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ОСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ
іЬі.чаз Упобнаркішза‘Я8іу при ИНК

Пролетарі всіх країн, єднайтесь

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РЗВІТНИЧО СЕЛЯНСЬКОГПУРЯДУ УКРАІНИ

Нч 17 10 травня (93 і року Ні 17

З М І С Т

Постанови Ради народних комісарів УСРР і ЦК КП(б)У.
130. Про підготовку й хід капітального будівнийгва УСРР у 

І кварталі 1934 року..
137. Про обробіток цукрових буряків.

Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
І Ради народних комісарів УСРР.

133. Про доповнення -ст. 1 постанови ВУЦВК І РНК УСРР «Про 
адміністративне виселення громадян з житлових примі
щень».

139. Про Державну санітарну Інспекцію УСРР.
Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.
110. Про увільнення тов. Чубаря В. Я. <в‘ід обов'язків голови 

Ради народних комісарів УСРР.
ЇМ. Про настановлення тов. Ліобчснка Г1. П. на Голову Ради 

народних комісарів УСРР.
142. Про настановлення тов. Шелехеса І. С. на першого заступ

ника Голови РНК УСРР.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету.

143. Про настановлення тов. Білоцерківського Ю. О. на члена 
Найвищого суду УСРР.

144. Про настановлення тов. Желєзногорси.зго Г. А^-н-*ц-цдеиа 
Найвищого суду УСРР.



ч »ч V?

Постанови Ради народних комісарів УСРР.
145. Про самооплатні медико-тфофілакти-ші установи.
146. Про поповнення Всеукраїнської Академії наук новими ака

деміками і члеінамп-кореспондентамн.
147. Про скорочення штатів наркоматів та центральних установ 

УСРР.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР І ЦК
КП(б)У.

136. Про підготовку ії хід капітального будівництва УСРР
у І кварталі 1934 року.

Рада -народних комісарів УСРР =і ЦК КП(б)У відзначають 
цілком незадовільне розгортання будівельного сезону 1934 р., 
коли перший квартал фактично ©трачено, і ухвалюють:

1. Покласти -на народних комісарів, керівників центральних 
організацій І голів обласних виконавчих комітетів персональну 
відповідальність за безпосереднє керівництво й догляд за під 
готовкою та організацією будівництва. 1934 року.

2. Доручити Держбудконтролеві перевірити забезпечення 
проектними матеріалами й договорами об'єкті© будівництва -по
точного року республіканського значення, а також рівень їх 
технічної готовності -за станом на 11 квітня ц. р. й разом з 
Держпланом УСРР ©нести до РНК УСРР до 1 травня ц. р. конк
ретні -пропозиції про припинення будівництва на об'єктах, як
що вони й досі іне забезпечені належними технічними '.матеріала
ми (проекти, кошториси, робітні рисунки, плани організації ро
біт тощо), <і скасування асигнувань для них.

3. Зобов'язати обкоми її облвиконкоми до 1 травня ц. р. 
відповідно до -п. 2 цієї постанови провести -аналогічну роботу 
через обласні інспектури Держбудкошрюлю та облплани по бу
дівництву 1934 -р. обласного -значення і «про вжиті заходи пові
домити РНК УСРР не пізніш 5 травня ц. р.

4. Попередити наркомати -й облвиконкоми, що початок або 
продовження будівництва об'єкті-в, не внесених до затверджених 
планів 1934 року, розцінюватиметься як-порушення державно/ 
дисципліни й винні в цих порушеннях будуть притягнуті до су
дової іБІДПОЗІДаЛЬНО-С^І.

5. Зобов'язати обкоми й облвиконкоми перевірити розгор-



ганіїл -виробництва на підприємствах місцевого значення, що 
виробляють будівельні матеріали, зміцнити їх керівними кадра
ми, вжити заходів до набору робочої сили й поліпшення соці
ально-культурного обслуговування її та забезпечити вже в ІІ-му 
кварталі повне виконання програми першого •півріччя 1934 р.

Харків, 12 квітня 1934 р.
Заст. Голоіви РНК УСРР П. Любченко.

Секретар ЦК КП(б)У П. Постишев.
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» від 17 квітня 1934 р. Л1? 89.

137. Про обробіток цукрових буряків.
Сівбу цукрових буряків «а Україні ц. р. проведено значно 

раніше, ніж попередніх років, при вищій якості обробітку землі 
та сівби. В значно більших розмірах внесено добрива (супер
фосфат, гній). Вирішальне, що забезпечує високий урожай, є 
тепер проведення вчасного обробітку цукровим буряків та орга
нізація боротьби з шкідниками. РНК УСРР Іі ЦК К1П(б)У зобо
в'язують голів облвиконкомі®, секретарів обкомів, зав. ОблЗУ і 
иач. політсекрів забезпечити повсякденне оперативне керування 
обробітком буряків, пильний контроль за роботою кожного 
району, МТС, радгоспу і колгоспу.

•Відповідальність за організацію і проведення боротьби з 
шкідниками буряків покласти «в областях на завідувачів ОблЗУ; 
у районах—на завідувачів РайЗУ, директорів і начальників по- 
.пт&ідділів МТС та радгоспів; у колгоспах—на толову правління 
колгоспу та бригадної®.

РНК УСРР -і ЦК КП(6)У зобов’язують:
Для боротьби з буряковою свинкюю:
1) йе пізніше 28 квітня їв уоіх колгоспах і радгоспах закін

чити о6кюлунання бурякових плантацій. Районним комісіям 
приймання якості сівби перевірити виконання;

2) нищення бурякової свинки провадити збиранням руками, 
мобілізувавши на цю оправу всю колгоспну людність. Хемікати 
повинні бути збережені для боротьби з лучним метеликом.

Для боротьби з лучним метеликом:
1) до 5 травня в уоіх колгоспах і радгоспах закінчити виго

тов іешія і розставлення на полях корит, виготовити гусеналов- 
к;і, -волоки та інші способи боротьби -з буряковими шкідниками, 
закінчи ги ремонт апаратури для оббризкування та розподілити 
і\ між колгоспними бригадами, прикріпивши до певних колгосп
ників;

2) до 1 травня в уоіх областях України закінчити підіймати 
и.ри на тих площах, що заражені лучним метеликс.., негайно 
їх заборонувати, а також цілком очистити від бур'яні© і забо-



рокувати ті дороги, що -прилягають до бурякосійних плантацій.
Крі-м того, РНК УСРР і ЦК КП(б)У пропонують у всіх буря

кових районах:
1) до 1 травня 'П-ровести ;по (колгоспах спеціальні «паради ■кол

госпних бригадирів з питань проведення боротьби з шкідника
ми буряків;

2) -кожна -колгоспна бригада зобов’язана -встановити щоден
ний контроль -за станом бурякових плантацій <і розвитком бу
рякових шкідників, 'ВИДІЛИВШИ для цього певну кількість кол- 
гоагшиків-доглядач-ів. Доглядачі мусять (щодня перевіряти ст.ні 
полів і доповідати бригадирові;

3) 'всіх агрономів районів гі МТС прикріпити до певної трупи 
колгоспів, поклавши на них нагляд за станом бурякових план
тацій, -перевірку -готовості колгоспів до -боротьби з шкідниками, 
■інструктування ‘колгоспиих 'бригадирів та виділених колгосп- 
ників-доглядачів у вбіх питаннях організації боротьби з ‘шкід
никами;

4) зобов'язати (комсомольські організації забезпечити -широку 
участь молоді в боротьбі -з шкідниками.

РНК УСРР і ЦК >КП(б)У зобов’язують:
1. Директорів -і начальників -політвідділів МТС установити 

спільно з правліннями 'колгоспів точний графік робіт то всіх 
видах обробітку цукрових буряків по кожній колгоспній бри
гаді, залежно івід часу -засіву.

Закріпити необхідну для обробітку буряків кількість тракто
рів, мотик, живого тягла та машин до них, а також виділити 
колгоспників із робітників радгоспів, які -повинні щодня працю
вати на обробітку -цукрових буршів.

2. Райвиконкоми, райпарткоми, райЗУ, директорів, начальни
ків політвідділів МТС та радгоспів цілком (використати для об
робітку цукрових буряків усі наявні мотики на тракторному і 
кінному тяглі.

Відповідно до наявності мотик привести в цілковиту ГОТО
ВІСТЬ і ввести в роботу на полях таку (кількість мотик:

По (Київській області—3.350; 
гю Чернігівській області—530; 
по Вінницькій області—2.930; 
по ХзркГявськін області—2.220; 
що Дніпропетровській області—160; 
тю Одеській області—560; 
по АМ-СРР—130.
Для забезпечення високоякісного обробітку буряків маши

нами поставити за кожною машиною, щоб доробляти ручним 
спосібом, спеціальну ланку колгоспниць кількістю 2—3 чоловіка.

3. Для проведення обробітку буряків у кожній колгоспній



бригаді утворити ланки «кількістю 7—10 -чоловіка, за якими за- 
ічр:пити ділянки плантацій на ©весь період обробітку, починаю
чи -з шарування до «кінця збирання врожаю.

Допустити всередині ланки закріплення за окремими кол
госпниками ПСИНОЇ (КІЛЬКОСТІ -рядків для обробітку.

4. Встановити, що оплата -п-рац-і колгоспникам на обробітку 
бурнмш повинна провадитися з суворим обліком кількості та 
якості роботи кожного -колгоспника.

На основі вказівок НКЗ про орієнтовні -розміри оплати, в 
кожному колгоспі та бригаді -встановити розцінки у трудоднях 
за кожний гектар обробітку буряків за видами робіт, зважаю
чи при цьо&іу на засміченість полів.

Широко популяризувати серед колгоспників порядок і роз
міри натурвидач на трудодні.

Зобов’язати правління колгоспі© видавати колгоспникам, 
що працюють -на «обробітку буряків, як аванс у рахунок прибут
ків 1934 р., .по 50 кап. за трудоде-нь по закінченні кожного ви* 
ду робіт.

5. Зобов’язати директорі© цукрозаводі© і філії банків -поча
ти видавати колгоспам установлені аванси :иа обробіток буряків 
не пізніше 1-го травня.

6. Зобов’язати На-ркомпостач і БУКС у п’ятиденним строк 
разом з ИКЗ ©становити асортимент товарів для бурякооНіннх 
районів і забезпечити найшвидше просунення товарів до цч*' 
Р’ІЇІОПҐВ.

7. Маючи на увазі, оцо якість обробітку цукрових буряків е 
головне і вирішальне -в забезпеченні високої врожайності:

а) зобов’язати персонально голів РВК, -секретарів РПК, заь 
облЗУ, директорів і начальників політвідділїв МТС «особисто 
перевіряти якість шарування, -проривання, перевірки й полоті я 
нукробуряк-їв;

б) у кожній сільраді -і кожному -колгоспі перевірити склад 
комісій приймання якості обробітку цукрових буряків, забезпе
чивши добір їх із «найбільш активних, досвідчених 'колгосп
ників;

в) директори і начальники «політвідділїв МТС зобов’язані 
провести спеціальну нараду комісій якості, старанно проінструд- 
туватп їх про агротехправила обробітку буряків і забезпечити 
перевірку роботи 'комісії, швидко реагуючи на ©сі випадки по
ганої якості і невчас-ното обробітку буряків;

г) Обкомам, РПК 'і політвіддїлам розгорнути соцзмагання 
між районами, МТС, -колгоспами -й «радгоспами «а високоякісне 
проведення обробітку «цукрових буряків. У боротьбі за якість 
оброблку буряків широко використати колгоспних іпспектопів



якості, що їх виділяють у бригадах із кращих передових кол
госпниць І 'КОЛГОСПНИКІВ.

Зобов’язати центральну, обласну, районну і політоідділівську 
ттресу широко ви-шітлюнати хід обробітку цукрових буряків.

Харків, 23 квітня 1934 р.
Заст. Голови РНК УСРР П. Любчеико.

•Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор.
Оголошено >в «Вісті ВУЦВК» ©ід 24 квітня 1934 р. № 95.

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

138. Про доповнення ст. І постанови ВУЦВК і РНК УСРР «Про 
адміністративне виселення громадян з житлових приміщень».

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет іі Рада на
родних комісарі© УССР п о с т а н о в и л и :

1.
Доповнити ст. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР від ЗІ серп

ня 1927 р. «Про адміністративне виселення (громадян в житлових 
приміщень» (3. У. УСРР 1927 р. № 43, ст. 196) приміткою 5 у та
кій редакції:

« П р и м і т к а  5. Порядок виселення осіб, що не.мають 
трудового зв’язку з імлинарсьхо-круп’яними підприємствами 
Го-ловборошна й елеваторами Заготзерна, з території цих під
приємств і елеваторі© регулює постанова ЦІА'< і РНК СРСР 
від 27 .вересня 1933 р. «Про виселення з території млинів і еле
ваторі® сторонніх осіб» (3. 3. СРСР 1933 р. № 61, ст. 364)».

И.
Постанову цю видано на підставі постанови ЦВК І РІЇК 

СРСР від 27 -вересня 1933 р. «Про виселення з території млинів 
і елеваторів сторонніх осіб» (3. 3. СРСР 1933 р. АГ® 61, ст. 364). 

Харків, 21 березня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст. Голови РНК УСРР В. Пораймо.
Секретар ВУЦВК 10. Войцехівський.



139. Про Державну санітарну інспекцію УСРР.
Щоб поліпшити санітарне обслуїозування людності, всебіч

но охопити санітарним наглядом усі галузі виробництва, праці 
і* побуту, зокрема—харчову промисловість іі громадське хар- 
н'ргчня,—Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і 
Рзда народних «комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І Утворити в складі Народного 'комісаріату охорони здоро
в'я УСРР Державну санітарну інспекцію.

В складі Народного комісаріату охорони 'здоров’я АМСРР 
та всіх органів охорони здоров’я при обласних виконавчих ко
мітетах, при Старобільському окружкому виконавчому комітеті, 
при районних «виконавчих комітетах і при міських радах—-ут
ворити державні санітарні інспекції.

2. Встановити .у складі Головної державної інспекції іНКОЛ 
УСРР, у складі санітарних інспекцій НКОЗ АМСРР і обласних 
відділів ох-орони здоров’я такі галузеві санітарні інспекції:

а) житлово-комунальну санітарну інспекцію;
б) водно-санітарну інспекцію;
а) санітарну інспекцію харчової промисловості;
г) санітарну інспекцію громадського харчування і торгіз.г 

харчовими продуктами;
л) промислово-санітарну інспекцію;
е) шкілміо-саїїігарну інспекцію;
є) санітарну •інспекцію залізничного й «водного транспорту;
ж) санітарну (інспекцію санаторно-курортних закладів.
Кртм того, до складу Державної санітарної інспекції іНКОЗ 

УСРР, НК-ОЗ АМСРР, -обласних «відділів .охорони здоров’я тд 
інспектур охорони -здоров'я великих міст -входить сектор сані
тарної культури.

При Головній державній санітарній інспекції є центральна 
санітарно-технічна рада, що чинить за спеціальним положенням.

Норми кількісного складу органів державної санітарної ін
спекції по містах -і районах, залежно івад -характеру «міст і ра
йонів, кількості населення тощо встановлюються спеціальною 
постановою.

На окремі великі підприємства і новобудови загальносоюз
ні іго й республіканського значення, що потребують спеціально
го (нагляду (рибні промисли, м'ясокомбінати, консервні заводи, 
торфорозробки, хемзаводи тощо) -Народний комісаріат юхоро- 
г. і здоров'я УСРР призначає спеціальних держсаиінспекторів за 
списком, що його затверджує РНК УСРР.

З На чолі Державної санітарної інспекції УСРР є головний 
державний санітарний -інспектор, що є 'водночас заступником 
Ч.іподиого комісара охорони здоров'я УСРР.

Головного державного санітарного інспектора призначає



Рада »а|>одних «комісарів УСРР па -подаймя Народного комісара 
охорони здоров’я.

На чолі органів Державної санітарної інспекції АМСРР, об
ластей, Старобільської округи, а також міст і районів столи» 
державні санітарні -інспектори, що їх призначають РИК АМСРР. 
виконкоми -і -міськради за належністю -у порозумінні з нідгюві-д- 
ним вищим органом деряоінспекцкї.

4. Щоб забезпечити керівництво та інспектування ‘від Держав
ної санітарної 'інспекції тїсіх низових ланок санітарно-профілак
тичної -роботи і щоб залучити до цієї роботи якнайширші кола 
медичних працівників,—доручити НКОЗ -визначити працівників, 
що виконуватимуть функції держсаніопекторіз на ділянках об
слуговування окремих -санітарних -станцій, єдиних диспансер.а, 
поліклінік, 'медсанцехі'в. медсаистаїщій при МТС і. лікарських 
дільниць.

5. Ніякі інші урядові особи, крім тих, що працюють на поса
дах, перелічених у ст. ст. 2, 3 іі 4 цієї постанови, не маючі, пра
ва зватися державними санітарними інспекторами.

6. Кожен державний санітарний інспектор у межах обслуго
вуваної території може давати всім нижчим представникам держ- 
сан'і'нспекцїії обов'язкові до виконання вказівки іі розпоряджен
ня, накладати на них адміністративні стягнення і усувати їх з 
роботи.

7. На органи Державної санітарної інспекції покладається на
глядати -за виконанням установлених санітарно-гігієнічних норм і 
правил як ізагаль-носанїтарного характеру, так і всіх спеціаль
них виїд-ів санітарного догляду, -всіма загальносоюзними, респуб
ліканськими і місцевими органами, відомчими санітарними служ
бами, підприємствами, установами, домоуправліннями, що є па 
територій УСРР, а так само і ©сіма громадянами.

8. Органи Державної санітарної інспекції наглядають І кон
тролюють діяльність усіх санітарних органів -і закладів усіх ві
домств і організацій (союзного, республіканського і місцевого 
значення), що є на території УСРР.

9. Вимоги й пропозиції органів державної санітарної інспек
ції, що стосуються до виконання встановлених санітарно-тігісніч- 
них норм і правил, є обов'язкові для -всіх органів, підприємств, 
установ {союзного, республіканського і місцевого значення) і 
окремих громадян, що є на території УСРР.

За виконання пропозицій державної санітарної інспекції від
повідають персонально керівники підприємств, установ і органі
зацій, що до них органи Державної санітарної 'інспекції подаю іь 
свої вимоги і пропозиції.



10. Для здійснення покладених на Державну санітарну інспе-., 
цію завдань державним санітарним -інспекторам (від головного до 
дільничого включно) надається -право:

а) відвідувати й оглядати всі без винятку громадські і при
ватні приміщення, спорудження, підприємства, установи, двори, 
будівлі й садиби, а в денний час також -місця позбавлення сво
боди й поправно-трудових робіт;

б) брати проби матеріалів або продуктів для санітарного ана
лізу: припиняти в потрібних випадках споживання К продаж ре
чей, харчових продуктів та напоїв, що їхня санітарна якість по
гребує перевірки, а якщо будуть виявлені недоброякісні 'речі, 
продукти та напої—знищувати їх, складаючи про це акти за 
встановленою формою;

в) давати розпорядження про здійснення потрібних сані гар 
них заходів, пов’язаних -з додержанням санітарно-гігієнічних 
норм і правил, зазначаючи терміни виконання;

г) вимагати відомості про -захорування людності -від лікар
ського персоналу, установ, домоуправлінь тощо;

д) вимагати від усіх урядових і приватних осіб -подання ві
домостей, матеріалів І документів, потрібних для з'ясування са
нітарного стану відповідного об’єкта;

е) контролювати, як виконуються правила про обов’язкові 
медогляди осіб, що працюють по підприємствах і закладах хар
чової промисловості й громадського харчування, а також по ди
тячих навчальних та виховних установах І по закладах, що об
слуговують гігієнічні та -побутові потреби (лазнях, пральнях, пе
рукарнях, водопроводах, харчових закладах та підприємствах 
тощо), і усувати від роботи тих, кого за стопо VI здоров'я щ 
можна припускати до праці в зазначених підприємствах, устано
вах і закладах;

є) Головному державному санітарному інспекторові опра-цьі - 
нувати іі подавати на -затвердження до Ради народних комісарі: 
УСРР сані гарно-гігієнічні норми »й правила, а також видавати 
правила та інструкції про застосування санітарного законодав
ства і про роботу органів держсаніиспекції, а обласним, район
ним ‘і міським державним санітарним інспекторам подавати до 
ніяпові'Дііих виконавчих 'комітетів іі міських рад пропозиції про 
.підання обов'язкових постанов на розвиток санітарно-гігієніч
них норм і правил, установлених урядами СРСР та УСРР;

ж) адміністративним порядком накладати штрафи за зламан
ий санітарних правил та -за невиконання (пропозицій ’і вимог то
то зімкнення санітарно-гіїріен-ічних норм і правил: всім дер
жавним інспекторам—у розмірі до 100 крб. на окремих осіб 
до ї000 крб. на підприємства й установи; обласним державний



санітарним інспекторам—відповідно в розмірі до 200 «крб. і до 
2000 верб., а головному державному -санітарному (інспекторові— в 
розмірі до 300 крб. і до 3000 верб.;

б) ^притягати в належних випадках винних осіб за зламаний 
санітарних зтравил до кримінальної відповідальності;

•і) -провадити дізнання і виступати в судових засіданнях -під 
державного обвинувачення в справах санітарного характеру;

>к) у загрозливих для здоров'я людності випадках адміністра
тивним порядком закривати заклади загального користування 
(їдальні, перукарні, лазні, готелі тощо) і торговельні підприєм
ства -обо зовсім, 'або ата час до усунення санітарних порушень;

л) здійснювати санітарний нагляд за будівництвом міст .і ро
бітничих селищ, (найважливіших комунальних -споруджень (водо
провід, каналізація та їнш.), а також промислових піяприемст».

