масам». На селі певідкладне зав- 

дашгн—лгдвідувати агрономічігу ігешісь- 
моїшіеть, втягуючи стльсьву шггедіґеецію, 
гге.]юдусім. учіггелів, і завербувати до 
Роботи паї реконструкцією сільського гос
подарства маси сільськеє бідноти, середня
ків, найміггш, а надто селяпок.

Ураховуючи величезне значения розвит
ку соціялі-ио-культурного будівіищтва за 
сучасних обегавши розвитку наоодяього 
господарства, З'їзд звертає особливу увагу 
па широке ірозповгкіджоїпгн знання з еле
ктрифікації і хомії ое|>ед рютпно-со- 
дянсшіх жиг, поставншнн 'Водночас ігн- 
таїпгя про поширення теперішніх шкіл у

Сезд считает, что курс иа реконструк
цию всего кардного хозяйства, на розкос 
поднятие іі|н>іуктнвтнтн труда, иа рацпо- 
калпзацию всего рабочего процесса может 
быть осуществлен только при условии раз
решения основных вопросов, культурной ре- 
волкщнп. Оснотгыми задачами пяталогки в 
области осуществления культурной рево- 
люции. наряду с всесторонним увеличит- 
єм подготовки квалифицированной рбочей 
силы, являются проведение плана всеобще
го общения и полной ликвидации «ирамог- 
пости С|*ДИ взрослого населения, усиление и 
улучшение полнт-щнх'ветите.ннгой работы 
как среди рабочих (клубы, Омблшггокії, те
атры), так и среди крестьянства (сельбуды, 
нзбы-читальии и друг.), а также расшире
ние санитарных мероприятий с целью оз
доровления быта и труда рабочих и кре
пыш. ,

Поэтому Сезд Совпав считает необходи
мым возможно более сократить с|юкн лик
видации иеірамотностн в іороде и в рабо
чих районах, а также па селе среди членов 
коллективов, батраков и сельской бедноты.

Задача расширенной репродукции квали
фицированна рабочей силы выдвигает в 
первую очередь необходимость массовой не- 
реквалнфикацни рабочих, работающих на 
производстве, фірсщхяшшн подготовки ра
бочей молодежи в профшколах, школах 
фабрично-заводского учешпества, вечерних 
курсах и друг. Обязательным условием об
щего повышения технической культуры, 
общего поднятия уровня технических зна
ний среди пролетарских масс является ра
спространение технической литературы 
среди рабочей массы и всесторонняя реали
зация лозунга «техника массам». На селе 
неотложной задачей является ликвидация 
агрономической неграмотности, нутом вов
лечения сельской интеллигенции, и первую 
очередь учителей, п массовая вербовка для 
работы над реконструкцией се.ті̂ кого хо 
зяйства сельской бедноты, середняков, бат
раков и особенно крестьянок.

Учитывая огромное значите развития 
социально-культурного строительства в со
временных условиях развития народного 
хозяйства, Сезд обращает особое внимание 
па широкое распространение знаний по 
электрификации и химии среди рабоче-кре
стьянских масс, поставив одновременно 
вопрос о расширении существующих школ



галузі електрики & хемії, іядомадігосо іх 
устгатаунаипн і підіхурувашїя інженерно- 
технічних каодив.

Система курсів для їісрсчгідрсггуїваїгмя 
рпбітшгкш, як і система курсів для .під- 
несення кваліфікації бідняцьких і сиред- 
няціжігс -мас саки зокрема з усуспільненого 
сектору, повніша найближчими роками ла
ти мінімум 2—2Мі міл. навчених робітни
ків і селян, що зможуть опанувати вищу 
техніку й на цій основі зуміють значно 
піднести нродукційнігп. нраціі « прокисло- 
ііості й сільському господарстві. Лідкрес- 
.поіочн недостатність технічних кадрів, щоб 
]юзв'яз)'оатн «аісрсслоні п'ятирічним шля
пой издания в галузі ярамнсчтовостя Й 
'.яліського господарства, З’їзд вважає, що 
потрібно посилити їх підготувашія і звер
нути особливу увагу на підготувати! них 
кадрів п робітників та селян.

Особливо значення в спрзіві реконструкції 
сільського 'господарства Й промнсловестя 
набуває робота науково • (дооліідчих органі
зацій. Лоті пошти) за*жиіе!лти проробі
те» питань, поставлених дри складами п’я
тирічної о нляит.

в обласні электрики и химии, оіютввтетоу 
кіщего их оборудования Н ПОДГОТОВКИ шг 
жеиерно-техническнх кадров.

Система курсов для переподготовки ра
бочих, как и система дли поднятия квали
фикации бедняцких н середняцких масс 
села, в частности из обобществленного сек
тора, должна в ближайшие годы дать мини
мум 2-—2М* мил. обученных рабочих и 
крестьян, которые смогут овладеть высшей 
техникой и па этой основе сумеют значи
тельно поднять продуктивность груда в 
промышленности и сельском хозяйстве. 
Подчеркивая недостаточность технических 
кадров для разрешения намеченных пяти
летиям планом задач в области промышлен
ности п сельского хозяйства, С’езд считает, 
что необходимо форсировать их подготовку 
и обратить особое внимание на подготовку 
зтнх кадров из рабочих и крестьян.

Особое значение в деле реконструкции 
сельского хозяйства и промышленности 
приобретает работа научно-исследователь
ских организаций. Они должны обеспечить 
проработку вопросов, поставленных при со
ставлении пяти.істіїего плана.

XV. XV.
З'їзд Рад вважав, що визначена н'ятв- 

річним плином програма розвитку народні,о- 
го гоетларст'ва України, ко.кт виконати 
всі нляиош проектування, гарантує такі 
темни господарських) розвитку, що ради
кально змінюють громадське й іхододараке 
лине ікраїнп. перетворюючи її з аграрно- 
ішдустуйгя.тілсої -на іщустріяльно - аграрну 
країну при одночасному, иадівкчайііо буй
ному, з^юстові соціялктдоших елементів у 
промисловості, СІЛЬСЬКІМ іХХ'ЛОДарСТНІ і 
товаровому обігові.

Цифрово визначення ка-'.ідків п'яти
річки е: загальний зріст валової продукції 
шьськ.іго господарства і промисловості! 
иа 1 і7,7?/0, в тім числі промислової про
дукції на 186,7*10 і сіл ьс ько - господар чої 
—52,8°,•. Відповідно до цілм'о питома вага 
промислової продукції зростає з 48,7*/в па 
першому -році п'ятирічки до 64,2% яа ос
танній рік п’ятирічки. Разом 'із цим у 
складі всієї аройікх\тов9Ї продукції зростає 
питима вага продукції ^важкої промислово- 
сти, а в складі сільгосішродукції збільшу-

Гезд Советов считает, что намеченная ня- 
тилетним планом программа развития на
родного хозяйства Украины при шлюлне- 
ннн всех плановых проектирований гаран
тирует такие темпы хозяйственного разви
тия, которые радикально меняют обще
ственное и хозяйственное лицо страны в 
направленин обращения страны из аграрно- 
индустриальной в индустриально - аграр
ную при одновременном, в высшей степени 
интенсивном, росте социалистических эле
ментов в промышленности, сельском ХОЗЯЙ
СТВО и товарном обороте.

Цифровым выражением результатов пя
тилетки является: общий рост валовой про- 
дукцин сельского хозяйства и промышлен
ности на 117,7%, в том числе промысло
вой продукции на 186,7% п сельско-хо
зяйственной 52,8%. В соответствии с этим 
удельный вес промысловой продукции по
вышается с 48,7% в первый год пятилет
ки ДО 64,2* 0 в последний год пятилетки. 
Наряду с этим в составе всей промысловой 
продукции повышается удельный вес. про
дукции тяжелой промышлощгод  ̂ .а. іу со-



ьтіи*я ікігіі ііітміглиіік культур і скотар* 
отва.

ВНКМПИШИ Л'йТІГрІЧІМГО и.іяігу можливе 
лшію за умов ростити)*, насамперед, Ир*»* 
мідних галузей ігареднього господарства 
(вугілля, електроенергія, метал, маїишш і 
хочія)-

XVI.

З'їзд ппяжпс «я потрібне особливо де* 
талмно іі|*оію6ігри такі шггаїшія п'ятирічки:

1. Підробіток проблеми Донбасу, як еди
ного віі|н>)Ші'нл’и району України, Днів- 
іммьстаиу, як нового И]юниелоіи>-траеік.р- 
•іов-»го комбінату, Стену, як основного зер
нового і скотарського сільсько - господ л:>- 
ського району Ук|чіїті,’ Нрагаморежжя (зо
крема. прикордонної г м у і н )  як району з 
рогт}щ визначешіч покірним неіролюдіїен- 
ігич, Полісся. а також нро-иичи великих 
міст <Ха|жін, як столиця, Київ, Одеса).