В разі порушення санітарних вимог, голошиїй санітарний ін
спектор У-ОРР може припиняти будівництво -і пуск підприємств 
загальносоюзного і республіканського значення, а щодо підпри
ємств -місцевого знамення—держсаиіпспскюрн областей;

м) користуватися правом позачергово купувати проїзні квит
ки для поїздок у службових справах, а в невідкладних вішал
ках, то потребують негайного виїзду, і при неможливості при
їхати інакше, -як у службових <і вантажних (поїздах, користува
тися правом проїзду в межах обслуговуваної території (респуб
ліки, області, району тощо) на поїздах і суднах службових -і ван
та жгдих.

11. Органи Державної санітарної інспекції (в прикордонних 
місцевостях чинять згідно з правилами цієї постанови і додер
жуючись постанови ЦВК і РНК -СРСР бід 23 серпня 1931 рою/ 
«■Про санітарну охорону кордоні© Союзу РСР> (36. Зак. СРСР 
1931 р. >Уе 55, ст. 355), спеціальних правил і міжнародних кон
венцій.

12. Штрафи, накладені за постановами державних санітарних 
інспекторів, стягають органи міліції або сільради беззаперечним 
порядком, передбаченим адміністративним кодексом У-СРР.

Постанови державних санітарних інспекторів про закриття 
закладі© і підприємств здійснюють самі державні •санітарні ч.ч- 
спектори з допомогою, у потрібних випадках, органів агілїаії.

Скарги на постанови державних санітарних 'інспекторів мож
на подавати у триденний строк 'відповідним вищим органам 
держюанінспекції.

Скарги-на постанови й дії головного державного санітарного 
Інспектора УСР-Р розглядає Народний комісар охорони здо
ров'я УСРР.



Подання скарги в усіх випадках <не припиняє виконання 'від
повідних постанов.

13. За невчасне здійснення заходів, спрямованих на усунен
ій санітарних порушень, санітарні інспектори «ссуть дисциплі

нарну або кримінальну 'відповідальність.
14. На державну санітарну •інспекцію покладається залучення 

широких мас трудящих до справи оздоровленню «раці їй побуту 
та до розвитку санітарної 'культури зокрема, організувавши гро
мадську робітничо-селянську санфнспекц'ііо, -завданням якої € по
точний 'санітарний нагляд під керівництвом державної санітарної 
інспекції за 'Промисловими підприємствами, громадським харчу
ванням, робітничими гуртожитками і закладами загального ко
ристування.

Права та обов’язки громадської санітарної інспекції -визнача
ються в окремому поіоженні, оцо 'йото затверджує «Народний ко
місар охорони здоров’я УСРР, порозумівшись !їз Всеукраїнською 
радою .професійних спілок.

15. Зобов’язати всі відомства, у окладі яких є санітарні ор
гани, до І червня поточного року перебудувати ці органи па 
спеціальні відомчі санітарні служби.

Встановити, ню відомчі санітарні служби -лозинні повністю 
виконувати всі пропозиції, доручення й ■постанови органів дер
жавної санітарної інспекції в строки, визначені цими органами.

Доручити Народному комісаріатові охорони здоров’я до 
1 червня ц. р. опрацювати типове положення про відомчі сані
тарні служби.

10. Доручити Народному комісаріатові юстиції УСРР разом з 
Народним комісаріатом охорони здоров в УСРР та Головною уп- 
завою міліції УСРР ‘переглянути «порядок притягнення до адмі-- 
иістративної й кримінальної відповідальності осіб, винних у ла
манні санітарних правил, з тим, щоб опростити й прискорити 
розслідування оправ тгро санітарні порушення.

Харкгв, 28 квітня 1934 року.
Вик. об. Голови ВУЦВК Ю. Войцехівський.

Полова РНК УСРР П. Любчекко.

Заст. Секретаря ВУЦВК К. Горлинськнй.



ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ

140. Про увільнення тои. Чубаря В. Я. від обов'язків Голови Ра
ди народних комісарів УСРР.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет п о с т а 
н о в и в :

у зв'язку з настановленням тов. Чубаря, Власа Яковича, на 
Заступника Голови Ради народних комісарів .і Ради праці н обо
рони Союзу РСР, увільнити його від обов'язків Голови Ради 
народних комісарів УСРР.

Голова ВУЦВК Г. Петровськнй. 
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 

Оголошено «в <Вісті >ВУЦВК» від 29 квітня 1934 р. № 99.

141. Про настановлення тов. Любченка П. П. на Голову Ради
народних комісарів УСРР.

Всеукраїнський центральний «виконавчий комітет п о с т а -  
и о в и в:

•настановити то®. Любченка Панаса Петровича на Голову Ра
ди народних комсіарів УСРР.

Харків, 28 квітня 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петронськнй. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 
Оголошено «в 'Вісті ВУЦВК» від 29 квітня 1934 р. Ай 99.

142. Про настановлення тов. Шелехеса І. С. на першого Заступ
ника Голови РНК УСРР.

Всеукраїнський -центральний «виконавчий комітет п о с т а 
н о в и в :

настановити тов. Шелехеса Іллю Савельовича на першого 
Заступника Голови Ради народних комісарі® УСРР.

Харків, 28 квітня 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 
Оголошено в «Вісті ВУЦВК» від 29 квітня 1934 р. № 99.



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

ИЗ. Про настановлення тов. Білоцерківського Ю. О. на члена
Найвищого сулу УСРР.

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

настановити то*в. Білоцерківського Ю. О. на члена Найвищо
го суду УСРР.

Харків, 27 квітня 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петрозський. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

144. Про настановлення тов. Железногорського Г. А. на члена
Найвищого суду УСРР.

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

настановити тов. Железногорського Григорія Абрамовича на 
члена Найвищого суду УСРР, ізоільнившп його від обов'язків 
помічника Генерального прокурора республіки.

Харків, 26 квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.
145. Про самооплатні медико-профілактичні установи.

І.
Щоб упорядкувати* роботу самооплатних медико-лрофілак- 

т.ічних установ, Рада народних комісарів УСРР п о с т а н о в 
л я є :

1. Медико-профілактичні установи на самооплатності (лікар
ні, поліклініки, фізіо-терапевтичні кабінети тощо) включаються 
до загальної сітки медико-санітарних закладів і мають усі пра
ві та пільги, установлені чинним законодавством для медико- 
санітарних закладів, утримуваних коштом державного або міс
цевого бюджету.

2. Загальноадміністративне та організаційне керівництво ©сі
ма самооплатними медико-профілактичними установами в УСРГ 
і контроль над їхньою діяльністю здійснює Народний комісарів' 
охорони здоров’я УСРР та його місцеві органи, за належністю



3. Самооплатні медико-профілактмчні установи або їхні 
об’єднання, які організуються з дозволу ИКОЗ УСРР, є окремі 
господарські одиниці й -мають уоі права юридичних осіб.

За свої зобов'язання ці установи відповідають лише тим май
ном, на яке, за чинним законодавством, можна звертати справ
ляння. Державна скарбниця -за борги цих установ йе в-ідиов-ідас.

4. Самооплаті ме дико-профілактичні установи утримуються 
на кошти, одержувані від плати за лікування й інших надхо
джень.

Прибутки самооплатних медико-профілактмчних установ ви
користовуються на поліпшення та поширення роботи в медуста- 
новаос і іга здешевлення медичної допомоги за планом, затвер
дженим Наркомздоров’я та НКФ.

5. Розмір плати за лікування по самооплатних медшко-иро- 
філакткчних установах визначає -НКОЗ УСРР.

6. Самооплатні медшоо-профілшетичиі установи та їх об'єд
нання діють на підставі статутів, що їх затверджують місцеві 
органи охорони здоров’я, відповідно до типового статуїу, шо 
його -видає НК-ОЗ УСРР.

7. Порядок організації самооплатних медико-профілактич- 
них установ в АМСРР визначається законодавством АМСРР, на 
засадах цієї постанови.

ІІ.
Цю постанову видано на розвиток постанови РИК УСРР від 

23 листопада 1923 року «Про еам-оутримувальні лікарно-сані- 
тарш й аптечні установи» (3. 3. УСРР 1923 р. Д'в 40, ст. 536).

Харків, 28 лютого 1934 р.
Заст. Голови РИК УСРР В. ПораЙко.

Заст. Керівничото оправ РНК й ЕН УСРР Я. Бееараб.

146. Про поповнення Всеукраїнської Академії наук новими ака
деміками і членами-кореспондеитами.

З метою дальшого -розвитку -роботи Всеукраїнської Академії 
наук і виконання -завдань, поставлених другою (п’ятирічкою со
ціалістичного будівництва перед Академією, Рада народних ко- 
міезрів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Поширити оклад Всеукраїнської Академії! наук через об
рання на вакантні кафедри нових академіків і членів-кореспои- 
дентів; оголосити список вакантних кафедр доручається Прези
дії іВУАН не пізніше 15-го квітня 1934 року.

2. Встановити строк -виборів академіків Іі члеків-іеореслонден- 
тів до Всеукраїнської Академії наук не пізніше 15-то травня 
1934 року.



3. Доручиш Президії Всеукраїнської Академії наук установи
ти порядок (виборів академіків іі члеиіз-коресяонденті в до Все
української Академії Наук на основі ст. ст. б—11 постанови Ра
ди народних комісарів УСРР від 16 квітня 1929 року.

Харків, 9 квітня 1934 р.
Заст. Полози РНК УСРР П. Любченко.

Заст. Керівничого справ РНК й ЕН УСРР Я. Бесараб.

147. Про скорочення штатів наркоматів та центральних установ
УСРР.

Зобов'язати народних комісарів -і керівників центральних 
установ УСРР подати не пізніш 15-то дьопо квітня до РНК по
роджені з НКФ конкретні пропозиції про скорочення штатів від
повідно до постанови -ВУЦВК і РНК УСРР від 7-го квітня ц. р. 
«Про -реорганізацію народних комісаріатів та центральних уста
нов УСРР» (36. Зак. УСРР 1934 р. № 16, ст. 128), не чекаючи на 
остаточне затвердження реорганізації апаратів наркоматів *і цен
тральних установ.

Харків, 10 квітня 1934 р.
Заст. Полови РНК УСРР П. Любченко.

Заст, Керівничого справ РНК й ЕН УСРР Я. Бесараб*

Видання офіційне НКЮ УСРі’ 
Відповідальний редактор Н. Кас'ян

Здано до сьл іду 14-У.; підписано до друку 31-У.; формат паперу *;,е 
4-и шпв. (62л94) см., вага м. ст. 38 кг.; пал. арк. На папер. арк 101.100 зг.

Техредактор ЛІ. Мазін
Видавництво ВУЦВК .Радянське будівництво і право".

Упори голов иту Хе 2345 Ззм. 1420-2.0С*
Ш/1П—УСТ** УГІТ ^ Га.-жугн. Ф*ка ім. В. Блакитного.



*-> Кримінального кодексу УСРР видання 1934 р. з) змінами та доповненнями
па 10 лютого 1934 р. (кишенькове видання „Радянське будіпнкигео і прано*

видавництво ВУЦ8К).

Сгор. З — рядок 3 та 7 ст. З вступного закону замість „найвищу міру*, „нам- 
вищої міри* треба „найвищий обсяг1*, .найвищого обсягу1'.

Стор. З —рядок 8 післа слова „оборони** пропущено слово „па".
-Стор. 6— і і .  „б", сг. 6 заміс і ь „суспільно-небезпечні злочини** треба „суспіль- 

ио-небсз‘іечиі вчинки".
Стор. 10 —рядок 3 ст. 25 після слова „невідповідне** пропущено слово „за".
Стор. 13‘—рядок 1 ст. 29 замість „з'г треба ме“.

рядок 1 шостої частини, ст. 29 замість „командного" треба „началь
ницького*.

Стор. 19—и увазі до ст. 51 замить „статутом" треба „устапою".
Стор. 23 —рядок 2 і 3 члет. 2 ст. 54і0 замість „в воєнних умовах" треба за во

єнної обстанопн".
Стор. 25 • рядок 1 част. 2 ст. 5621 замість „о умовах війни" треба за бойової 

обстанопи".
Стор. 26 —рядок 1 іі. „6** ст. 563® за'Гть „замісць" треба „з місць".
Стор. 35— поставлену після ст. 75-* — ст. 75 треба вважати 75?.
Стор. ЗО— в п. п. „а** і ,.б" ст. 642 замість „командного** треба „начальниць

кого".
Стор. 39 — рядок 3 ст. 90 замість „вищу міру" треба „вищий обсяг".
Стор. -И —рядок  2 ст. 102 замість „інше призначення**—треба „іншу постанову".
Стор. 47 — рядок 2 п. „д‘‘ ст. 109і замість „а умовах віііин" треба „у бойовій 

обстанозі".
Стор. 50 - рядок 1 ст. 1263" замість „статутом** треба „устаюю".
Стор. 60—в санкції ст. 178 замість „року" треба „місяця".
Стор. 63 — ст. 193 скасовано — 3. 3. УСРР 1933 р.. № 10 ст. 103.
Стрр. 66 — рядок 7 част. 1 ст. 206і замість „підпілля4* треба „запілля".

— рядок 7 част. 2 ст. 206і замість підпільного** треба „запільного".
Стор. 67 - поставлену після ст. 206^ — ст. 206е — треба вважати ст. 206*.
Сюр. 67 — п. „а" ст. 2065 — треба вважати в такій рмачції: ,,а) За те, що під

леглий образить насильним учинком начальника або молониий стар
шого, колії хоча б один із них виконував обов'язки військової служ
би,—

позбавлення волі на строк не менший як шість місяців".
Стор. 71—п. „б" ст. 20617 треба вважати а такій редакції: „б) За ті самі вчинки 

за особливо обтяжливих обставин,—
найвищий захід соціальної оборони *.

Стор. 72 —рядок 1 п. „в" ст. 2С6'3 після слова „сисгемати ;ііо‘* пропущено сло
во „або".



Пролетарі всіх країн, єднайтеся

(Наказ Уповизр<омз0'яз<у' прк РНК 
УСРР а 9-УІІІ 33 Р. N2 242)

ник
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

З М І С Т :

Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету
і Ради народних комісарів УСРР.

143. Про обчислення заробітку працівників за кількістю вироб
леної ними продукції.

119. Про скасування от. 185 і 199—207 Кодексу законів про на
родну освіту.

150. Про зміну примітки до ст. 190 Поправно-трудового кодек
су УСРР.

151. Про поширення чинності постанови ЦВК і РНК СРСР 
від 3 липня 1929 р. «Про пенсійне забезпечення працівників 
освіти за вислугу років» на штатних викіадачів та інструк
торів фізкультури.

152. Про -зміну й скасування законодавства УСРР у зв’язку з 
пізніш виданими законами СРСР у -галузі кредитування.

Постанови Президії Усеукраїнського центрального виконавчого

І ч. Про обласні партизанські комісії.
134. На доповіді Харківського облвиконкому, Харківської мі

ської ради, Ленінської та Жовтневої районних рад м. Хар
кова про леребіт реалізації постанови Президії ВУЦВК від 
20 серпня 1933 року в справі допомоги задізничирму транс
портові.

Пг 18 17 травня 1934 року *  і К& 83

-комітету.



Постанова Секретаріату Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету.

155. Про преміювання передових сільрад УОРР, що брали уклсгь 
у всесоюзному конкурсі 1933 р. на кращу -по роботі сіль* 
Раду. ________ _

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ. 
І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

143. Про обчислення заробітку працівників за кількістю і якістю
виробленої ними продукції.

Всеукраїнський центральним виконавчий комітет І Рада на
родних ко,місарів УОРР п о с т а н о в и л и ;

І.
4. Викласти ст. 57 і примітки до неї в Кодексі вагонів про 

працю (3. 3. УСРР 1932 р. № 14—15, ст. ПО) в такій редакції: 
«57. У ра#і невиконання працівником визначеної для нього 

норми виробітку з його вини, о-плату праці провадиться за кіль- 
*«стю і якістю виробленої ним продукції без забезпечення пра
цівникові якехгонебудь мінімального 'заробітку.

Якщо ж невиконання норми сталося йе з вини працівника, т«. 
працівник у ікяко^гу разі повинен одержати не менше, як дві 
третини своєї тарифної ставки.

У разі систематичного невиконання працівником визначеної 
норми © нормальних умовах роботи, працівник може бути звіль
нений або переведений на іншу роботу.

Примітка: При невиконанні норми в наслідок перестої.; 
'«бо браку, оплату праці регулюється постановою ЦВК і РИК 
Союзу РСР від ЗО грудня 1931 року «Про заходи до впоряд
кування оплати перестою й браку на виробництві й транспор
ті» (3. 3. СРСР 1932 р. № 2, ст. 11 і-№ 23 ст. 144).

К.
3. Ст. ст. 2, З і 5 постанови ВУЦВК і РШ УСРР від 4-го 

червня 1932 р. «Про зміну кодексу законів про працю* {3. 3. 
УСРР 1932 р № 14—15, ст. 110)—скасувати.

3. Цю постанову видано на виконання ст. З поствно©** ЦВК 
РНК Союву РСР від 17 березня 1934 р, «Про обчислення з ар о



Сітку працівників за кількістю і якістю виробленої ними продук
ції» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК» 20 -березня 1934 р. № 67— 
5315).

Харків, 27 квітня 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. 
Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівсмшй.

1І9. Про скасування ст. 185 і 199—207 Кодексу законів про на
родну освіту.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1.
Ст. ст. 185 і 199—207 Кодексу законів про народну освіту 

УСРР (Зб.'-зак. УСРР 1922 р. № 49, ст. 729)—скасувати.

11.

Постанову цю видано в зв'язку з затвердженням Радою на
родних комісарів УСРР -3-го січня 1934 р. Статуту радянської по- 
-іІТЄХНІ'ЧН’ОЇ школи.

Харків, 27 квітня 1934 р.

■Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Заст. Голови РИК УСРР В. ПораГшс. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

159. Про зміну примітки до ст. 190 Поправно-трудового кодексу
УСРР,

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на- 
роз.-щх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Примітку до ст. 190 Поправно-трудового Кодексу УСРР 
(8. а. УСРР 1933 р. Ме 34, ст. 436) викласти в т&пй редакції: 

^Примітка: Поправно-трудові роботи кюлгоспншои, засуджені 
и« сірок до шести місяців, відбувають у своїх колгоспах, засу



джені на строк шість місяців і вище,—«а роботах поза колгос
пом з розсуду поправно-трудових органів.

Суд має -право в окремих випадках допускати відступи від 
цього порядку».

Харків, 27 квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський. 

Оголошено в «-Вісті ВУЦВК» від 11 травня 1934 р. Ліг 107.

151. Про поширення чинності постанови ЦВК і РНК СРСР від 
З липня 1929 р. «Про пенсійне забезпечення працівників освіти 
за вислугу років» на штатних викладачів та інструкторів фіз

культури.
всеукраїнський центральний виконавчий комітет іі Рада на

родних комісарів УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :
Відповідно до постанови ЦВК і РНК С’РСР від 23 квітня 

1931 р. «Про -зміну законодавства про пенсійне забезпечення 
працівників освіти, -медичних і ветеринарних працівників за вис
лугу років» (3. з. СРСР 1931 р. 26, ст. 202), поширити на 
штатних викладачів та інструкторів фізичної культури чинність 
постанови ЦВК і РНК ОРОР від 3 липня 1929 р. «Про пенсійне 
забезпечення працівників освіти за вислугу років» (3. з. СРСР 
1929 р. 46, ст. 396 і 1932 р. № 5, ст. 31).