2 .  Лроронпік організаційної та тохиіко- 
економічної «торік шікоіпмпгя н'игирічшйм 
лершеїгпишого плану іга основі удогкона- 
леїшн оргаїгзаційшгх форм реґулігпнішіх і 
гос.цодаїюі.киїх органів відповідно До ски
дань, шшачеянх н.тингом, а такзж шпіаЙ- 
доімя техчгічних і моонмчгитх «порч і 
сгніівідношоїть. що Гарантувало о найбільшу 
ефш.тштх-ть каїгігаловкладсш. у народів; 
п»'ИОДа'|и"пиі. Зоцюча особливу увагу най- 
ближчим часом т}ичхі здміртіутн на посилен
ня значення |кьйону і побільшити його 
роді в елраві імгзначсчпіх у п'ятирічному 
плані з одінь.

3. Питання яіяіайношіііноп) використан
ня маявших) оотнінаго капиталу через йоп» 
|кчо->іггФ|тщпо, зависаючії на то, що в 
можах Іі’НТІГрІЧПН в 'основному доведеться 

\іш|мгііГ’Я на старий капітал, «о інші нц- 
ІІрИОМГГІКІ рШГОрлуТІ» СІЯ'Ю 1 няня у лише 
наприкінці п'ятиріччя.

4. Питання паг]М)мадж(чшя, маючи на 
увазі збільшити тоїгр'лшно ширму інагро- 
маджимгн и пгітлра рази й дошити її до 
30е/» інід шарі «дні,ого прибутку. Відповідно 
до цьшю увагу т|мміа звернути як на пи
таній снредгомодарського магромаджгаша 
(ігрп*уісцііЛність праці, соґмваїртюті. тощо), 
як і на енрапу мхйі.шлції коштів людности 
системою йюджлплшх я ніюдитожіх захо-

ставе сельхозпродукции увеличивается зна
чение интенсивных культур и скотоводства.

Выполнение интилтіеп) плана вооможно 
тіько в условиях развития в пс|шую оче
редь руководящих отраслей на^юдного хо
зяйства (уголь, электроэнергия, металл, 
машины и химия).

XVI

С'езд считает необходимым особенно де
тально нро[)аботать такне вопросы пягн- 
летки:

1. Проработку проблемы Донбасса, как 
единственного производственного района 
Украины, Дпопрострои, как нового промыш
ленно-транспортного комбината. Степи, 
как основного зернового и скотоводческого 
сельско-хозяйственного района Украины, 
Правобережья (в частности пограничной 
полосы), как района с резко выраженным 
аграрным перенаселением, Полесья, а так
же проблемы больших го)юдов (Харьков, 
как столица, Пиев, Одесса).

2. Проработку организационной н ш и п -  
ко-экономнчегкой сторон нмпо.шошш пяти- 
летнего ііе]кміектіпшого плана на основе 
усовершенствовании организационных форм 
регулирующих и хозяйственных органов в 
соответствии с задачами, поставленными 
планом, а также изыскание технических в 
экономических норм н соотношений, кото
рое гарантировало бы наибольшую эффект- 
кость капиталовложений в народное хо
зяйство. И частности огобоо шшматіе в 
ближайшее время необходимо обратить на 
усиление значения района и унелпчешю 
еп> 'роли в деле поставленных в пятилет
ием клане задач.

3. Вопрос наиболее полкою использовании 
наличного основного капитала путем ре 
конструкции, обращая внимание на то, чго 
В нррдма.х ІІЯТІГ.НТІСИ в основном иридеття 
опираться на старый капитал, так как но
вые нреднрнлтия развернут свою работу 
только в конце пятилетия.

4. Вопрос накопления, имея в3 4 виду уве
личение существующей нормы накопления 
в полтора раза и доведения ее до 30% от 
народного дохода. ІІ соответствии с этим, 
внимание должно быть обращено как на воп
рос івнутріїхігзийствешіого накопления (про
дуктивность труда, себестоимость и друг.), 
так и на дело мобилизации средств населе
ния посредством системы бюджетных и



діє. а також «а поширення заощадять 
васслелпя-

5. Питання географічного розташування 
нового будівпицгзл і зв'язав! з цим пи
тання найбільшого використаная робітної 
сили у місцях так званого ‘аграрного пе- 
релюдненіи*.