Харків, 27 квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Заст, Голови РНК УСРР В. Порайко.
Секретар ВУЦВК 10. Войцехівський.

152. Про зміну й скасування законодавства УСРР у зв'язку з 
пізніш виданими законами СРСР у галузі кредитування.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР п о ст ано в и л и:

вважати за такі, що втратили чинність, слідуючі закони 
УСРР:

1. Постанову РНК УСРР від 23 вересня 1921 р. «Про кошти 
кооперації» (3. з. УСРР 1921 р. № 17, ст. 517).



2. Пост. УЕН від Ь березня 1922 р. «Про порядок фіннасуван- 
ня Укрумту за перевалку прибуваючих з закордону вантажів». 
(3. з. УСРР 1922 р. № 11, ст. 190).

3. Пост. РНК УСРР від 26 лютого 1923 р. «Про організацію 
відділу с. г. позичок при НКЗемі УСРіР» (3. з. УСРР 1923 р. 
Лгг 7, ст. 119).

4. Пост. ВУЦБК від 2 травня 1923 р. «Про фонд комнезамів» 
(3. з. УСРР 1923 р. № 14, ст. 257).

5. Пост. ВУЦБК від 10 травня 1923 р. «Про асигнуванню 
500.000 золотих карбованців для кредитування комнезамів і кол
госпів» (3. з. УСРР 1923 р. № 16, ст. 79).

6. Пост. РНК УСРР від 20 липня 1923 р. «Правила про умови 
й порядок одержання й вздаткуваиня землеустрійного кредиту» 
(3. з. УСРР 1923 р. № 28, ст. 412).

7. Пост. РНК УСРР від 24 січня 1927 р. «Про утворення особ
ливого фонду кредитування трестованих радянських господарств 
і про порядок використання цього фонду* (3. з. УСРР 1927 р. 
Дгг 2—3, ст. 13).

8. Пост. ВУЦБК і РНК УСРіР від 29 квітня 1927 р. «Про пере
дачу до фондів кредитування біднішого селянства сум, одержа
них від реалізації деревини на лісних дільницях колишнього не
трудового користування» (3. в. УСРР 1927 р. № 16, ст. 88).

9. Пост. ВУЦБК і 'РНК УСРР від 13 липня 1927 р. «Про на
дання права неспірното стягання адміністративним порядком 
кредитово-кооперативним організаціям» (3. з. УСРР 1927 р. 
№ 35, ст. 164).

10. Пост. РНК УСРР від 18 серпня 1927 р. «Про зарахування 
до особливого фонду кредитування трестованих радянських гос
подарств надходжень єдиного с. г. податку 1926—1927 р. з цих 
радянських господарств» (3. з. УСРР 1927 р. № 42, ст. 187).

11. Пост. РНК УСРР від 22 грудня 1927 р. «Про зарахування 
до особливого фонду кредитування трестованих радянських гос
подарств надходжень єдиного с. г. податку 1927—1928 р. з цих 
радянських господарств» (3. з. УСРР 1927 р. № 67, ст. 258).

12. Пост. РНК УСРР від 12 січня 1928 р. «Про порядок пора
хунку товариств >с. г. кредиту з новоутвореними кредитовими 
організаціями (Кредитспілки, Окрсельбанку, філії Укрсельбанку) 
н фундаторських і селянських паїв» (3. з. УСРР 1928 р. № І, 
сг. ІЗ).



13. Пост. ВУЦВК і РИК УСіР'Р від 14 ■березня 1928 р. «Про кре
дитово-кооперативні організації» (3. з. УСРР 19*23 р. № 5, 
ст. 59).

14. Пост. ВУЦВК >і РНК УСРР від 13 червня 1923 р. «Про 
збільшення основних і спеціальних капіталів кредитово-коопера
тивних товариств» (3. з. УСРР 1928 р. № 15, ст. 136).

15. Пост. ВУЦВК і РНК УСРР від 19 вересня 1928 р. «Про 
зміну постанови ВУЦВК іі РНК УСРР «Про кредитово-коопера
тивні організації» (3. з. УСРР 192-8 р. № 25, ст. 225).

16. Пост. ВУЦВК і РНК УСРР від 10 жовтня 1928 р. «Про 
фонди довготермінового кредитування кооперації при Всеукраїн
ському кооперативному банкові» (3. з. УСРР 1928 р. № 28, 
ст. 244).

17. Пост. РНК УСРР від 11 грудня 1928 р. «Про порядок реє
страції .кредитово-кооперативних організацій» {3. з. УСРР 1929 
року Яз 1, ст. 5).

18. Пост. РНК УСРР від 23 жовтня 1929 р. «Про заходи до 
розвитку вкладних і лерекаоових операцій кредитових установ» 
<3. з. УСРР 1929 р. Яз 28, ст. 220).

19. Пост. РНК УСРР від 18 червня 1929 р. «Про фонд довго
термінового кредитування с.' >г. -колективів при Всеукраїнському 
с. г. банкові* (3. з.' УСРР 1929 р. Яз 16, ст. 131).

20. Пост. РНК УСРР ©’ід 26 лютого 1929 р. «Про зарахування 
до особливого фонду кредитування трестованих радянських гос
подарств надходжень єдиного с. г. податку з цих радянських 
господарств* <3. з. УСРР 1929 р. Яз 7, ст. 52).

21. Пост. РНК УСРР від 13 серпня 1929 р. «Про розподіл зи
сків с. г. кредитових товариств, с. г кредитових спілок і това
риств с. г. кредиту (Сельбанкіїв)» (3. з. УСРР 1929 р. Яз 21, 
ст. 176).

22. Пост. РНК УСРР від 10 вересня 1929 р. «Про порядок 
довготермінового кредитування й безповоротного фінансувала 
державної промисловості й електрогосподарства місцевого зна
чення (3. з. УСРР 1929 р. Яз 22, ст. 188).

23. Пост. ВУЦВК ч РНК УОРР від 15 січня 1930 р. «Про роз
мір відсотків «о сільськогосподарському кредиту» (3. з. УСРР 
1930 р. Яз 4, ст. 38).

24. Пост. ВУЦВК і РНК УСРР від 25 січня 1930 р. «Про вклю- 
чешя до складу комітету при відділі довготермінового кредиту
вання Всеукраїнського кооперативного банку представників Ви
щої ради народного господарства УСРР ті Всеукраїнської спілки 
кооперації інвалідів (Вукопівсшлки)» (3. з. УСРР 1930 р. Яз 4. 
ст. 40).



25. Пост. РНК УСРР від 28 лютого 1930 р. «Про порядок дов
готермінового кредитування ї безповоротного фінансування дер
жавної місцевої промисловості будівельних матеріалів» (3. з. 
УСРР 1930 р. >й б, ст. 76).

26. Пост. РНК УСРР від 19 вересня 1930 р. «Про єдність 
кгсового регулювання в райсельбанках» (3. з. УСРР 1930 р. 
Лр

2 21, ст. 213).
27. Скасувати п. 11 ст. 103 Адмін. Кодексу УСРР (3. з. УСРР

1927 р. № 63—65, ст. 240).
28. Пункт 8 додатку до ст. 38 Крим. Кодексу УСРР у ред. 

пост. ВУЦВК і РНК УСРР від 25* січня 1928 р. (3. з. УСРР
1928 р. № 11, ст. 104), ухвалити в такій редакції:

«пайові внески до кооперативних організацій та с. с. ко
лективів».
По всіх законах УСРР найменування банків привести до від

повідності з пост. ЦВК і РНК СРСР від 5 травня 1932 р. «Про 
організацію спеціальних банків довготермінових вкладок* (3. з. 
СРСР 1932 р. № 31, ст. 191).

ІІ.

Цю постанову видано відповідно до пост. ЦВК І РНК СРСР 
від 5 травня 1932 р. «Про організацію спеціальних банків дов
готермінових вкладок* (3. в. СРСР 1932 р. № 31, ст. 191), РНК 
СРСР від 4 липня 1983 р. «Про зміну чинного законодавства 
СРСР» у зв’язку з пост. ЦВК і РНК СРСР від 5 травня 1932 у 
«Про організацію спеціальних банків довготермінових ркладок» 
(3. з. СРСР 1933 р. № 42, ст. 250) і постанови ЦВК і РНК СРСР 
від 17 грудня 1933 р. «Про порядок фінансування капітального 
будівництва й обігових коштів і про середсистемиі відрахуван
ня у промисловій кооперації» <3. з. СРСР 1933 р. № 73, ст. 443)..

Харків, 4 травня 1934 року.

Голова ВУЦВК Г, Петровсьішй.

Заст. Голови РНК УСРР В. Пораймо.

Секретар ВУЦВК Ю. Войщехівсьизй.



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

153. Про обласні партизанські комісії.
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі

тету - п о с т а н о в и л а :
І.

1. Утворити при президіях обласних виконавчих комітетів 
УСРР обласні партизанські комісії.

2. Обласна партизанська комісія складаються з голови комісії 
—члена президії обласного виконавчого комітету,—І членів— 
представників по одному від командування розташованої в об- 
ласті військової частини, обласної ради Тсоазіохему, обласної 
спілки споживчої кооперації, обласного відділу соціального за
безпечення, -обласного відділу народної освіти, обласного зе
мельного управління, обласної ради професійних спілок та 
іобласното відділу постачання, а також з голови міської парти
занської комісії обласного центра і двох -заслужених командирів 
колишніх червонопартизанських та червоногвардійських загонів, 
що працюють безпосередньо на виробництві (фабрики, заводи, 
шахти).

Персональний склад обласної партизанської комісії призначає 
президія обласного виконавчого комітету.

3. На обласні партизанські комісії покладається:
а) розробляти й здійснювати заходи, щоб залучити всіх ко

лишніх червоних партизан та червонюгвардійців і членів їхніх 
родин до активної праці в народному господарстві і створити з 
них передові затони ударників на «виробництві;

б) залучати колишніх червоних партизанів і червоногвардій- 
ців до активної участі «в роботі громадських організацій, що ма
ють на меті зміцнювати обороноспроможність країни і готувати 
активних оборонців країни рад, щоб підносити рівень військо
вих знань самих колишніх червоних партизанів та червоногвар- 
дійцчв і «передавати бойові традиції -громадянської війни робіт
ничо-селянській м-олоді;

в) стежити за чистотою лав червоних партизанів і червоно- 
гвардіїйців, постійно перевіряючи їх склад і очищаючи його від 
випадкових та декласованих елементів, що плямують почесне 
звання червоного партизана й червоногвардійця;

г) вживати заходів до поліпшення культурної й політико- 
виховної роботи серед колишніх червоних партизанів і червоно- 
гвардійців;



д) здійснювати контроль за виконанням усіма установами та 
■організаціями області чинного законодавства про пільги *й пе
реваги, встановлені для колишніх червоних партизанів та черво- 
ногвардійцїв і членів 'їх родин;

е) сприяти установам і організаціям, що працюють над вив
ченням, висвітленням і популяризацією партизанського руху в 
області;

є) керувати роботою місцевих партизанських комісій; роз
робляти й подавати на затвердження обласного виконавчого ко
мітету перелік міст і районів, де утворюються місцеві партизан
ські комісії.

4. Обласні партизанські комісії запроваджують у життя по
станови центральної партизанської комісії і контролюють їх 
здійснення всіма установами, громадськими організаціями й за
кладами області.

5. Діяльність обласних партизанських комісій контролюють 
обласні виконавчі комітети.

6. Штат платних посад обласних партизанських комісій уста
новлюють, залежно від місцевих умов, президії відповідних обл
виконкомів.

7. Обласні партизанські комісії обслуговує апарат відповід
них обласних виконавчих комітетів.

ІІ.
8. Цю постанову видано на додаток та зміну постанови Пре

зидії ВУЦВК від 14 лютого 1931 р. «Про центральну й місцеві 
партизанські комісії» (3. з. У-СРР 1931 р. № 6, ст. 56).

Харків, 27 квітня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

154. На доповіді Харківського облвиконкому, Харківської міської 
ради, Ленінської та Жовтневої районних рад м. Харкова про пе
ребіг реалізації постанови Президії ВУЦВК від 20 серпня 1933 

року в справі допомоги залізничному транспортові.
1. Відзначити деяке пожвавлення роботи Харківської міської 

ради, Жовтневої та Ленінської районних рад в організації допо
моги залізничному транспортові на основі реалізації постанови 
Президії ВУЦВК від 20 серпня 1933 р. Проте, <це пожвавлення 
значно відстає від їх завдань щодо допомоги транспортові. Хар
ківська міська рада і райради питаннями допомоги транспортові 
елйма.жся лише епізодично й не приділяли достатньої уваги ке



руаанню транспортними секціями та депутатськими групами на 
транспорті. Місцеві ради та виконкоми, передусім тих районів, 
що на їх території е залічничні станції з великим вантажообі
гом (Куп'янськ, Богодухів, Краснопілля, Білопілля, Полтава, Кре
менчук), справу допомоги транспортові не зробили органічною 
частиною своєї повсякденної роботи.

Визнати, що виконання постанови Президії ВУЦВК від 20 
серпня Харківський облвиконком та Харківська міськрада, як і 
більшість РВ»К та рад області, поставили незадовільно.

Іі- Попередити всі облвиконкоми, міськради та райвиконкоми, 
що їхню роботу на транспорті Президія ВУЦВК розглядатиме з 
погляду практичних її наслідків, конкретних вимірників вико
нання трансфінплану, стану трудової дисципліни й конкретних 
показників поліпшення матеріально-побутового обслуговування 
транспортних робітників.

Президія ВУЦВК пропонує всім виконавчим комітетам і ра
дам ближчого ж часу домогтись різкого перелому в організації 
допомоги залізничному транспортові. Для цьото:

1. Питання допомоги транспортові включити в число основ
них питань роботи пленумів та президій, як органічну частину 
їх діяльності.

2. Зміцнити транспортні секції рад; у ©сіх міськрадах, на те
риторії яких є залізничні станції і де не організовано транс
портні секції, негайно утворити їх; •укомплектувати секції депу
татами й активом з числа кращих робітників—ударників транс
порту, пильно добрати провідний склад секцій. З депутатів, що 
працюють на транспорті, і кращих ударників-залізничників орга
нізувати депутатські групи при станціях (зокрема тобаржтх та 
сортувальних), денах, вагонних майстернях та інших закладах 
залізничного транспорту, де працює не менш трьох депутатів. 
В поїзних бригадах, у складі -яких працюють депутати, органі
зувати депутатські сигнальні пости рад.

3. Повсякденне керування роботою депутатських груп та де
путатських постів на транспорті побудувати на основі: знання 
конкретних умов роботи і конкретних вимог, що пред’являють
ся до кожного даного транспортного закладу і фактично зумов
люють 'зміст роботи касових' органів рад на ньому; дійової до
помоги депутатським трупам у здійсненні їхніх завдань з орга
нізацією широкого обміну досвідом; широкого застосування со
ціалістичних методів праці і заходів заохочення кращих депу
татів та керівників масових органів рад (преміювання, відзна
чення на дошках пошани, висунення тощо).

4- Провести на широких масових зборах виборців—робітник 
■сів транспорту звіти міських рад про допомогу транспортові. 
Надалі такі звіти влаштовувати щокварталу.



Ш. Президія ВУЦВК пропонує всім виконавчим комітетам і 
радам рішуче поліпшити організацію виконання постанови Пре
зидії ВУЦВК від 20 серпня 1933 р. в мастилі систематичної пере-^ 
вірки виконання заводами замовлень залізниць, допомоги заліз
ничним майстерням у виконанні -програм ремонтування паро
возів та вагонів і піднесенні якості цього1 ремонтування, забез- 
п їчєння своєчасного проведення ««вантажно-розвантажних ро
біт, організації пильної охорони соціалістичної власності на 
транспорті, забезпечивши водночас свою допомогу у вербуванні 
робочої сили для тих робіт, що провадяться на колії.

IV. Президія ВУЦВК зобов’язує всі виконавчі комітети й ра< 
ди активніше включитися до справи поліпшення культурно-побу
тового обслуговування робітників транспорту. Центральними 
пушетами цієї роботи зробити: забезпечення робітників транс
порту, передусім ударників, квартирами, земельними ділянками 
під городи; впорядкування районів і вулиць, де живуть транс
портні робітігики—брукування, озеленення, встановлення ліхта
рів. 'Приєднаная до водогону та каналізації, санітарні заходи в 
дворах; поліпшення міського (трамвайного, автобусного) сполу
чення з місцями мешкання робітників транспорту, поліпшення 
стану -гуртожитків, громадського харчування, лазень, охоплення 
дітей робітників транспорту яслами, садками, школою.

V'. Президія ВУЦВК попереджає всі виконавчі комітети й ра
ди. що участь низових органів диктатури пролетаріату в захо
дах партії та уряду до поліпшення роботи транспорту треба бу
дувати не як чергову масову кампанію, а порядком повсякден
ної упертої роботи, турбот та піклування за транспорт, за по
ліпшення матеріально-побутових умов його робітників. Ради та 
виконавчі комітети повинні яшайдіяльніше допомогти транспор
тові в готуванні до виконання тих завдань, які буде йому пред’
явлено в осінньо-зимових перевозах.

Президія ЗУЦВК закликає всіх депутатів і ввесь радянський 
актив, що працює на залізничному транспорті, найближчого ж 
часу домогтся такого стану, щоб кожний депутат і «радянським 
активіст був зразком дисциплінованості, наполегливості й рішу
чості в боротьбі за цілковите оздоровлення транспорту й безпе
ребійну його роботу.

Харків, ІЗ травня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівсьхий.



ПОСТАНОВА- СЕКРЕТАРІАТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬ
НОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

155. Про преміювання передових сільрад УСРР, що брали участь 
у всесоюзному конкурсі 1933 р. на кращу по роботі сільраду.

На додаток до постанови Президії Всеукраїнського централь
ного виконавчого комітету від 20 березня 19-34 року преміювати 
додатково такі сільради, голів сільрад та секції сільрад!

Д н і п р о п е т р о в с ь к а  о б л а с т ь .
1. Ново-Дніпровську сільраду, Кам'янського на Дніпрі райо

ну,—1.500 крб. з фонду Наркомзему для обладнання ветеринар
ного пункту, 250 крб. з фонду т-ва «Геть Неписьменність» чіа 
придбання літератури для бібліотеки і голову сільради то». Са- 
вущкіна—300 крб. з фонду ВУЦВК.

2. Голову Ново-Київської сільради, Томатсівськюго району, 
тов. Чуприну—300 крб. з фонду ВУЦВК; соціально-культурну 
секцію—250 крб. з фонду Нарком оса і ти.

3. Актив культурно-соціальної секції Кам’янської сільради, 
кал. Ново-Миколаївського району,—250 крб. з фонду Нарком- 
■здоров'я.

4. Актив культурно-соціальної секції Тарасівської сільради, 
Межївського району,—250 крб. з фонду Наркомздоров’я.

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь .
1. Актив культурно-соціальної секції Парасковіївської сільра

ди, Полтавської міськради,—250 крб. з фонду Наркомздороа’я.
2. Актив культурно-соціальної секції Кривушанської сільра

ди, Кременчуцької міської ради,—250 крб. з фонду Наркомздо- 
ров’я.

К и ї в с ь к а  о б л а с т ь .
1. Вище-Дубечанську сільраду, -'Вище-Дубечанського району,— 

побудовою лікарні на 15 ліжок вартістю 75 тис. крб. з фонду 
Нархомздоров’я.

Ч е р н і г і в с ь к а  о б л а с т ь .
1. Ша'балишвську сільраду, Коропського району,—1.000 крб. з 

фонду Уповнаркомліопрому на придбання радіоапаратури та 
бібліотеки для задоволення культурних потреб колгоспників і 
трудящих одноосібників; голову сільради тов. Коваленка— 
150 крб., секретаря сільради тов. Клименка—100 крб. з того ж 
фонду.



2. Соколівську сільраду Остерського району—1.000 крб. з 
фонду Уповнаркомліспрому на придбання радіоапаратури та біб* 
ліотеки для задоволення культурних потреб колгоспників і тру
дящих одноосібників; толову сільради тов. Бермана—150 крб.; 
секретаря сільради тов. Митюка—100 крб. з того ж фонду.

3. Актив культурно-соїціальної секції Вільненської сільради, 
Коропсіжого району,—250 крб. <з фонду Наркомздоров’я.

А. М. С. Р.Р.
1. Харитонівську сільраду, Балтського району,—1.500 крб. з 

фонду Наркомзему для обладнання ветеринарного 'пункту; толо
ву сільради тов. Гуха—300 крб. з фонду ВУЦВК; актив культур
но-соціальної секції—150 крб. з фонду Наркомздоров’я.

2. Голову Парканської сільради, Тираспільської іміськради, 
тов. Миколаєва—200 крб. з фонду ВУЦВК; актив культурно- 
соціальної секції—250 крб. з фонду Наркомосвіти.

О д е с ь к а  о б л а с т ь .
1. Голову іва-нівської сільради, Зінов'ївськоІ міськради,— 

200 крб. з фонду ВУЦВК; членів культурно-соціальної секції— 
100 крб. з того ж фонду.

2. Антонівську сільраду, Устимівського району—250 крб. з 
фонду «Геть Неписьменність» на придбання літератури для біб
ліотеки; культурно-соціальну секцію—200 крб. з фонду ВУЦВК;

3. Кримську сільраду, Першомайського району,—250 крб. з 
фонду «Геть Неписьменність» на придбання літератури для біб
ліотеки; голову сільради тов. -Возняківського—300 крб. з фонду 
ВУЦВК.

4. Голову Ч.-Ташлуцької сільради, Ольшанського району, тов. 
Рибчиксьхого—300 крб. з фонду ВУЦВК; членів культурно-соці
альної секції—100 крб. з фонду Наркомосвіти.

5. Голову Добренської сільради, Баштанського району, тов. 
Ребрух—300 крб. з фонду ВУЦВК; актлз культурно-соціальної 
секції—300 крб. з фонду Наркомосвіти.

6. Пово-Люсдорфську сільраду, Комінтернівського району,— 
Г.500 крб. з фонду Наркомзему для обладнання ветеринарного 
пункту; голову сільради тов. Уль—300 крб. з фонду ВУЦВК; 
членів фінсекції—250 крб. з фонду Наркомфіну.

7. Велико-Копанєьку сільраду, Цюрупіїнського району,— 
1 Г00 крб. з фонду Нархомкомгоопу на придбання протипожеж
ного інвентаря; голову сільради тоз. Острянського—-300 крб. з 
фонду ВУЦВК.

8. Голову Лютневагської сільради, Голованівського району, 
'іов. Тарана—20С крб. з фонду ВУЦВК.

9 Голову Рексинської сільради, Знам’янського району, гов. 
Ккп ма—300 крб. з фонду ВУЦВК.



10. Актив культурно-соціадьіюі секції Йозефстальської сіль
ради, Сіп артаківського району,—250 крб.. з фонду Наркомздо* 
р«в’я.

11. Актив культур но-«соціальної секції Гриторо-Галючаиської 
сільради, Вознссенськотю району,—250 крб- з фонду Наркомадо- 
роз’я.

В і н н и ц ь к а  о б л а с т ь .
Кізткьку сільраду, Орининсьхопо району,—1.100 крб. з фонду 

Наркомзему; толову сільрада тов. Добровольського—300 крб. з 
фонду ВУЦВК; фінансову секцію сільради—300 крб. з фонду 
Наркомфіну.

Харків, 27 квітея 1934 року.
Секретар ВУЦВК Ю. ВойцехІвськиЛ.
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ВИДАВНИЦТВО ВУЦВК

„РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО
І ПРАВО"

ПОВІДОМЛЯЄ, ІДО НА СКЛЕПІ В-ВА Є ТАКІ ВИДАННЯ:
Ц і ч а
крб к.

1. А. Ссменова—Маркссве вчення про робітниче законодавство • — 45
2. С. Булатов* Кримінальна політика епохи імперіалізму . . . 3 50
3. Проф. М. І лодзинський—Докази в радянському криміналь

ному ароцесі, ч. .............................................................................  2 80
4. АдмІністрепгоно-територіальннЙ подія УСРР за станом ва 1-Х ІІ

1933 р. (Офіційне видання)...........................................................   — 80
5. Алфавітний показник до Збірника Законів за 1932 р..........................1 —
6. За культурне заможне життя .............................................................— 4Ь
7 БрайнІн І Роеенбліт-Зовданша Рад у лідтотовш до черго

вого призову а РСЧА.....................................................................— 40
8. Кримінальної) .............................................  . . . . .  8 0
9. Цнвільио-Лро .есуальиий колене........................................................ 1
10. Пільги й переваг іі чераоиогвердійцям і червоним партизанам

(Збірипк чкявих постанов)............................................................   — 30
Ц. Закон про обов'язкові поставки . . . ... . . . —- 50
і£. Хагаепнч—Бойові завданні! сільрад.................................................— ЗО
13. Неповні комплекти Збіри. Законів за 1933 р . з акогн .  нумерпо 25
14. . . 1932 р. „ . „ , 25
15. , .„СобраниеЗакоюа УССР* заі933р.. п »  25
15. ш п •  »• і» »» Ю32 р. „ о ц 2з
17. „ Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1933 р.

за кожний пум.р.......................*.........................................  по 23
16. Неповні комплекти Бюлетень НКЮ та Найвищого суду за 1932 р.

за кожний нумер........................................ ...  ........................по 25

ЗАМОВЛЕННЯ НАДСИЛАТИ НА ТАКУ АДРЕСУ: \
]

Харків. 31, Спартаківський пров.» Міг 3. Вид-во ВУЦВК | 
„Радянське будівництво і прасо“ Іі

Позаміським замовцям література мадснласться по о дер- | 
жавні грошових переказів (поштових, банкових) або наклад- ; 
кою платнею.

Розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі 
Держбанку із Харкові № 150080.

Вид-во .Радянське будівництва 1 право*
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РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 19 25 травня 1934 року № 13

З М І С Т :

Постанова Ради народних комісарів УСРР і ЦК КП{о)У.
156. Про поліпшеная умов роботи агрономів; зоотехніків і вет- 

лнкарів #*Лзну, МТС і радгоспу.
Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету

і Ради народних комісарів УСРР.
157. Про ліквідацію Управління водного господарства при Рад 

народних комісарів УСРР (Укрводгасп).
158. Про зміну ст. ст. 561Я, 56г'\ 135’ і 206* і Кримінального кодек

су УСРР.
Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого

комітету.
159. Про часткові аміни районних меж Донецької області.
160. Про иеречислення Губівської сільради приміської смуги 

Зінов'ївсько'ї 'Міськради до складу Компаніївського району.
161. Про перечислення Михайлівської сільради Черкаського ра

йону до складу Канівського району.
162. ГІро приєднання хутора «Пахарі» Геронимівської сільради 

Черкаського району до міської смуги м. Черкас*
Постанова Ради народних комісарів УСРР.

163. Про повернення колишніх учителів на роботу до політех
нічної школи.

Постанова Наркомюсту і Наркомкомгоспу УСРР.
Як оцінювати житлові будинки та -інші 
для державних і громадських потреб, та 
їхню вартість власникам.

будівлі вилучені 
ати



Постанова ЇІКЮ УСРР.
*65. Про застосування народними судами ст. 307 ІЩК*УСРР.

ПОСТАНОЗА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
І ЦК КП(б)У.

156. Про поліпшення умов роботи агрономів, зоотехніків І вет
лікарів району, МТС і радгоспу.

Завдання оргакізшийно-господарського зміцнення колгоспів 
та поліпшення роботи радгоспів, боротьба за високоякісний 
урожай і високу продукті гоні сть тваринництва вимагають рішу
чого поліпшення агрономічного та зоотехнічного обслуговуван
ня виробництва в колгоспах ц радгоспах.

Між тим агрономи й зоотехніки району, МТС та "радгоспів, 
ветлікарі велику частиш/ свого робітного часу витрачають не за 
спеціальністю, а на збирання різних відомостей, складання зві
тів, складання відповідей на різні запитання, які.зовсім не сто
суються до безпосередньої їхньої роботи, на техягіч-не пророб
лювання і перероблювання рівних зведень та «ину канцелярську 
роботу. Багато часу також витрачається на те, що цих фахівців 
використовують хоч а по виробничих завданнях, але ж на дріб
ницях, -які не мають до них тихого відношення, як наприклад 
стежити за вчасним виїздом тракторної колони в поле І т лиш.

Дезорганізуй роботу агрономів та зоотехніків і те, що ке
рівники РайЗВ, МТС тгри визначенні основних агротехнічних за- 
хбдіа дл-я колгоспів дуже часто не притягують їх до роботи і 
■в той же час розпорядження *атро-зоотехнічного характеру агро
нома або зоотехніка нерідко скасовується директором, або на1!, 
політвїддїлу безпосередньо в колгоспі, навіть без повідомлення 
їх про це. Жива, оперативна робота агрономів безпосередньо 
на виробництві гальмується ще й тим, що в більшості районів, 
МТС агрономи, зоотехніки й ветлікарі не мають засобів пере
сування.

Директори й начальники пол-ітвідділів МТС і радгоспів, рай
виконкоми в багатьох випадках не дбають за матеріально-по
бутовий стан своїх спеціалістів. Тільки цим можна пояснити 
ганебні факти, коли агрономи, зоотехніки, ветеринарні лікарі 
живуть у несприятливих житлових умовах, не одержують по 
два місяці зарплати, не постачаються регулярно харчовими про
дуктами.

З таким станом треба негайно скінчити. Роль радянського 
спеціаліста в сільськогосподарському виробництві, у боротьбі 
ва опанування колгоспниками агротехнічних знань, у боротьб'



за високий урожай, за розвиток радгоспного, колгоспного тва
ринництва повинна бути піднесена на рівень інженера в про
мисловості.

Відповідно до цього, іРНК УСРР і ЦК КП(б)У ухвалююсь:
1. Основний зміст роботи агронома повинно становити: роз

роблення і запровадження в життя атротехправил, а зоотех* 
піка—зоотсхправил, оперативне інструктування працівників рад
госпів, колгоспів про запровадження агротехнічних заходів 
нагляд за їх виконанням, -поширення агрозоотехнічних знань, 
насамперед серед керівного складу й колгоспного активу. 
В зв’язку з цим, розвантажити їх від будьякої канцелярщини, 
поклавши цю роботу на спеціальних плановиків та статистиків, 
яких передбачено штатами МТС, радгоспів та районів.

-Категорично заборонити агрономам та зоотехнікам брати на 
себе канцелярську, технічну роботу по звітах, зведення відомо
стей і т. інш. Наркомземош та Уповнаркомрадгоспї-в опрацювати 
и не пізніш 20 травня надіслати на місця інструкцію, що регла
ментувала б роботу агронома над звітами.

2. Райвиконкомам, директорам МТС та радгоспів не пізніш 
як до 15-го червня виділити коней у безпосереднє користування 
старшим агрономам, зоотехнікам та ветлікарям радгоспів, райо
нів і МТС. Таке ж виділення коней провести для дільничих 
агрономів, зоотехніків та ветлікарів. До часу забезпечення діль
ничих агрономів, зоотехніків та ветлікарів виділеними для них 
кіньми, установити обслуговування їх кіньми за пергою колгос
пами, що прикріплені до їхніх пунктів. Категорично заборонити 
відбирати цих коней під час весняної та осінньої сівби і зби
ральної кампанії, як це часто-густо робиться шід маркою браку 
гягла.

3. Негайно виділити й не пізніш як до 15-го червня меблю
вати ©сім агрономам, зоотехнікам та ветлікарям житлові примі
щення з присадибною землею за рахунок відведення хат ко- 
кшгніх куркулів, придбання ч-и побудови будинків.

4. Відвести ділянки під індивідуальні городи агроіюмовч, зоо- 
ісхнікові, ветлікареві, виділити «аюінфонд і не пізніш 15 травні 
обробити цю землю за рахунок радгоспу, МТС.

5. Всіляко сприяти придбанню агрономами, зоотехніками її 
істеринарішмн лікарями поросят, птахі-в, кролів, телиць.

І. Забезпечити через ВРП, крамниці споживспілок поста
чання агрономам, зоотехнікам,' ветлікарям промкраму за попе- 
оедг м їхнім замовленням.

7 Доручити облвиконкомам і обкомам під персональну »ід- 
іовідзльїїість голів облвиконкомів та перших секретарів обкомів 
убезпечити виконання цієї постанови.



Запропонувати Наркомземові та Уповнаркомрадгоспів систе
матично перевіряти використання МТ*С та радгоспами спеці ал і 
стів і піклування про їхній матеріаль-но-побутовий стан.

в. У другій половині червня вислухати на РНК доповіді Нар- 
ко-мзему та Вінницького, Одеського й Дніпропетровського обл
виконкомів про використання і матеріально-побутовий стан аїро- 
номів, зоотехніків і ветлікарів з викликом працівників МТС, 
районів і радгоспів.

Харків, 8 травня 1934 року.
Голова РНК УСРР П. Любчеяко.

Секретар ЦК КГІ(б)У С. Косіор.

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ 1 РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.
157. Про ліквідацію Управління водного господарства при Раді 

народних комісарів УСРР (Укрводгосп).
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на

родних комісарів УСРР постановили:
I.

1. Управління водного господарства при Раді народних ком.- 
сарів УСРР (Укрводгосп) — ліквідувати.

2. Утворити в складі Державної планової комісії УСРР сек
тор водних ресурсів, тому .передати -всі матеріали ліквідованого 
Узсрводгоспу.

Затгропонувати Дер-жпланові разом з НКФ УСРР устаиовиїг 
штат сектора водних ресурсів і кошторис.

3. Запропонувати НКФ УСРР з асигнувань, призначених 
у 1934 р. Укрводгоспові перерахувати Держплаиові УСРР пот
рібні кошти на утримання сектора водних ресурсів.

4. Український державний інститут про проектуванню гідро 
технічних споруджень (Укрдіпровод) передати в відання Держ- 
плану УСРР.

II.
Постанову ВУЦВК і -РНК УСРР від 5 жовтня 1930 р. *Уста- 

ву про Управу водного господарства УСРР» (3. 3. УСРР 1930 р 
Лг9 24 ст. 229) — скасувати.

Харків, 13 травня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськкй.

Голова РНК УСРР П. Любчепко.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський,



158. Про зміну ст. ст. 56,19 565\ 135а і 206і Кримінального
кодексу УСРР.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР постановили:

1.
1. Ст. 5610 Кримінального кодексу УСРР (3. 3. УСРР 1930 р. 

V? 29, ст. 263) викласти в такій редакції:
<5619. За ухилення осіб, залічених до тилового ополчення і 

осіб, увільнених від обов'язкової військової служби через релі
гійні переконання, від призову за воєнного часу до частин тило
вого ополчення -і до трудових частин—

позбавлення волі на строк найменш один рік».
2. Ст. 56а“ Кримінального кодексу УСРР (3. 3. УСРР 1929 р
17, ст. 137) викласти в такій редакції:
«Ст. 56г*. За таємне або явне загарбання вогнепальної зброї, 

частин до неї та вогнепальних припасів:
а) із складів та сховищ Робітничо-селянської Червоної армії, 

військовізованої охорони й військовізованої пожежної охорони 
підприємств і споруд, що мають особливе державне значення. 
Робітничо-селянської МІЛІЦІЇ, експедиції підводних робіт 
(ЕПРОН), поправно-трудових установ, а також -тилового опол
чення й трудових частин із ооіб, увільнених від військової служ
би Яерез релігійні переконання, або

б) з місць постійного чи тимчасового розташування частин 
Робітничо-селянської Червоної армії, військовізованої охорони 
й військовізованої пожежної охорони, Робітничо-селянської мі
ліції, експедиції підводних робіт (ЕПРОН), тилового ополчення 
й трудових частин і з поправно-трудових установ у тих випад
ках, коли вогнепальна зброя, частини до -неї І вогнепальні при
паси були під охороною або під спеціальним наглядом, —

позбавлення волі на строк найменш один рік.
У випадках застосування загарбниками насильства, небезпеч

ного для життя та здоров'я осіб, що несуть відповідну охорону 
шо нагляд, —

позбавлення волі «а строк найменш три роки;
а при особливо обтяжливих обставинах — підвищуючи аж 

ю вищого заходу соціальної оборони—розстрілу з конфіска
цією майна».

3. Ст. 135а Кримінального кодексу УСРР (3. 3. УСРР 1930 р 
V 5, ст. 52 і 3. 3. УСРР 1934 р. № 12, ст. 100) викласти в такій 
редакції:

.135*. За випуск недоброякісної або некомплектної продукції 
я промислових підприємств у наслідок злочинно-недбайливого



ставлення до дорученої справи керівників трестів і директорів 
підприємств та осіб адміністративно-технічного персона і\ — 

позбавлення во.ті на строк найменш п'ять років 
За масо-вий або систематичний випуск із торговельних під

приємств недоброякісної продукції —
позбавлення волі на строк до п'ятьох років або примусову 

роботу.
За недодержання обов’язкових стандартів — -позбавлених 

волі на строк до двох років або примусову роботу*.
•4. Ст. 206і Кримінального кодексу -і примітку до неї (3. 3. 

УСРР 1928 р. № 11, ст. 104 і 3. 3. УСРР 1932 р. № 23, ст. 150) 
викласти в такій редакції:

«206\ За військові злочини вважаються скеровані проти вста
новленого порядку відбування військової служби злочини, що 
їх учинили військові службовці «й військово-зобов’яза-ні запасу 
Робітничо-селянської Червоної армії під час перебування гич 
і інших у лавах Робітничо-селянської Червоної армії.

За військові злочини вважаються таксамо скеровані кропі 
встановленого порядку відбування служби злочини, що їх учи
нили особи стройового й адміністративно-господарського скла
ду вїй’ськовїз'овамої охорони й військовізованої пожежної охо
рони підприємств і споруд, що мають особливе державне зна
чення, особи оперативно-стройового й адміиістративно-господар- 
ського складу Робітничо-селянсько! міліції, особи оперативного 
й адміністративно-господарського складу поправно-трудових 
установ, працівники експедиції підводних робіт (ЕПРОН), а та
кож особи -начальницького й рядового складу частин тилового 
ополчення й трудових частин із осіб, увільнених від військової 
служби через релігійні переконання.

Примітка: Співучасть у військових злочинах осіб, пе зга
даних у цій статті, тягне за собою відповідальність за від
повідними статтями цього розділу».

її.
5. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК 1 РИК 

Союзу РОР від 27, лютого 1934 року «Про зміну ст. І положен
ня про військові злочини, ст. 8 положення про військові трибу
нали й (військову прокуратуру, ст. 17і і 19 положення про зло
чини державні (контрреволюційні й особливо для Союзу РСР 
небезпечні злочини проти порядку управління) (3. 3. СРСР 
1934 р. № 12, ст. 78) та постанови ЦВК і РНК СРСР від 3 груд
ня 1933 року --Про відповідальність за випуск недоброякісної 
продукції (3. 3. СРСР 1933 р. Лч> 73, ст. 442) і на скасування



*;осганови ВУЦВК і РНК УСРР в-ід 17 січня 1934 р. «Про змїш' 
частини 1-ої ст. 135* Кримінального кодексу УСРР> (3. 3. УСРР 
ГШ р. № 12, ст. 100).

Харків, ІЗ травня 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. 
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівськнй.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

159. Про часткові зміни районних меж Донецької області.
Президі-я Всеукраїнського центрального виконавчого коміте

ту' постановила:
Щоб удосконалити адміністративно-територіальну побудову 

районів Донецької області й наблизити сільради та колгоспи до 
районних «центрів і МТС—перечислити:

а) Ново-Маргзритівську, Русин-Ярсіжу, Тарасівську та Арте- 
міївську сільради, Гришинського району, до складу приміської 
смуги Костянтинівської міськради;

б) Любівську та Андріївську сільради, Старо-Бешевс.окого ра- 
нону,—до складу Мар’їиського району;

в) -Вознесенсмсу сільраду, приміської см\ ги Макіївської 
міськради,—до складу Старо-Бешевського району;

г) Калиново-Попаснянську сільраду, приміської смуги Арте- 
мрвської міськради,—до складу приміської смуги Кадіївської 
міськради;

д) Скелеватську сільраду, приміської смуги Кадіївської міськ
ради,—до складу приміської смуги Горлївської міськради;

е) Диліївську сільраду, приміської смуги Горлівської міськ
ради,—до складу приміської смуги Костянтишвської міськради,

є) Жовтянську та Лобачії&ську сільради, приміської смути 
Кадіївської міськради,—до складу приміської смуги Луганської 
міськради;

ж) Петрівську селищну раду, Марийського району,—до скла
ду приміської смуги Сталінської міськради.