6. ІІроробітоЕ единого фінансового пла
ву, що сприяв би виконанню завдань, виз- 
яачоотх яятіфічшш планом розвитку на- 
роднього господарства та удосконалював 5п 
саму фінапсову систем)’.

XI Всеукраїнський З'їзд Рад, ухвалюючи 
п'ятирічний плин розвитку жцкапш'о гос
подарства України, зазпачае, що:
. а) п'ятирічний плин соціалістичного бу
дівництв* У<ТР цілком відповідач завдан
ням Шдустріилшції країни, як основи со- 
цін.іістичішї реконструкції народпього гос
подарства в цілому;

б) запроектовані темии розвитку проми- 
сдовогщ і сільською господарства, а від 
повідно до них—і всіх галузей пародеього 
господарства, забезпечують * рішучий крок 
па шляху будупаивя соціалістичного ви
робництва і <ммііялісти,шого суспільства:

в) плин забезпечує обороноспроможність 
країни, цілком відповідає інтересам робіт
ничої кляпи і бідняцько - середняцького 
селянства, зміцнюючи їх спілку, підвищує 
добробут ишрокші трудящих мас:

г) зміцнюючи позиції диктатури пролета- 
[йігіу. плаї •відбігвае союю шлях, вішл- 
чотій Жовтневою Революцією і проводи- 
ік\м трудящих—Л е н і и и м;

д) тільки шлях, визначений в п'ятирічно
му гаяні Комуністичною партією, що непо
хитно переводить Лопінопе учепня, шлях ос
новної перебудови всього ладу па сопіялі- 
стнчшгх засадах протягом найкоротшого 
часу приводе до перемоги над реигтеамв 
каплплізжу, до перемоги вільної праці— 
с о ц і а л і з м у .

Харків. 15 травня 1029 р.

Голова XI Всеукраїнського
З'їзду Рад Г. Петровський

Ояретор XI Всеукраїнського
З'їзду Рад М. Василенко.

Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 12 червня 
1920 р.. № 133.

кредитных мероприятий, а также расшире
ния сбережений паседепия.

5. Вопрос географического расположения 
нового строительства а связанные с этим 
вопросы панбольшего использования рабо
чей силы в местах, так называемого, «аг
рарного перенаселения*.

6. Проработку единого финансового пла
на, который содействовал бы выполпению 
задач, поставленных пятилетиям плапом 
развития народного хозяйства н совершен- ! 
ствовал бы самую финансовую систему.

XI Всеукранискпй С'езд Советов, утверж
дая пятилетий план развития народного 
хозяйства Украины, указывает на то, что:

а) пятилетий план социалистического 
строительства УССР полностью отвечает 8а-.: 
дачам индустриализации страны, как осно-1 
вы социалистической реконструкции народ- 
його хозяйства в целом:

б) спроектированные темпы развития про
мышленности и сельского хозяйства, а в 
соответствии с ними—и всех отраслей на
родного хозяйства, обесиочивают решптедь- 
иый шаг па путл строительства социали
стического производства и социалистиче
ского общества:

в) план обеспечивает обороноспособность 
страны, полностью отвечает интересам ра
бочего масса и бедняцко-середняцкого 
крестьянства, укрепляя нх союз, повышает 
благосостояние широких трудящихся масс;

г) укрепляя позиции*диктатуры пролета
риата. план отражает собой путь, указан
ный Октябрьской Революцией н вождем 
трудящихся — Л е н и н ы м :

д) только путь, указанный в пятилетием 
плаве Коммунистической партией, которая 
неуклонно проводит Ленинское учение, путь 
основного переустройства всего строя на 
социалистических основах в самый корот
кий срок приведет к победе над остатка
ми каппталпзма, к победе свобоциого 
труда — с о ц и а л и з м а .

Харьков. 15 мая 1929 г.

Председатель XI Всеукраннского
С'езда Советов Г. Петровский.

Секретарь XI Всеукраннского
С'езда Советов М. Василенко.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 12 июня 
1929 г.. № 133.
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