ІІ. Подання облвиконкому про перечислення Зачатівської, Ра- 
чівської, Нирківської, Степанівської, Новоселівської та Олек
сандрійської И-ої сільрад, як необгрунтоване,—відхилити.

Харків, 10 травня 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівськнй.



160. Про перечислення Губівської сільради, приміської смуги 
Зїнов’ївської міськради, до складу Комтіаніївського району.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого коміте
ту постановила:

Вважаючи на переданий обслуговування колгоспів Губівської 
сільради до Коміпаніївської МТС, перечислити ГубІвську сільра 
ду до складу Компаніївського району, вилучивши її із складу 
сільрад Зінов’ївськ-оі міськради.

Харків, 10 травня 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУ1ДВК Ю. Войцехівський.

161. Про перечислення Михайлівської сільради, Черкаського 
району до складу Канівського району.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету постановила:

Вважаючи на те, що Михайлівська сільрада, розташована 
вчетверо ближче до с. ад. т. Канева, ніж до м. Черкас, і еконо
мічно тяжіє до Канівського району, — перечислити Михайлів
ську сільраду, Черкаського району, до складу 'Канівського ра
йону.

Харків, 10 травня 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

162. Про приєднання хутора «Пахарі» Геронимівської сільради, 
Черкаського району, до міської смуги м. Черкас.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого коміте
ту постановила:

Зважаючи на те, що хутір «Пахарі» безпосередньо межує з 
територією 'міста, населення хутора працює на міських підпри
ємствах -і з сільським господарством, як засобом існування, не 
зв'язане, — вилучити хутір «Пахарі» із складу Геронимівської 
сільради і приєднати його до міської смуги міста Черкас.

Харків, 10 травня 1934 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.
163. Про повернення колишніх учителів на роботу до 

політехнічної школи.
Рада народних комісарів УСРР'постановляє:
1. Зобов'язати ОВК, міськради та РВК виявити для відряд

ження -на педагогічну роботу в політехнічній школі таких осіб:
а) що закінчили педагогічні учбові заклади після 1 січня 

1931 р. і працюють нині не за фахом;
б) тих, що працювали в школах, але залишили педроботу 

після 1 січня 1931 року, якщо вони закінчили педзаклади. або 
ч клали іспити на звання вчителів після 1920 р.;

в) що вибули після 1 січня 1931 р. з останнього курсу пед
вишів і педтехнікумів, крім тих, яких звільнено з учбового за
кладу, як класововорожи'й елемент.

2. Зобов'язати керівників усіх установ, організацій та підпри
ємств, за їх особистою відповідальністю, подати в 10-денний 
строк до РВК та міськрад списки і вчасно відрядити за наря
дами ОВК, РВК та міськрад на педроботу зазначених у ст. 1-й 
осіб.

Описки подати за такою формою:
1. Прізвище, ім'я та по батькові,
2. Рік народження,
3. Які мови знає (зокрема виділити тих, що знають мови 

нацмен—німецьку, польську,
4. Партійність,
5. Освіта,
6. Родинний стан,
7. Що викладав у школі,
8. Педагогічний стаж,
9. Посада, на якій тепер працює,

10. Домашня адреса.
3. Зазначені в ст. 1-Ій особи, що працюють не за фахом, і 

і, що зовсім не працюють, повинні в 10-денний строк з'явити
ся до райвиконкому або міськради для реєстрації.

4. До списків не включаються й явці до РВК та МР не під 
лягають такі особи:

а) старше 50-ти років;
б) інваліди праці та вигни;
г) учителі, що набули іншої кваліфікації через вищу школу 

п працюють за своїм новим фахом;
О студенти витшів і вишів та аспіранти н/д установ.

Прляітка: До списків не включаються й явці до РВК та 
МР не підлягають колишні вчителі, що їх звільнено з за
бороною працювати в школі.



5. Зазначених в ст. 1-ій осіб облвиконкоми, райвиконкоми г:і 
міськради на подання органів наросвіти призначають на робо і у 
в політехнічні школи даного району або міста.

Списки тих осіб, яких не можна використати « даному райо
ні або місті, райвиконкоми та міськради повинні надіслати :і 
5-дшиий строк після закінчення обліку до відповідних облип 
КОЯКОФСІ'В.

6. Від призначення на роботу звільняються вагітні жінки і 
З тижнів до пологів та протягом 8 тижнів після пологів, а та
кож жінки, щ-о мають дітей до 8 ‘років, якщо нема кому *\ 
доглядати.

7. Якщо призначення зв'язано з переміною місця проживан
ня, до відряджених застосовується постанова ЦВК та РИК СРСГ; 
від 23 листопада 1931 р. «Про компенсації та гарантії при пере
воді-, -прийомі наново й надісланні на роботу в інші місцевості* 
(36. Зак. СРС-Р 1931 р. № 68, ст. 453).

8. Осіб, винних у невчасному виконанні цієї постанови, при
тягати до відповідальності за чинним законодавством.

9. Роботу по виявленню та розподілу вчителів закінчити до
1-го червня 1934 року.

Голова РНК УСРР П. Любчемко.
Керівничий справ РНК й ЕН УСРР Л. Ахмагов.

Оголошено в «Вісті ВУЦ-ВК* від 16 травня 1934 року ПІ.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ І НАРКОМКОМГОСПУ УСРР.
164. Як оцінювати житлові будинки та інші будівлі, вилучені для 
державних та громадських потреб, та як відшкодовувати їхню

вартість власникам.
Щоб установити одноманітний метод оцінки житлових бу

динків та інших будівель, вилучуваних для державних або гро
мадських потреб і розмір відшкодування за них, Наркомюст і 
Наркомкомгосп УСРР постановили:

І.
1. Вилучувані для державних і громадських потреб житлові 

будинки та інші будівлі органи комунального господарства оці
нюють -за нормами і правилами оцінки, затвердженими для ін
вентаризації майна Управою народногосподарського обліку 
(УНГО).

Коли власник будинку не погоджується з цією оцінкою, су
перечку розв'язує суд.

2. Вартість денаціоналізованих будинків (будівель), вилуче
них від трудящих, відшкодовується їм повною сумою ОЦЧІКК,



обчисленої за правилами, зазначеними в ст. 1 цієї постанови,
або визначеної судом.

Вартість денаціоналізованих будинків (будівель), вилучених 
від нетрудових осіб, відшкодовується їм сумою, що не перебіль
шує оцінки вилученого будинку (будівлі) за денаціоналізацією.

3. Вартість будинків {будівель), збудованих на земділянках, 
даних на праві забудови чи в безстрокове користування, від- 
шгфдовуетьея всім без винятку власникам повною сумою оцін
ки, обчисленої за правилами інструкції, зазначеної в ст. 1 цієї 
постанови, або визначеної судом.

4. -Вартість будинків (будівель), збудованих на земділянках, 
що обслуговують зденаціоналізовані будинки (ст. 12 Постанови 
ВУЦВК і РНК від 4 листопада 1925 р. «Про заохочення до жит
лового будівництва» (3. У. УСРР 1925 р. № 96, ст. 525) відшко
довується за правилами ст. 2 цієї постанови, відповідно до того, 
чи належить власник до трудящих чи нетрудових осіб.

‘ІІ.
5. Цю постанову видано на зміну ст. 5 постанови НКЮ і 

Наркомкомгоспу УСРР від 15 жовтня 1932 р. «Про відшкодуван
ня трудящих домовласників, що їхні будинки вилучено для дер
жавних або громадських потреб, та про задоволення житлопло
щею мешканців цих будинків» (3. 3. УСРР 1932 р. № 28, ст. 176).

6. Відповідно до наведеного, ст. 5 зазначеної постанови ви
класти так:

«5. У тих випадках, коли домовласникові дається порядком 
цієї постанови іншу житлову площу, дозволяється зменшувати 
належну -йому за вилучений будинок компенсацію відповідно 
до характеру даної йому житлоплощі, але в усякому разі не 
більш як 25% вартості вилученого будинку та належних до 
нього споруд, посадок тощо.

Вартість вилучених будинків відшкодовується їхнім власни
кам за правилами постанови НКЮ і Наркомхомгоогту УСРР від 
17 березня 1934 р. «Як оцінювати житлові будинки та «пні бу
дівлі, вилучені дтя державних або громадських потреб, та як 
відшкодовувати їхню вартість власникам» (3. 3. УСРР 1934 р. 
№ 19, А 164)*.

Харків, 17 березня 1934 року.
Заст. Народного комісара юстиції -і Генерального

прокурора Республіки І. Слинько,
Заст. Народного комісара комунального

господарства УСРР Плахотніков.



Я>8
ПОСТАНОВА НКЮ УСРР.

165. Про застосування народними судами ст. 307 ЦПК УСРР.
Щоб унормувати питання, в яких саме випадках народні 

суди мають право зупиняти виконання вироків у цивільних 
справах порядком ст. 307 ЦПК УСРР, Народний комісаріат 
юстиції постановляє пояснити:

1. Порядком ст. 307 ЦПК УОРР народні суди можуть зупи
няти виконання вироків у цивільних справах, у тому чис/ґр і 
виконання судових наказів, тільки в таких випадках:

а) коли до народного суду надійшла скарга на дії виконав
чих органів. У цих випадках суд -може зупиняти виконання не 
довше, як на час, потрібний для термінового розгляду скарги, 
що надійшла, і дачі вказівок виконавчому органові (ст. 319 
ЦПК УСРР);

б) коли під час виконання вироку виникає потреба відкласти 
виконання в зв’язку із зміною майнового стану сторони або че
рез інші обставини, що виникли після винесення вироку. У цих 
випадках питання про зупинення виконання суд розглядає на 
заяву заінтересованої сторони, у відкритому судовому засідан
ні, з викликом сторін. Постанову суду про зупинення виконан
ня можна оскаржити порядком ст. 232 ЦПК УСРР. Постанову ж 
суду про відмову в зупиненій оскаржити не можна.

2. З виданням цієї постанови касується всі раніш видані по
яснення в цьому питанні, що не відповідають еиїденаведепим 
правилам.

Харків, 16 травня 1934 року.
Заст. Народного комісара юстиції і Генерального

прокурора Республіки І. Слинько.

Видання офіціальне НКЮ УСРР Відповідальний редактор Н. Кас‘ян

Вдано до складу 1-УІ, підписано до друку 10-УІ; формат паперу >/ів 4-поштов 
(62x94) вага м. ст. 38 клгр.; папер. 8/« арк. На папер. арк. 101100 зиак.

Техредактор М. Мазій

Видавництва ВУЦВК „Радянське будівництво І права"



О'а іооензоктчза'яегчу пр* кНХ 
УОИі» а «-VI:! 33 р. N2 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 20 29 травня 1934 року Кі 20

З М І С Т :
Постанова- Ради народних комісарів УСРР і ЦК КП{б)У.

166. Про обробіток цукрових буряків і боротьбу з шкідниками.
Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету

і Ради народних комісарів УСРР.
107. Про передачу господарства Бердянського рибного товари

ства (кол. ВУКСМР) Дніпропетровському облрибтрестові.
Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого

комітету.
168. Про проведення в 1934 р. в УСРР конкурсів-зматань рад.
169. Про перенесення райцентре Чубарївського району з села 

Чубарівки до с. Гуляй-Поле.
170. Про об’єднання земель Красенівськото бурякорадгоспу в 

Чорнобаївському районі, Київської області.
171. Про перечислення Лебедкнцпвськаї сільради, Ружинського 

району, до складу Андрушівського району.
172. 'Про приєднання хутора «Червоний Шинок», Хотівської 

сільради, до Київської міської смуги.
173. Про найменування деяких роз’їздів Катерининської заліз

ниці.
174. Про перейменування діївської № 1 селищної ради на се

лищну раду їм. гоя. Дімітрова та залізничної станції Шма- 
ково на ст. сКарл-Лібкне*т».

176. Про скликання позачергового Старобтльсьхого окружного* 
з’їзду рад.

176. Про настановлення тов. Кисельова, А. Л. на народтоте^ср-- 
місара постачання УСРР.

Постанова Ради народних комісарів УС)
177. Про шкільне будівництво на 1934 рік.



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР і ЦК КП(б)У 

166. Про обробіток цукрових буряків і боротьбу з шкідниками.

Зважаючи на кліматичні умови весни цього року, загрозу 
появи велико-! кількості шкідників, а також захворюваннд цук
рових буряків на корнеїд, РНК УСРР і ЦК КП(б)У у х в а л ю 
ю т ь :

Зобов’язати РВїК, РПК, директорів \і начальників політвідділіп 
МТС, директорів і начальників політвідділів радгоспів, правління 
колгоспів провести такі агротехнічні заходи по обробітку цук
рових буряків:

1. 'На всіх -плантаціях Аз сходами буряків, що вже з'явилися, 
і 'Прошарованих розгорнути обов'язкове підпушування міжрядь 
мотиками з одночасним прориванням.

2. На всіх плантаціях, де буряки -не зійшли, провести шару
вання ручними сапками, виявляючи 1 позначаючи рядки тичками. 
На цих же плантаціях, коли з'являться сходи, провести негайно 
повторне шарування.

Як за першим, так і за другим разом шарування повинно 
бути проведено ретельно без нагрібання куп землі і вигрібання 
ям у -міжряддях, без перевертання верхнього шару грунту.

3. На всіх "площах прошарованих буряків розгорнути масове 
проривання.

На плантаціях, де сходи нерівномірні, розріджені або зара
жені корнеїдом, проривання провадити загущено на 8—Ї0 санти
метрів <між рослинами, щоб при перевірці, коли рослини -зміц
няться, прорвати на 'звичайну, передбачену агроттравилами, від
стань.

При прориванні надто пильно треба стежити, щоб у рядку ли
шались наїйміцніші рослини. -Гущина насаджень після перевірки 
повинна бути не менше, як 100 тисяч корінців на 1 га.

На всіх площах -з нормальними сходами буряків, знезараже
них корнеїдом, застосувати механізоване букетування буряків, 
при розбиранні букетів лишати но 2, що стоять нарізно, росли
ни, щоб при перевірці лишити одну най міцнішу рослину.

4. На всіх без винятку плантаціях, незалежно ©ід проведеної 
роботи (ручної чи механізованої), до проривання 1 після прори
вання буряків проводити підпушування -міжрядь мотиками на 
тракторному й кінному тяглі, а також надалі провадити проса
пування міжрядь на всій площі буряків аж до змикання рядків, 
не припускаючи ущільнення грунту *і заростання бур'янами.

5. Зобов’язати РВК, РПК, директорів і начальників політвід
ділів МТС, директорів і начальників політвідділів радгоспів, 
правління колгоспів цілком використати на обробітку буряків 
усі мотики на тракторному й кінному тяглі.



Для максимального використання мотик прикріпити на ве 
обоги—трактори, живу тяглову силу і постійний склад колгосп 
шків (не менш, як 4 до кожної мотики). Заборонити використан

ня -прикріплених тракторів і коней на інших роботах на нгкоду 
механізованому обробіткові буряків.

6. Зобов'язати РВК, РЛК, директорів і начальників лолчтвід- 
д і ї і в  МТС і радгоспі®, директорів цукрових заводів прикріпити 
до бурякових плантацій досвідчених агрономів для безпосеред
нього керування і проведення накреслених цією постановою 
агротехнічних заходів.

Правлінням колгоспів і директорам радгоспів забезпечити тих, 
що працюють «на цукрових буряках, точилами, терпугами .і' бру
сками для точіння ножі® до мотик і сапок на полі.

7. Щоб забезпечити правильну роботу мотик і боротьбу з 
шкідниками, запропонувати директорам і начальникам політшд- 
ділів радгоспів і правлінням колгоспі® уаі бур'яни, зрізані при по
лінні й сапуванні, виносити за межі плантації та знищувати.

8. <РНК і ЦК КП(б)У звертають увагу РВК, РЛК, директорів 
і начальників політвідділі® МТС, директорів і начальників політ- 
відділі® радгоспів, директорів цукрових заводів і правлінь кол
госпів на виняткову небезпеку в цьому році масової появи різ
них шкідників цукрових буряків, а надто лучного метелика й 
озимої совки.

РЛК і ЦК КП(б)У вказують облвиконкомам і обкомам, що 
постанови Радиаркому й ЦК КЛ(б)У від 23 квітня’ 1934 р. і 7-го 
травня 1934 р. про розгортання боротьби з шкідниками вико
пуються незадовільно і зобов’язують негайно провести суцільну 
перевірку готовості МТС, цукрових заводів, радгоспів -і колгос
пів до боротьби -з лучним метеликом і озимою совкою.

9. Зобов’язати Наркомзем УСРР організувати нагляд за ру- 
х >м і напрямом лучного метелика з степових областей, інфор
муючи про рух лучного метелика у відповідні області, органі
зуючи водночас практичні заходи до боротьби з лучним мете
ликом у місцевостях його з'нзлсиня.

10. Запропонувати ОблЗУ Одеської, Дніпропетровської, До
нецької областей і НКЗем АМСРР організувати боротьбу з луч
ним метеликом на місці його появи. Для допомоги цим областям 
зобов'язати тов. Одинцова відрядити ке менше, як трьох енто
мологів УНІС’у, а тов. Скалигу—не менше, як трьох ентомологів 
г трату Наркомзсму.

11. Доручити т.т. Скялчзі й Одинцову всі наявні отрути як у 
: і «.темі Няркомзему, так і в системі Головцукру негайно пере
до іноділнтії в середині областей між районами, МТС і радгос
п н і ї ,  зважаючи на зараженість засівів цукрових буряків в о-кре- 

м і.\ районах.



12. Зобов'язати Р-ВК, РПК, директорі® і начальників полігиід- 
дурів МТС, директорі© і ‘начальників иолітвідділів радгоспів, го
лів колгоспі© виставити щонайменше ію 2 коритець на 1 га за
сіву цукрових буряків, виділивши на ввесь час спеціальних лю
дей для постійного очищування коритець від -спійманих -метели
ків і тримання патоки постійно в стані шумування. Забезпечити 
з боку спеціалістів МТС і радгоспів систематичній інструктаж 
колгоспників, що працюють на боротьбі в озимою совкою, як 
щодо правильного розставляння коритець, так і щодо способів 
заправляння патоки, часу доливання та очищення коритець.

Запропонувати директорам трестів і цукрових -заводів видати 
потрібну кількість патоки для боротьби о совкою.

13. Зобов’язати РВК, РПК, директорів -і начальників полгтоід- 
ділів МТС, директорів і начальників політвідділів радгоспів і го
лів колгоспів негайно провести знищення бур'янів при шляхах, 
на межах, виоснах і т. 'іній.

14. У зв'язку з поміченою появою в радгоспах на плантаціях 
висадків цукрових буряків мишей, що можуть завдати великої 
шкоди буряковому насінному 'господарству крайги, зобов'язати 
директорів і начальників політвідділів радгоспів організувати 
боротьбу з мишами і протягом найближчого часу очистити ба
стей висадків від мишей.

15. Зобов'язати голів облвиконкомів і секретарів обкомів 
установити контроль за виконанням цієї постанови окремийи 
районами, МТС, радгоспами.

Подати до 1 червня звіт про здійснені заходи.
Харків, 19 травня 1934 р.

Голова РИК УСРР П. Любче;шо. 
Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор. 

Оголошено -в «Вісті 8УЦВК> від 20 травня 1934 р. 114

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

167. Про передачу господарства Бердянського рибного товари
ства (кол. ВУКСМР) Дніпропетровському обярибтрестові.

На часткову вигну ст. 8 постанови ВУЦВК та РНК УСРР «ід 
7 березня 1934 року «Про ліквідацію мисливсько! кооперації й 
реорганізацію мисливського господарств а * (3. 3. УСРР 1934 
№ 9, ст. 78), Всеукраїнський .центральний виконавчий комітет і 
Рада народних комісарі© УСРР п о с т а н о в и л и :



Щоб об'єднати керівництво всіма рибними господарствами на 
території Дніпропетровської області,—Бердянське рибне госпо
дарство (кол. ВУКСМР) з усім належним йому майном передати 
Дніпропетровському облрибтрестові.

Харків, 20 травня 1934 р.
Вик. об. Голови ВУЦВК Ю. Войцехівський.

Голова РНК УСРР П. Любчеико.
Зз 'Секретаря ВУЦВК О. Пілацька.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

168. Про проведення в 1934 р. в УСРР конкурсів-змагань рад.
Президія Всеукраїнського центрального 'виконавчого комітету 

у х в а л ю є :
І .  Відповідно до постанови ЦВ-К СРСР від 7 квітня ц. р. про

вести в УСРР у 1934 р. конкурси-змагання рад з таких галузей 
роботи:

а) протягом травня-вересня—конкурс на кращу сільраду по 
організації розвитку тваринництва (високий приріст поголів'я, 
^окрема молодняку, як у колгоспах, радгоспах, ВРГГах та при
міських 'господарствах, так «і в господарствах ■колгоспників і тру
дящих одноосібників; добре організований отел, опорос, окот 
га зразкове утримання молодняку; вихід товарної продукції; за
безпечення худоби відповідними приміщеннями та кормами на 
зиму; якнайкраще їй швидке здійснення директив партії та уряду 
про надання допомоги безкорівним колгоспникам у придбанні 
корів; своєчасне виконання зобов'язань перед пролетарською 
•^ржавою; вростагня кінського поголів’я, тарний догляд за ним 
га правильне його використання; поліпшення ветобслуговування 
тваринницького поголів’я);

б) протягом лиггня-сертшя—конкурс на кращу сільраду по під
готовці до навчального 1934—1935 р. (повний та своєчасний ре
монт і обладнання шкіл, стопроцентне охоплення учнів школою, 
жісний добір учителі®, своєчасне забезпечення шкіл підручни- 
\ами та навчальним приладдям; забезпечення всіх учні® гарячи- 
ч г сніданками і створення відповідного постійного харчового 
|хигду; забезпечена шкіл паливом;

в) протягом липня-жовтня—конкурс на кращу сільраду по 
іляховому будівництву (кількісне й якісне виконання плану

'пячових робіт, зокрема будування нових і ремонт старих мо- 
ч -їв, озеленнжя шцяхгів, ссма вкладів коштів з бюджету сільрад

вишуканих з вчасної ініціативи сільрад; участь населення у



шляховому будівництві й використання живого та механічної'» 
тягла; сприяння роботі осередків «Автодор>);

г) протягом травагя-листопада—конкурс-змагання міських і се
лищних рад, особливо нових міст і робітничих селищ, по «ІДІЇОН- 
ленню іі збереженню житлового фонду та проведенню впорядку
вання (поліпшення технічного та санітарного стану житлового 
фонду і керування господарюванням у ньому, виконання плану 
житлового будівництва та ремонтів у якісних і кількісних показ
никах, мобілізація -громадської активності навколо відбудови і 
збереження житлового фонду, нового будівництва, проведення 
сашаходів, створення виробничої та матеріальної бази для жит
лового будівництва і мобілізації коштів);

д) протягом травня-листопада—конкурс міських рад на кра
щу організацію допомоги залізничному транспортові {цілковите 
здійснення планів перевозів, своєчасне навантаження й розванта
ження, боротьба -з крадіжками, гарний санітарний стан вокзалів 
та добре обслуговування пасажирів, поліпшення матеріально-по
бутових умов -залізничників, зокрема покращення роботи відді
лів робітничого постачання, надання житлових приміщень для 
залізничників, медичне обслуговування, охоплення дітей заліз
ничників школою, яслами тощо);

е) протягом травня-грудня—-Всеукраїнський конкурс на кра
шу по фінансовій роботі сільраду та її фінансову секцію (краща 
організація та виконання сільбюджету, виконання фінплану, за
стосування революційної законності та бюджетної дисципліни; 
повний і своєчасний облік І -виявлення об'єктів оподаткування 
с ,г. податком, виконання завдань з кожного платежу, повна ре
алізація держпозики й .повне надходження грошей по перед
платі; виявлення всіх куркульських господарств і правильність 
оподаткування трудових господарств; правильне надання пільг 
по сільських -платежах та організація культурної ощадкаси):

2. Конкурси-змагання рад організуються на таких засадах: 
об'єкти, які зайняли перше місце в районі, висуваються на облас
ний конкурс; об’єкти, що зайняли перше місце в обласному кон
курсі, висуваються для участі у Всеукраїнському та Всесоюзному 
конкурсах.

3. Для організації та керування ко-нкурса-ми-змаганнями рад 
утворити при Президії -ВУЦВК комісію під головуванням секре
таря ВУЦВК Ю. О. Войцехівськото, у складі т.т. К. 1. Горлнк- 
ського (заст. голови), 3. І. Сидерського (ЦК КП(б)У), Гулого 
(ВУРПС), Андреєва (ЦК ЛКСМУ), Буянова (Промтранспорт, від
діл ЦК), Хаїта (НКО), Полякана (НККГ), представників редакцій 
газет: «Комуніст» і «Вісті ВУЦВК», а також представників від
повідних відомств та профспілок, залежно від тото, по якій га
лузі проходить конкурс.



ЦВК АМСРР, облвиконкомам, міськрадам та райвиконкомам 
утворити відповідні комісії для керування конкурсами-змаганни- 
міі рад.

4. Для преміювання учасників конкурсів рад, а також для пре
міювання окремих працівників рад і -їхніх -масових органів перед
бачити асигнування за кошторисом ВУЦВК в сумі 100 тис. «ро
і -запропонувати ЦВК АМСРР та облвиконкомам передбачити від
повідні асигнування за своїми кошторисами, а РНК УСРР—за 
кошторисами відомств УСРР, що беруть участь у проведеній 
конкурсів.

Секретаріатові ВУЦВК визначити порядок преміювання та. 
розміри премій по -кожному конкурсові -окремо-.

5. Доручити Оргвідділові ВУЦВіК рс^зробнти й дати місцям 
конкретні вказівки про порядок включення рад у галузеві кон- 
курси-змагання, а також про порядок проведення обліку перебі- 
іу та результатів конкурсів.

0. Наркомземові, Уповнаркомрадлоспів, Головшляхтрансов:, 
Паркомкомгоспові, НКФ та НКО дати своїм периферійним орга
нам відповідні вказівки про їхню роботу в розгортанні коикур- 
сів-змагань, зокрема в організації допомоги відповідним секціям- 
рад, що братимуть участь у конкурсах.

Харків, 16 травня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. ВойцехЬвський.

П:9. Про перенесення райцентра Чубарівського району з села
Чубарівки до с. Гуляй-Поле.

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

Вважаючи на те, -що село Чубарівка своїм розташуванням на 
і енсличкочу горбі, замкненому з усіх боків ярами, не -мас ніяких- 
перспектив для розвитку значного житлового будівництва і тому 
гостру житлову кризу, яку зараз зазнає село Чубарівка, -не мож
ім послабити новим будівництвом, — перенести районний центр 
Чубарівського району з села Чубарівки до села Гуля-й-Поле.

Витрати, зв’язані з перенесенням райцентра, провести коштом' 
обласного бюджету.

Харків, 20 травня 1934 р.

Вик. об. Голови ВУЦВК Ю. Войцехівськнй.
За; Секретаря ВУЦВК О. Піл&цьхо.



170. Про об'єднання земель Красенівського бурякорадгоспу 
в Чорнобаївському районі, Київської області.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
ї і о с т а н о ' в и л ' а :

З огляду на те, що розташування земель Красенівського рад
госпу на території 4 адміністративних районів створює великі 
незручності -в керуванні 'господарством, об’єднати землі цього 
радгоспу в Чорнобаївському районі, Київської області, перечп- 
сливши до складу Чорнобаївського району такі земельні площі 
радгоспу:

9 га Золотоніського району;
782 га Оржицького району, Харківської області;
666 га Драбівськсхго району, Харківської області.
Харків, 20 травня 1934 р.

Вик. об. Голови ВУЦВК Ю. Войцехівський.

За Секретаря ВУЦВК О. Пілацька.

171. Про перечислення Лебединцівської сільради, Ружинського 
району, до складу Авдрушівського району.

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

вважаючи на виробничий зв'язок Лебединцівської сільради л 
Андрушівським цукрозаводом (здавання буряків), а також на те, 
іцо Лобединціівська сільрада розташована вдвоє ближче до мі
стечка Андрушівки, ніж до містечка -Ружина,—перечислити Лебе- 
динцівську сільраду, Ружинського району, до неладу Андрушів- 
ського району.

Харків, 20 травня 1934 р.

Вик. об. Голови ВУЦВК Ю. Войцехівський.

Заі -Секретаря ВУЦВК О. Пілацька.

172. Про приєднання хутора «Червоний Шинок», Хотівської 
сільради, до Київської міської смуги.

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

Зважаючи на те, що населення хутора «Червоний Шинок» 
працює на міських підприємствах і з сільським господарством.



як засобом існування, не зв'язане, ідо цей хутір безпосередньо 
межує з територією міста і віддалений «ід центра Хогівськоі 
сільради на 7 км.—(вилучити хутір «Червоний Шинок» із складу 
Хетської сільради і приєднати його до міської смуги м. Києва, 
перейменувавши хутір на «Червоний».

Харків, 20 травня 1934 р.

Вик об. Голови ВУЦВК Ю. Войцехівський.

За! Секретаря ВУЦВК О. Піланька.

173. Про найменування деяких роз'їздів Катерининської
залізниці.

Президія Всеукраїнського центрального 'виконавчого комітету 
постановила найменувати:

а) роз’їзд 88 км. (між ст. ст. Нікопіль — Чортомлик)—Нтко- 
мольбгд;

б) роз'їзд 53 км. {між ст. ст. Стульнево — -В. Токмак) — Ни
зали;

в) роз'їзд 26 кім. (між ст. ст. Апостолово — Радужна) — Ни- 
ва-Трудова;

г) роз’їзд 145 км. (між ст. ст. Мирова — Канцерівка) — Кол
госпна;

д) роз’їзд 595 км. (між ст. ст. Канкриншка — Плавни) — Пе
реможний;

с) роз’їзд 109 км. (між ст. ст. Пиролюзіт — Нікополь) — 
Ревун;

є) роз’їзд 304 км. (між ст. ст. Магедово — Пологи) — Запо
різький;

а) роз’їзд 328 км. (між ст. ст. Мапгедозо — Царекостянгині©- 
і а) — Красний Схід;

з) роз'їзд 584 км. (між ст. ст. Канкрннівка — Кушугум) — 
(и юрівкз.

Харків, 20 травня 1934 р.

Вик. об. Голови ВУЦВК Ю. Войцехівський.

За Секретаря ‘ВУЦВК О. Шлацька.



174. Про перейменування діївської № 1 селищної ради на селіш 
ну раду ім. тов. Дімітрова та залізничної станції Шмаково на сі

«Карл-Лібкнехт».
Президія Всеукраїнського центрального 'виконавчого комі г е ї у  

п о с т а н о в и л а :
Перейменувати дії-вську № 1 селищну раду на селищну раду 

ім. тов. Дімітрова і залізничну станцію Шмаково на ст. «Карл- 
Лібкнехт».

Вик. об. Голови -ВУЦВК Ю. Войцехівськнн.
За Секретаря ВУЦВК О. Пілацька.

Харків, 20 травня 1934 р.
175. Про скликання позачергового СтаробІльського окружного

з’їзду рад.
На виконання постанови Всеукраїнського- центрального вико

навчого комітету -від 17 листопада 1933 року «Про утворення в 
окладі Донецької області Старобільської округи» (3. 3. УСРР 
1933 р. № 51, ст. 662), Президій 'Всеукраїнського центрального ви
конавчого комітету п о с т а н о в и л а :

1. Скликати на 5 червня 1934 -року позачерговий окружний 
з'їзд рад Старобільської -округи.

2. Вибори делегатів на окружний з'їзд рад провести:
а) від м. Старобільська—на пленумі міської ради з розрахун

ку один депутат на 400 виборців;
б) від сільських місцевостей—-на поширених пленумах район

них виконавчих комітетів з розрахунку один депутат на кожні 
2.000 людності.

3. До окружного з’їзду рад провести .районні в’їзди рад г,и/ 
новоутворених районах Старобільської округи: Лозно-Олекезч- 
дрївському, Б і л оку р акине ькому, 'Нижньо-Дуванському і Ново- 
Астраханському.

4. Склад СтаробІльського окружного виконавчого комітету 
визначити в кількості 63 членів.

Харків, 26 травня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

176. Про настановлення тов. Кисельова А. Л. на Народного
комісара постачання УСРР.

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

настановити тов. Кисельова Аркадія Леонтьевича на Народно
го комісара постачання УСРР.

Харків, 26 травня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. -Петровськи:?.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

177. Про шкільне будівництво на 1934 рік.

Рада народних комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
1. Запропонувати РНК АМСРР і облвиконкомам, відповідно 

до обсягу капіталовкладів на шкільне будівництво по окремих 
областях, визначених постановою РНК УСРР від 13 березня ц. р. 
(протокол Не 2І7^Ь, п. 1) затвердити не пізніше ЗО березня ц. р. 
титульні списки (нижчелїмїтних об’єктів) будівництва семирічок, 
чотирирічок та поширення їй перебудови шкільних приміщень.

2. Прийняти до «відома, що НКОсвіта виготовила і надіслала 
на місця типові технічні проекти шкіл для будівництва’ в 1934 р.

Запропонувати Управлінню Держбудконтролю при Нарком - 
комгоспові давати дозвіл на будівництво шкіл тільки за типови
ми проектами НКОовіти «й на добудови—за індивідуальними про
ектами, затвердженими ОблВНО.

3. Зобов’язати облвиконкоми, міськради та райвиконкоми:
а) негайно, після затвердження титульних списків, оформити 

з будорганізаціями договори на будівництво шкіл;
б) спрямувати матеріальні та фінансові ресурси так, щоб за

безпечити безумовне закінчення всіх перехідних об'єктів протя
гом І півріччя ц. р., по нових об’єктах закінчити і здати до 
експлуатації до початку нового учбового року всі класні примі
щення іі повністю закінчити ввесь комплекс будівництва до кінця 
цього року.

4. Встановити, що фінансування будівництва шкіл у 1934 р. 
повинно провадитись через систему Цекомбанку.

Доручити НКФінансїва ВУК Цекомбанку, іпорозумівшися з 
І ІКОсвітою, протягом декади видами відповідну інструкцію, пе
редбачивши в ній певний спрощений порядок фінансування бу
дівництва сільських шкіл.

Зобов'язати НКФінансів та ВУ'К Цекомбанку забезпечити без
перебійне фінансування .шкільного будівництва і в таких розмі
рах по кварталах, що забезпечують виконання-плану у строки, 
визначені цією постановою (п. З-б).

о. Зважаючи на те, що виконання програми шкільного будів- 
ііміцгва *має провадитися в основному за рахунок місцевих мате
ріальних ресурсів, зобов’язати облвиконкоми, РВК і МР до 1 
червня ц. р. завезти в обсязі повної потреби місцеві будмате
ріали.

6. Зобов’язати Упнаркомважпром, Наркомлегпром, Уповнап- 
комліс та Наркомпостачання, розподіляючи квартальні фонди бу
дівельних матеріалів, виділяти цільові фонди для потреб шкіл' - 
н >по будівництва в межах обласних контингентів.



7. Запропонувати облвиконкомам установити персональну від
повідальність за ‘строки і 'якість шкільного будівництва по окре
мих МР і РВК.

8. Облвиконкомам у квітні ц. р. розглянути наслідки роботи 
обласних комісій, утворених за постановою РНК УСРР під І б 
червня 1933 р. і встановити остаточний список приміщень, які 
треба звільнити для шкіл.

Харків, 21 березня 1934 р.
Заот. Голови РИК УСРР В. Порайко.

Керівничий справ РНК і ЕН УСРР Л. Ахматов.

Видання офіційне НКЮ УСРР 
Відповідальний редактор Н. Касян

Здано до складу 4-У1.; підписано до друку 10-У1.; формат паперу */гв 
4-поштов. (62x94) см., вага м, ст. 38 кг.; пап. 3/8 арк.. На ллнер. арк 101.100 зн.

Техредактор М. Мазій
Видавництвр ВУЦВК „Радянське будівництво 1 право**. 

Уповн. Головліту 2822 Зам. 1633-2ЬШ1
ЕКЛЛ—УСРР -V УЛТ іг Пів.*журн. ф-ка ім. В. Блакитного.



(На 83 УйОВІІЗіІКОМЗО'ЯЗіу при РНК 
УС?*> а 9-УІІІ 33 р. Ні 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

Мі 21 4 червня 1934 року № 21

З М І С Т :

Постане ви Ради кгрісдких комісарів УСРР і ЦК КЛ.(5)У.
178. Про їШіг січісабіфашіл іірожадо 1934 рослу.
179. Про готумш шкіл до ашвош наївпшь-иото рому.

Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради
нгредхих комісарів УСРР,

180. Про зжш « зашиштапіюі УСРР *у зв'язку з ітоетаповою ЦМ і РІЖ 
Сі’СР від 27 червім 1933 р. «Про оклаїдашшя т затвердзшіїн'я 
ироеши ідапуівашля та соц,ічіпх'Ш;‘шої рекоаіструш;<н ш ї сишн 
оалюдноних місць Союзу РСР>.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.

181. іП|ро уївстлишя тот. П(жирілого Г. М. ©ід обовїязхів ІТаїроціп-опо комі
сара содшніого забезпеченим УСРР.

182. Про уішвпсшя тов. Оішпгн Л. П. ©ід обовїявм ІШЗемшраїв УОРР.
183. Піро уіюлгіпоїшм тез. Слтшіьігса І. Ф. ©ід о&овягоз заотуягника 

ІІШсгайї УСРР.
18-4. Про НАСтановлоїшш т. Сіткшімьа І. Ф. па Иарсяиаго «ож^ад 

©ого забссйгочоїшгя УОРР.
сскцшь-

Постаксеа Нсркомюсту УСРР. • ?3 (Л
V _________ _

185. П[ю оклгашітя постанеш П.КІО і БссуьірпГїііі^
01‘СР «Про в:ашіх:да*льі(Пс.ть поодиноких госігроезраіх»упьч5шГх оавдщь 
вдприоистів )хуопіль>иеіі<>по сектора за своїми воОов'їяваїїгичш».



ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМЮАР13 УСРР І ЦК К!Т(б)У.
178. Про план сінозбирання врожаю 1934 року.

За*заа«Пг]гя роот-поу тваринництва, яостааїш з усією ічкшротою XVII 
«ЗДом тргії, вшагають штсттікозоа увапи ящ радвіїськімс і іга^тійних 
оргаюгаедай, вешеоша ортаиііз, дпіректорт та иаічаамшш ашпщдойї 
МТС і раагосад до сліаорешя короісісої бази.

В оргааїшіці'І яоіріжхвої бази Уьіраши гвадюно проздопіігя оііиозбцкііші 
має величезне зпачоння. Торік, не зважаючи на цілий ряд ужитих захо
ди, значна частила тіш оо буїта аібраша.

•РИК УОРР та ЦК <Ш(б>У шшшоиь вд унгїх шздевшх, ірашшоишх, 
иарішііщ-піх, зейгелшид фішкові, МТС, гора-влсиь зжигосйш, «есйліпа> -в 
умовах нинішнього року, несприятливого для росту трав, так організу
вати оіишбираіНїН'я, щоб по шиїліі'лиеь пеокошсіш та -іічаоно «ксацктчим 
жодного гектара ноаеткос, .тшкх, болотних ездоккощ площ. І ЧІЙ УОРР 
і ЦК КЛ(іб)У вимагають такої якамни робгн яри косімо, оуиішиц апрі- 
баїші, перевезенні, скиртуваші-і, нрц якій би не загинуло жодного кіло
грама ош.

ФЙК УОРР і ЦК ІШ(6}У учх в аяюютгь:
1. Затвердити на 1934 рік тт с^іосбираиш т омшх&тодо та обла

стях у такому розмірі;
Площа сйммбирраіпяиі. Гіутрт. збір с-іга.

Області (в тис. гг). (а тис. токи).
Мвська............................................  001,9
Чфнчшішіськії........................................  603,3
їВшшіїцьїка......................................  296,9
‘Ха/рмьвеьгса.........................................  453,6
Даїщропетровсмйа..................................  124,6
Одеська ................................................ 102,6
Доігецьїк-а.............................................  106,3
АїїСРР ...................................................  20,6

УКРАїїіПА: 2214,6

1067
867
603
853
231
т
т
39

4032
2. Зобсюїишп с&йвшїоїїколп та с&тартхеош:
й) иегаійно довести шани сілозбпрайш до районів, <сі:сп>рад і «мшхюгав;
б) установити диференадіїйошпіі строки початку й исчшіл а&лрадоія яла 

районів з тим, щоб провести збирання сіна: по суходільних сіножатях і 
аго юіяідох травах за строк но більше, я<к 5 днзв; *по заболоченнях оагажа- 
тях—за 6—3 дав; зашашш—10 дав, а всі роботи коло оінсйбкіршгия, 
сушшя сіма та окпртувашя провести протягом 20—25 днів і обов’язково 
до оочаїиру ■абгорашм зерновик культур;

в) до 1-го червня провести перевірку ГОГі'ОВОСТІ всього шсооирал^ого 
реманенту і забезпечити «шелиія (ремонту його;



г) провести ^праиршенщ шошшя ділянок ао бригад, вдревіїришш 
забезпеченість їх робочою сплою, тиглон, реманеііто.м, йіднавщо до 
стром та площі сілюабиірашя, встановшии ©датеа&іьність бригадира за 
пводшшш укосу на визначені спропсп;

а) провести одробяиш наради © шіташі ошшбшранмгя по вск МТС 
і козішш, особливо вагооііршіш увалу есік коагашиков ©а врошеасипн 
саняб'чрашгя -у встановаеві строки,' на провадиш двох і більше укосі©, 
на ‘Цкикаонте Шбсфшгаїшя од укосив сіла ®с& сяодшашгх площ, ва нро- 
вецеигої боротьби з утратами тощо;

о) у лояшюву колгот встановити контроль над тим. щоб вбиравші 
провадилося мірою визрівання окремих ділянок, не чекаючи визрівання 
всіх магвіт

3. Зобов'язати черпіапоьчзііі і кяїіпюшій обашсошоош та обяшрткош 
в райоаш, лка таоігь паШлшгі шеабарадмгі илопік по ЧерштіткіЙ 
власті—іБаїхімаадсіїїй, ІЦйічхшїїї, Гсфорїншсіжіїй, Коїштопсьікшй, Короп- 
сьііскй, ІЦмойіівсьюяй, Менший, ШжекшсшЙ, П.-Окершші, Огпшж-мюпй, 
Остерський, Ріладськпй, Сіктсмснй, Чернігівський, Шосткпіїськиіі, Кроле- 
вецький, Носівськпй, Путггольсьіепй, 'Сємєігііісьішії, С. Будськпії; по Київ- 
гьіккії облаїстьнБараііпїУіжпй, бче.тошсьитїї, Л*гшсьсїкіЗ, Мархлевшмй, 
Новолраа-їВашіїюсі'СсйЙ, Олоітший, В. Дл сеча;гсьисьІІ, Дзаісіроьаї-ий, іМасгш- 
сшігй. Чоршоб;тшлгй, 3. югои'Іх'^пй, КтйІчсілп м^емпрада, ІІереяшавеь- 

киЙ, ЧтчфішсьіслГг—скласти огос' і оперативні плаяп сінозбирання, за- 
безіючшщг ні райони ттасас.щт-врог с-ліоОЗпра-льштіи реманентом, апрожшч- 
\\т обсиїугопувачіи'ти та ггоооягспсаіикім оперптіт.’чт кер-ііймттінсм.

Д ишвропотроад,!і;оеду ойсі^пкоккоморі рооробнтп споціалья і. іі нлш про* 
вецеїш йшгзошраїшпіл па шаідах.

4. -Надати ііпипточю ішміиівого значення 'вчасаому й ціишвяфо^;* 
зборові нпшш тра®, ІЧІІі У№Р і Щї К.Ї1С6)У убоп'шусоть облвиконкоми 
Й абииаіршми тіковкітп план збору пашиш трав з таких площ:

Багаторічні іраш. СПиорсчні трави.
Сблгсті (© тис. га). <ів тпс. га).

Мвомса ■....................................................  30.1 0.4
Чорншгаастжа * ■....................................... 17,2 04
Вінницька................................................... 70,7 0,4
Ааротсм;а.................................................... 20.4 1.1
Дніпропетровська......................................... 4,0 11,9
Одеська.......................................................  3.1 6,3
Донецька • -............................................... 2.2 3,4
А0ІСРР   0.2 0,6

УЕГДПІЛ: """ 143.3 * ” 24,5
5. Облвиконкомам та об-шотклуа-м при всталиттегм ішиу сінозби

рання багаторічних трав, як правило, залишати перший уніс люцерни та



еспарцету для збирання врожаю наошія. В разі пошкодження засівів лю
церни чпгащигсалго перший уаейо задсонгуїш'» на сіло, сбовлоково До циі- 
тіїшл, зашшлючн -пруті! укіс на пашім.

»Га!Ь»йПТііл-а.іГ, МТС разом з праяшп'їшіиї коагоаюв перевірити аасі-вп 
ісоішшшіія'п з тям, щоб краплі ділянки залишити лір, пао-інямкн з вйс;іия 
1932 р,—пгс<ріш!!.1 узд, яз* ватові® 1933 р.—щругай уят На всіх дамшкая 

іюіпошіпш, виділених для збору інашші з другого укосу, провести перший 
укіс на ошго та іютатш цвітіння, не ершруашочи буїдьлкого заотізігсшіїї 
і збніраючп оійго з цтх жіжок ва 3—б диі®.

6. Щоб усунути втра.тп, що буя» мшуиш років у насадок ясатшуго 
збирання, недостатнього лрооугатпгоя та -псоїгопо зберіганім сюа, зобо
в'язати Наркомзсм, обл. і райвиконкоми, обл. і райиартзетш пстйчотттн 
одсашатнпшпй контроль лад охороною сітга над станку та впахшетвавіля. 
їїаід збпіраииіям оіігга на отрок, чад вчастім прсг^луїзлі-шті оіта, тгод скла
данням його в скирти І вчасним вігвезошіям до агісць зборігаїшя.

Обл. і райвшупаоші, обл. і ра&паїрткачаад ориодізугоаігя лрЛіааппя за 
яішпо ©сік робіт 'коло сііновбпрзш'я, оушлавд та сквртусаїш.

7. Зобовшатп обл. та райвткошші, обл. та рЛа-рпиші тішили неі 
сшкіііш угіддя, шл но забезпочев-і вчамкач збирадтві з ботау ортанізаїцШ, 
що &ч шш иаюеяст, а юорсаагг» тф сигмиюи бссшаячію радгоспам, кол- 
гоопш, імшюошшкам та о®поос-ібюнм готягсдарстпам, що забсснгочуготь 
збирання цих площ на строк.

8. На дода-тск до затисфдошіого «мазну завооу сінокосарок і цраііоль 
затвердити такий плач завозу кіс по областях.

Області Коси.
(їв штуках)

'КжЯївсша.....................................................................  84.400
Чернййвсмса.......................................................................  78.600
•Шпииіпша* - • .........................................................  72.200
Харківська.....................................................................  47.500
(В>шіл<рОїтїЄ»тірюіас ьох а..........................................  49.000
СЦшжа.................................................................................  43.600
Донецька......................................................................  36.000
АМОРР........................................................................  20.000

У-КРЛША: 428.100
Зобов'язать 1ЖЗ нцюстежати за «вчшігаи завезенням сшдошмашии та 

ремаягшту на масаця до початку сшяябпраош.
Зобов'язати БУКС забезпечити завезення на місця дрібпого речачепту, 

»пв, трабеегь, брускшв, молоти®, бабок.
Зобов‘аза.ти обл. і райвиконкоми, обл.. і райпарткоми забезпечити готу

вавши та 'Шрсаеданш шозбтраищ в оотоовдботпг госооцарствах, пос.та- 
чашш ш я$сбтешнй дон шойбираавшя реманент (коси, бабая, бруски 
тоацо) і оргашшукт донкшхрз їй іу ремонті о. г. реманенту.



іВілдшдалМслгь за оргашзащю сшозояра-яня в одпоооішш гошоаа.р- 
огвая шслахугц па тчхаїв сільрад.

Харкт, 27 травня 1934 .року.
Голова РИК УСРР—П. Любченно. 

Секретар ЦІЇ Ш(б)У—С. Кссіор. 
Оголошено в«Вісті ВУЦВК* від 28 травня 1934 р. Уа 121.

179. Про готування шкіл до нового навчального раку.
'Викоикодїя задаїпь у оідвищеопа яшяпі •цаівчаши, пасом епік партією 

та урядом перед радянською школою, пагатгперед залежить від оргаиізо- 
вашлч) І вчасного готування шкіл до навчального року.

Рада иародипх комісарів УСРР і ЦІЇ КП(б)У п о с т а н о в л я ю т ь :
І .  П р о  в и г о т о в  л е й  м я  п і д р у ч н и к і в  т а  п о р я д о к  

п р о с у в а н и й  ї х  д о  ш к і л .
1. Усі школи до 15 серпня д. р. повігнпі бути цілком забезпечені підруч

никами за и^малпі, тогааоїмсіишп ПіиОсоітою* «та 1934—1935 наївчааь- 
шгй рік. Для цього видати не ме.чіш, як 15,7 мли. ■аршгірн’ишв щйітррчігвяйв 
уйраііиеизою і роолішмно навазіа (ів-ию «Ра.шшса школа*) .і 1,2 млв. 
црилірншіів юшиш мовам а ОІ^Р’Жиа-цмеошїщав).

Виаііізігі?цппу «Рапдтка Іікоаа» (тов. ВОВПЕЖО), Доржтаїдагви- 
даіву (тхлу. РДіД-'іОВ) >ві дат в 75°/о уовх адруїнк.гім до 15 хшііря ц. р. і 
решту—ао 25 лншія ц. р.

Ноиануги псрсоїшіш» на директора вчаад?»щііва «Ряаш'смса «юта» 
тов. В0В4ЕІ1ІЇЛ, директора «ДІПІВ» т. РАДЛОВЛ і тов. ХІТЕРЕРА (Укрпо- 
ліірафпрост) тФдвіоиксхз-хіліисггь за високу хуолкию і технічну шасть шд- 
ручіпші. зоиресіна за щадиш ©оїх гордіш;!© у твердат обгортках.

Заіроагоплтватя «п&авіпіігдоам «РчЧД. школа» і «ДіШШ» шігьпо з 
ІїіШонітою протягом 2 дціів \ гошити графік пірохояжсиїгл піцручшшв по 
всіх мтліак вит(*ттлсіігіпя. гшш.ціо ло остаточного строку ©широку 
шдручаїпкіп, усгалов..оиого дією постановою.

V. І^&раипеддой конто]:і «Соїатбумеиайсюьгг» т. КЛІБАЙСОІЯ віїш®* 
таекмтп івдір іччічгалгп^у «Рад. вгнала > до 1 чо]хвп*я 1.060 тоая, до 
15 чорнил—-300 толи і до 25 червня 240 токи шіперу, даного па И-Й 
квартал, і до .10 ля тил—309 тоші паперу в рахунок іігіїв Ш-го квар- 
таїліу і забкшешгіт іхдішігіикошги 830 томи картону віпщаіжшо до впаце- 
уета-наїисіш оті|н>ізіг. іш відашгаагсімія пантеру; в-ву «ДІ1МВ» до 1 черв
ня—70 топи, до 15 черіш—>18 тоїпг і до 1 лшвтг—18 тонн паперу.

3. Для забе:шсчсішя друкарень клеєм зобов'язати Дніпропетровський 
ОВІЇ протюхйі 10 дав пустити в роботу законссрвоваший Пмліііьодп'кгро'з- 
сьісвії клейовп-ІЇ завод.



А. Пошаюти на тош. ЖГБВВРА (Уікртооїшра.ііглрасгг) норишн'.тьи'у вцло* 
ааалгкз'кіть за «вчасне поотаїчшгя арішу, шею, дервашо та шп. мате
рі аошв щжаїршм, ак<і щ*уікіуіоть здручіїшш, з тиш .щоб дідком зооссіло- 
чіш ©глиуск їх на гас-ташсшші етірокії.

•■5. Зобов'шати ш пшапрофш-і т’іідпірігомгтва (йруїкарщі, пмітуф-ші), ще 
вешгошішгь пщіріуі,іігщ;.а! для нолктаяийпої іпзкаляг, щ персональну адіо- 
вдідальтать директорів -їда шряірдто'ш ’З^єоіточкіфії пюряішсрахгоий тіі- 
цуїсй дарутжив на та'ашюлга онц^аіщасажі < Рад. пікала» і 
строки.

6. Щоб забеопе'іити лтшо ^шдбашіїя вітрушак-ш ішічхшш:
а) вегаиеспти, -що турпдбатап'Я даруташлів для по'іап'каїюї, поліцаї

та саредааї тш;;іа елг-а івравздити 0)П’агеовачо чарш ийіїч^лн, яли 
йшх ДІ пздруїчишк;;! нрксначеїлі;

б) еабав'яза-тп ПШсвІїту •л]ххг;л,соі 5 двір, -дати осттачігу роаларіЩ'К-у 
п>ідр™пшів іщ> облаоїш, <а ОШі :і обсШірошти іиікшгоім 3 дощ рооподг 
лите їх іглхк -рай отими з тш, щ-а> не міотше 5 чсрішіл аххніа булл дове
денії до асожксиї пютгя;

їв) «за». в всіх татів Р$ГС і МР, шзротарйв РШг і МІЖ, заттіуігщі'гіЧі 
та дагреагторт шкіл забезпечити вчасппіі збір батьківських коштів і внді- 
;:еінш шишв з біедшіїшх ■асїііпяоаш'ь з тш, Щцб не меши, ш; 75°/о 
ваірошгі ■закіуш'йїшх затаї районом кціняж, ирташеїш районові, до 
16 ліпшій ц. ір. персікаїзаїтп на епедіо'лш потопи рдиу-їкмі у і/плічих 
Держбанку;

г) ва&ов'їява.тів юлов РіШі і МР, с-шрсіарш ГОВ і МШ забезпсчиті 
шгсуо тадчінішіс проашш 10 дпі*в під часу адішіщаїшл шііахгсортаваїь- 
нш ор'гаініісащда про н'здхсщшмгія ш їкчгі баои кшшж.

Поиередот » ШС і МР, що на пш ишласіечіо лр;рсолаль®у щщо- 
зіцаїашість за цілковитий і ‘ВчашпЙ вишуш ппдрутщгЕссіт;

д) дозволити 'Шитотортовешшії оргашзацші ті]ювадлтн ілдішдуаль- 
шй продаж (шдртшпсш, де вшшлєіпбх тшкатамп иротягойї 10 рйв;

о) зоїбовнізаща Вюетс^айшшеу коашхх]уу ДефЖбашу дати іунщослорро- 
вотліш оргаишщши «юукоошшюі* та «Уїкірстато-торгаш» ошщіалш яро- 
д?£рш $ли проюуіваяда щііручнніш до 'ожотіва™*,

б) дошаютл па тав. БЯЛШЛ («іВіучюошщтга») і тои. 11ЛДШШ (<У^р* 
іаїлготорт») персюдальяу відіговідалуність за орташзовадв і вчасне заве
зення шдрудшпоів до районів та нипл.

Запропоігудїати тов. БЯЛ1ВОВІ й тов. НАДЕЛЕВІ забезпечити такий 
щорядоя, за шага пЬручншш перебували б па базах не більше 48 годин 
і негайно після 'Прибуття їх викуповувались низовими торговельними ор- 
гдазадідаш з оповіщенням шкіл про назви прибулих підручників;

ж) дросаох® -ШШІїляк, за пршшадом мшулого раку, вотапюгошиї оооіми- 
одії зтоіряцок ирштаїклайш еалііізввдяош вдрушш® та -ібішх шшгайяїв %ія 
шпш, що вабшишуваїв ба -шаше і швпяке в^юоуіваикя їх до ш^тп.



ІІ. Про з а б е з п е ч е н н я  ш к і л  н а ч а л ь н и м и  
у с т а т к у в а н н я м и .

1. Встановити, що кожна шкма иоапша <в 1934*35 паївчашшсшу рошр 
мати иішуш наїиашлшго устатковаиш, ©ідаоящо до програм пямод і 
©гайіідьтпх іпідручнтсаш.

Зобов’язати ІІКОсвіту (тов. БАДАНСЬКОГО) до 5 червня ц. р. довести 
До цикл обов'язкові йодові оишш — адшішіум наївчальїното устапгкоізаша 
початкової, неповної середньої та середньої шкіл і дати практичні вка- 
аївки '«сім ОбіВІЮ та ГаШЗО Піро порядок иосткниито кожисадміото заг 
бсзпечешіпя їх цим уадгатшаїшгям.

Дерсша-лміу щдакїшьшіт за оигсратішо ксрікі-лііііво доустатку
вавшим шш ішчальчгим приладдям до пового папалииого року яютти- 
иа завідувачів РальШІО.

Зобов'язати лот завідувачів РагіШВО та завідувачів і директора® шш, 
адіговщо до 'ізстаїкшенш ШіОо-лйгою сімсот обоз’язковаго мшадушу, но 
пізніш 15 чоркня виявити кількість наочних приладь, апаратури та пав- 
чальиопвшіробіпшоно уотааисошашіня, що Кого д<даисоак> гепрет: шести, і 
придбати його у торговельних організаціях

3. Зашромюнуішц Ші1Кл<вігі до 1 червім ц. р. псрепл'яшіу*ш иошсівкавг 
туру ииробшгцчпа реслубл«к;«ісійїО|го тресту ІІолітехобла-дианпя, забезпв- 
’шпіші в Його роботі вироби імд-во нромукілщ переважно для пашгеїтчігоІ 
ігшш; «іНукткшішм» шітьно з ШМссвітою па н">Й таки строк уточим 
■іти завезення иа.виал.'исто іютаткоішіши па 193-1 рік.

ІШЬвщ — і го тресту [Іо.і.іггеіхоблачиачіін;я та Врютрсопрааіі — по см
огом ис\сашіро.мг;асигс^^аігцЬЇ, ■шдоюьчіпо Де паїроб па 1934-35 навдалідшІЇ 
уме, оргаїгаз^'іпапі виробитто тіоарібіпіїх для шпоап ручок, шшіи, уптгув- 
тшжх О) мок тощо.

Зобоюілваггп вся ОІЖ у Ш-Ш декада нормі ц. р. перекрити стані |ш- 
■горгаді'Пія кустгаротооонсрлцОею варошшпт&а цих гсршадь.

3. Запропонувати ОіїК, РВК і МР забезпечити відпуск вдалам НКО- 
ооїгк і ішлшлі кояиіів па тористим панича іьпого уогаткоіваш'Я з тим, щоб 
до 15 соршіл ц. р. рсааЦоаїги 70°/о аоплиуи кіь на тгоочвд ній рік, а решту 
^рїішхжірпо пірог літом Щ і IV кттрилбв.

4. Заттроиоіграш ІІКОтті чю пізніш як 1 червпя ц. р. вдосконалити 
дам аддаютл паочнігх таблиць з тим, щоб уже цього ровсу* дати ш;<мі їго- 
Тріші таб.лгці з ноші, матсшашлг, грпрттяЛ'ттіх деідпи-шг і, осо&лігово, 
з іжчрафіії та і&тоіріїї.

5. Зважаючи ті а пішорвдсаваїпоть досі вашговленш геоарафічищ 
карт і ігсзабсоиочонзеть тиші шкіл, ялт-аш за шпро&не оргаишувати- при 
тіданяиарві «Рад. шіюата» вігготошетш-я географ Іі’шгх та іотарішгпіх карг, 
атласів і різних наочних таблиць..

Доручити 11‘КОсіюті (юроіцюшш штанин про ут-воіроіпінл встробадаоії ба
зи для видання карт і наочних таблиць при в-®і «Рад. школа» і спої про- 
нчіімф по п'шйп як 1 червня Ц. р. почати па рспмпц РЖ УОР>Р.



6. Щоб забезпечити виготовлення вігдавпітцтвом «Рад. школа* карт і 
аггласов до 1934-35 надашміого року, п^юсагти РІЖ СРОР вісируогитії 
120 то-п'л картотрафтого меру.

Доручити наркомові освіти топ. ЗАТОПСЬЕОМУ протягом 48 годіга по
дати па затвердження голові РІШ УСРР проект доповідної записки в цій 
оправі

7. Зобов'язати Укриоліграфтрост (т. ХІТЕРЕР) до 15 липня 1934 року 
заюдаші виготовлення гсопрафі':ишх 'кадпчвклааок до підручника з геогра
фії в кількості тп.ражу, яяшй для нього визначено.

I I I .  П р о  б у д і в н и ц т в о  і  р е м о н т  ш к і л ь н и х  
п р и  п і  щ е п  ь т а ї х о б л а д п а п и я.

Зобов'язати голів ОВК, РІЖ і ЗІР та сеяс-ретаїріш ОПК, РПК і 31ІШ до 
15 сорош ц. р. д*і'.тіссш забезпечити зашчеиш шщхи*у®аіші'Я ішгелдгшх 
щрямащшь До нового иавчального року.

1. Зобов'язати всіх голів ШЖ і секретарів (ШК иід кіно персональну 
©іїзщовідааьихть рсогоіриіутм шкільно буціїйшідчю і рмтот шкільних нря~ 
шцеаіь, забезлечпішн Його шиїр&иіші міоцивіт .буцадоріа,.'ти та ви
ділити з фондованих будматеріалів протягом ІІ і ПІ міарталш спеціальний 
фонд на шкільне будівництво з тпм, щиб цілком шіпоршптп плац шкіль
ного будшітегва на строки, -встановлені постановою РПК УСРР від 21 бе
резня ц. р. «Про шкільие будшипцтво на 1934 рік».

2. Зважаючії на те, що по окремих об.ішш і в рад райитів нтаї 
на ішгй'Х скороченим шьілшого будічмпміджа, зобов'язати СИК та (ШК за
безпечити «язшіалія пишку ишшілюго будошидова нае&шересі иертдцкя‘0 
в межах; ушшкмоііш постановою РПК УСРР ліміті® каяитаиїлюго буда- 
яадпЬа іга 1934 рік, категорично заборонивши скорочувати 'будіюіпщтчіо 
без дозволу РЙК 1СРР.

3. Зобов'язати Р-БК та сільрад негайно розпочати оргаетаїцмо та оії- 
здраиося іитеїриатів при •великих ссогоршшх школах для забезпечиш в 
їгшх иавчанші дітей з віддалених заяюдшш гву-ак-тш.

4. Для перевірки впконаияія постанови ВУЦіШЇ і РПК УСРР з 20 черв
им 1934 р. «Про ші!і;оріа'.та'П-ігя иршіацень шш І і П концентру» (3. 3. 
УСРР 1932 р. .V* 17-18, ст. 120), постаяювл РПК Союзу про висолений 
з шкільних ітріштвпь ш-іб, що не мають ніякого 'відношений до школи,— 
утворити урядову комісію за головуванням ПКО УСРР тов. Михгйлика в 
складі то®! тов/Полякова (НККГ), Баяанського (НКОовітн) та Соменова 
(улравл. Голоміліції).

Зобов'язати ОВК, відновшо до я. 8 постаногол РПК УСРР вд 21 бе
резня ц. р. «5тч)о шізшіо &ІІДІІВННЧДПВО 1934 р.» (3. 3. УСРР 1934 р. 3& 20, 
ст. 177), до 1* черішп ц. р. подати урядовій шшїї свої у ввали яро зсиь- 
яєшря шкглшш ііртш-щепь.

Урядовій Коміш закіетти роботу до 25 лшші ц. р. і 1 серпня допо
вісти РНіК УСРР.



5. Для орташаедіїї иютошвяш і •вноцвдклтішя всієї ттодоії меблі 
зобов'язати:

а) ІЖОсвіту йе менш т 1 червоя ц.. р. дати місцям тллові рюоувщ 
шкільних парт, столів, дощок та ін.;

б) зобов'язати ОВК у системі яйцевої прмгіхлевостр, за типовіші рп- 
сушаян БКОсайтв, оргатеушатд вттшеїгш шшьш меблі, забезпе
чивши ігею пшш до початку нового навчального року;

в) Зобов’язати РВК та МР, директорів і завідувачів шкіл до 1 серпня 
ц. р. ціліші відремонтувати напишу шшьиу мебспо (варти, столи, шафи, 
вішалки тощо), вшовйгля'П ї*х до посте кош.тектіїв, усітатк'уіваївиья всі 
класи однотипною шильною меблею, відповідно до вимог шкільної гі
гієни.

6. Зобов'язати М-Р та РИС до 1 'вересня д. р. забезпечити! школи та 
вчительські квартири сільських учителів паливом у кількості, потрібній 
для всього 1934-86 навчального раку.

IV. Про о б л і к  д і т е й .
бобов’шати РВК і МР до 1 лиши н. р. зашітгл облік дітей шиль

ного тау, ячні шшішіі бути охоплені соов’шшїщ наяяаігвям, закріпивша 
оа кожною школою точіііо вазішоплй район.

V. Про п е р е в і р к у  т а  г р о м а д с ь к и й  о г л я д  
т о т о - в  о с т і  ш к і л  д о  н а в ч а н н я .  1  2  3

1. Зааіроопшуваги ОЖ, ГДК, ДІР а (Ж, РШС та ШШ, а також сіль
радам ее пізніш як 1-Т1—5-У] ц. р. ©іїшухатп доповіді за.в. відо*ш чшр- 
поиіти й окртюи шш про готування до нсшого ■паачадьпоіГО' року, давши 
конкретну дсіпочогу органам наросвіти -і школам для забезпечення успіш
ності в тотиіаіші до навчального року.

Затгрюоиуіватн ОИІ та ШШ встановити персональну щдшадашлгіі&ті» 
по окрема районах, мхькрацах та сільрадам: за вчасно готування до но
вого навчального року.

2. Зибоишвт ОВІС, РЗК, МР і сільради до 1 серпня ц. р. тішити 
мчо ошчхгорльу роботу до нового навчального раку, а також вщрсмоеїту- 
оагпа кшдртврн сільшсих учителів і забезпечити шартиралги тих учителів, 
що їх но мають.

Від 1 ссучим ц. ,р. провести декаду пореврілі та «громадського огляду 
готовості ишл до пдаїаяіш.

3. Батоліті, що гогосгість кожної школи перевіряють спеціальні ко- 
міісі-ї, жсі складають шпіпйявдні аіктп «гсірепііркп і дом дають па шсвгужи 
смі/рад но іпізіґш лі; 5 серпня та пленумах ГБК — но тзшш як 
16 серпня про вдхтмйійЬсгь піш і можлинот» осшочата навчання в
Ш!\ 3 1 В"реіШЇ.



ворвюір&сї утвориш в такому свйлада: роїіїошм на чолі з тчхто- 
воао РіБІх, в сішці — Бав. РайВДО, голова райкому одшп Рсйос, газ. рай* 
фінвідділу, завідувача або директора зразкових шкіл; сільські — і:а чолі 
з головою сільради, в складі — завідувача або директора школи та голів 
кюагсюпііїв.

Доручити ІІІШсві.ті протягом 'Дсі.кчди овіра-цихватл й вдати па злшорд- 
ясешя ВДК УСРР іпсіршцщю віро роботу цих кошшй.

Заслухати яа засадиш РПК УСРР у зшим допощії йолів оцсірсиніх ОВК, 
РіВК і МР віро івиконанші цієї востаї-ювл.

-Харків, 2-5 тратіл 193-1 рип*.

Голова 'РДК УСРР П. Любчепно. Сссгретар ЦГС КП(б)У С. КосІср.

Оіолошево ’В «Біоті ВУЦВК» вад 26 траші 19<34 року У* 119.

ПСВ7АКСВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

180. ГІра зміни а законодавстві УСРР у зв'язку з постановою ЦБК і РНК 
СРСР від 27 червня 1933 р. «Про складання та затвердження проектів 
планування та соціалістичної реконструкції міст і інших залюднених

місць Союзу РСР».

іУ чвїжаюу з шетаніювою ЦБК і РИК ОРСР «ц 27 черюі 1934 року 
оЦро сшацапш та затвореглюши (проектів гаапушш та союалте/шшої 
реюойкшр\тщ'іа жт і йноших заладпешж заяць Союзу Рі01'> (8. 3. ОРОР 
1983 ір. Уз 41, ст. 243) — ВсвунраїншшіГг центра лших вмоїшчий ко
мет і Рада ‘ПородЕЛСС комісарів УСРР покггаїтюжти:

1. В пушеті «в* ст. 14 розд. «е» «Устава иро сільські ради робітни- 
ш, сеаиншсщ та черошоашіГкшях доіяутагшз УСРР > (3. 3. УСРР 
1931 р. Уа 31, ст. 242) виключити слова «та затверджує».

2. От. ст. 2, З і 4 ло&ташш ШК УСРР од 23-то лютого 1928 р. 
«Иро иацааш чшзйоогі статутові Цшвдавого будашиадва» (3. 3. УОРГ 
1928 р. Ув 2, ст. 19) — скасувати.

3. От. ст. 19 'її їіїр’шаткіу до неї, 20 та йрігштоу ло леї 21, 44, 49, 
129, 138 статуту Цивільного будівниці са (3. 3. УСРР 1928 р. Ад 2, ст. 
20) — скасувати.

4. Доручштп Нараоткоштосіпові УСРР за гготодданшіч з заіц'ікжіопінічл 
вдссасшшан видати інструкцію иро порода; складаєш та рсеглад п-роект- 
тіб шаіяуваїтиі оліст та залишених адіоць УСРР аддовдно до постанем! 
ЦБК і РіІІК ОРСР від 27 чешшя 1933 р. «Иро сшараіга та зат^кояіігя 
проектів планування та соціалістичної реконструкції міст і інших залюд
нених місць Союзу РСР* (3. 3. СРСР 1933 р. У$ 41, ст. 243) та виданої



гга її розвиток. івдрріац&'ї Вищої рад коог^тпа>льтігсвго гошщарства гп]>а Ц®& 
СРСР вд 14 жовтая 1933 року.

Харків, 20 правді я 1934 рюзу.
Впас. об. полови ВУЦВК Ю. Всйцехівшшй.
Заст. галом РіНК УСРР В. Псрайко.
За секретарю -ВУДОК 0. ГНлгцька.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

1 8 1 .  Про увільнення тов. ПСКСРНОГО Г. М. від обов'язків народного комі
сара соціального забезпечення УСРР.

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

увільнити тов. Покорного Г. М. від обов'язків Народного комісара со
ціального забсапочсшія УСРР.

Хадоів, 29 црашия 1934 р.
Голова ВУДОК Г. Пвтрсзський. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцєхівськмй.

1Р2. Про увільнення тов. СКАЛИГИ Н. П. від обов'язків НКЗемсправ УСРР.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету п о с т а -  
п  о  в  к л а :

У ЗВ*'ЯО£Су з псіроходом 91 а іімціу -роботу, ущулшрги тов. Снздигу Н. П. 
від обов'язків Парового комісара земельних справ УСРР.

Харків, 26 троїшся 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петрсвський. 

Секротаїр ВУЦВК Ю. Войц&хівсьжй.

183. Про увільнення тов. СЛИНЬКА І. Ф. від обов'язків заступника
ККЮстиції УСРР.

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

тшьїціїтн тоз. Слинька І. Ф. від обов'їЯ&гіїв заступника Парадного к>> 
аісара юстпцдї УСРР.

Хаірк-ів, 29 цкмшія 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Потрг^ськкй. 

Секретар ВУЦВК Ю. р-$цехіш»к«й.



184. Про настановлення тов. СЛИНЬКА І. Ф. на Народного комісара
соціального забезпечення УСРР.

Президія Всеуіфаїясіжого центрального виконавчого комітету п о с т а -  
н о <в я л а :

■пастамовгоги тов. Слинька І. Ф. «а Пародіюю комісара соціального, 
забеотнешш УСРР.

Хаіркйв, 2*9 'црашмя 1934 р.
.Голова ВУДОК Г. Летрздський. 

Секретар ЕУД-ВК Ю. Войцохівсьюсй-

ШСТАКСЕА НАРКОМЮСТУ УСРР.

185. Про скасування постанови НКЮ і Всеукраїнської контори Держбанку 
СРСР «Про відповідальність поодиноких госпрозрахункових одиниць підпри

ємств усуспільненого сектора за своїми зобов'язаннями».

Иародппїї комісаріат іостл-ції п о ст а я о в л н с: 
скасувати постанову НКЇО УСРР і Всеуир. .контори Дсржбмжу СРСР 

від 20 квітня 1933 р. «Про відповідальність поодиноких госпрозрахунко
вих одиниць підприємств уссушльїїоіюго сектора за своїми зобов'лзашіл- 
ки> (3. 3. УСРР 1933 р. Яг 19, ст. 240).

Харкав, 17 тршвпп 1934 р.
Застущик ‘Народиш) 4мдосара іогпгц'іії УСРР і Гоясрааїлего

іі|икгде>о;іа Рсогаубжи Слинько.

Внлання офіціальне НКЮ УСРР 
Відповідальний редактор Н. Кас’ян

Здано до складу 11-VI; підписано до друку 22-У1 34 р.; формат паперу */ц 
4-поштов. (62 х 94), вагам, ст. 38 клгр;папер. 3/8 арк. На пзпер. арк. 101.1СО знак.

Техредактор М. Мазін
Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво і право**

Уповнов. головліту № 2826. Зам. 1695—27.000
НКЛП—УСРР 'г* УПТ ▼ Гаа.-журя. ф-ва їм. В. Блаватного.



(Иа іаз Уловнарком8а‘яа«у при РНК 
УСРР а 9-УІІІ 33 р. Ні 242)

ЗБІР ійгНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

N2 22 І І  червня 1934 року № 22

З М І С Т

Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
1 Ради народних комісарів УСРР.

186. Про органи юстиції Старобільської округи.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету.

187. На доповіді Чернігівського облвиконкому й Ніжен:ького 
РВК про заходи виконавчих комітетів 1 рад до розвитку 
промислової кооперації.

188. Про перечислення Длсугастрівської сільради, Роздільнян- 
ського району, до складу Березівського району.

189. Про перечислення села Олено-Корицького, Осинівської сіль
ради, Фрунзівського району, до складу Красиоокиянсько о 
району АМСРР.

190. Про зміни меж Мархлевського району порядком зем іевпо- 
рядження.

191. Про утворення центрально-нагірної міської районної ради 
в місті Дніпропетровську.

392. Про настановлення тов. Паперного Л. Л. на Наркома зе
мельних справ УСРР.

1°3. Про настановлення тов. Ніколаєвського Л.С. н 
Наркомпостачлння УСРР.



Постанови НКЮ УСРР.

194. Про доповнення постанови НКЮ УСРР „Про видання су
дових наказів на справляння винагороди за винаходи, тех
нічні та організаційні вдосконалення, а також відрахованій 
з фонду сприяння винахідництву-,

195. Про порядок видачі судових наказів на справляння з кол
госпів.

196. Про заборону видавати судові накази на справляння штраф
них сум за невиконання відповідальних планів перевозів і 
перестій вагонів, а також недоборів перевізної плати.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО • 
КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР.

186, Про органи юстиції, Старобільської округи.

Щоб пристосувати систему судових органів до змін в адмі
ністративно-територіальному поділі УСРР у зв'язку з утворенням 
Старобільської округи, Всеукраїнський центральний виконавчий 
комітет і Рада народних комісарів УСРР постановили:

1. Утворити Старобільську окружну прокуратуру на органі
заційних засадах, установлених для обласних прокуратур, з на
данням їй у межах округи всіх оперативних прав обласних про
куратур.

Підпорядкувати Старобільську окружну прокуратуру в ад
міністративно-організаційному та оперативному відношенні До
нецькій обласній прокуратурі. 2

2. Утворити Старобільський окружний суд з функціями суду 
першої і другої інстанції та органу адміністративно-організацій
ного керівництва всіма чинними в окрузі судовими установами 
на організаційних і процесуальних засадах, установлених для 
обласних судів.

Касаційно-ревізійний перегляд справ, розв'язаних Старобіль- 
ським окружним судом у першій інстанції, а також перегляд 
порядком нагляду всіх справ, розв'язаних Старобільським ок
ружним судом, покласти на Найвищий суд УСРР.

В адміністративно-організаційному відношенні підпорядкувати 
Старобільський окружний суд Донецькому обласному судові



3. Цю постанову видано на зміну та доповнення „Устави про 
судоустрій УСРР“ (36. Зак. УСРР 1931 р. К» 35, ст. 281), пос
танови ІЗУЦВК і РНК УСРР від 20 травня 1932 року „Про 
зміни в організації органів юстиції УСРР у зв'язку з утворен
ням областей" (3. 3. УСРР 1932 р. № 16, ст.113). (Цивільно-про
цесуального і Кримінально-процесуального кодексів УСРР, а 
також примітки 3 до ст. 4 устави про дисциплінарну відповіда
льність порядком підлеглості (3. З.УСРР 1932 р> № 16. ст. 113).

Голова ВУЦВК Г. Гїетровсьний 
Голова РНК П. Любченко 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

187. На доповіді Чернігізського облвиконкому й Ніженського Р8К 
про заходи виконавчих комітетіз і рад до розвитку промислової

кооперації.
ї. Відзначити, що промислова кооперація УСРР системи 

Вукопромради 1933 господарський рік закінчила з незадовіль
ними показниками, виконавши річну виробничу програму лише 
на 70,7%.

Серед областей одне з основних місць у виконанні річної 
виробничої програми посіла промкооперація Чернігівської об
ласті, то 1933 року закінчила з великим проривом: виробничу 
програму виконано на 50,1%, при зростанні собівартості про
дукції на 5,1% замість зниження на 3,7% при погіршенні якості 
продукції, великому затоварюванні передусім виробів ширвжит
ку, скороченні кількості кооперованих (на 22%), надмірно ви
соких адмікістративнивмо-господарських витратах і проїданні 
основних капіталів у ряді артілей.

Не поліпшила своєї роботи промкооперація Чернігівщини і 
в 1-му кварталі 1934 р., виконавши квартальну програму на 
74,2%, тоді як у цілому по Україні її виконано на 98%, а по 
окремих областях і перевиконано ( Дніпропетровська 111,6% 
Одеська —106,7% Харківська —102,1 %)

Обласна рада промислової кооперації та обласні фахові 
союзи не забезпечили перебудови роботи системи промислової 
кооперації області відповідно до постанови ЦК і РНК СРСР 
від 23 липня 1932 р. та Президії ВУЦВК від 8 жовтня 1933 р., 
а Вукопромрада не забезпечила достатьного керування своєю 
системою в Чернігівській області, що Й стало причиною прори
ву в 1933 р. та в 1 кварталі 1934 р.



Не зважаючи на те, що питома вага промислової кооперації 
в усій продукції місцевої промисловості області становить по
над 75%, облвиконком, РВК та міськради Чернігівщини потріб
ної уваги роботі промислової кооперації не приділили, практич
ної допомоги їй не організували, контролю за її діяльністю не 
налагодили, масової радянської роботи серед кооперованих 
кустарів не розгорнули, масових органів в артілях не утворили 
й навіть у ряді випадків припустили грубе ущімлення прав 
промкооперації, відбираючи майно, устатковання, земельні 
ділянки тощо (Ніжен, Семенівка).

Облвиконком, РВК та ради Чернігівщини не приділили пот
рібної уваги розвиткові нової кустарної промисловості в області, 
зокрема в колгоспах, хоч область має значні ресурси місцевих 
матеріалів.

ІІ, Відзначаючи, що в умовах господарства цілої Чернігівсь
кої області промкооперація відограє велику роль, зокрема в 
задоволенні ростущих культурно-побутових потреб колгоспного 
селянства, Президія Всеукраінського центрального виконавчого 
комітету ухвалює:

1. Зобов'язати облвиконком, РВК та ради Чернігівщини на осно* 
ві дійового керування промисловою кооперацією області забез
печити швидке її оздоровлення, зміцнення артілей поліпшення 
технічного керування їхніми підприємствами, регулярне вико
нання виробничої програми, поліпшення якості продукції та її 
асортименту, зниження собівартості та відпускних цін, впровад
ження господарського розрахунку, цілковиту ліквідацію затова
рювання й дальший розвиток промкооперації в області. Для ЦЬОГО;

а) облвиконкомові взяти під безпосередній нагляд вирішальні 
в кустпромвиробництві райони — Кролевецький, НіженськиЙ, 
Семенівський, Н. - Сіверський, Конотопський. Прилуцький; РВК 
та міськрадам узяти під безпосередній нагляд ведущі артілі 
району;

б) забезпечити практичне корегування промфінпланїв пром
кооперації, пильнуючи відповідальність їх до реальних можли
востей артілей та до потреби максимально використовувати 
сировинні ресурси області й забезпечуючи відповіла іьність 
асортименту продукції до народно-господарських потреб області 
та до попиту мас робітників і колгоспників;

в) організувати систематичний контроль за фактичним ви
конанням виробничих програм та якісних показників і сувору 
перевірку якості вироблюваної продукції;

г) йе обмежуючись систематичним слуханням доповідей 
закладів промкооперації про роботу, організувати практичну 
допомогу артілям —відповідно до потреби забезпечити регуляр



не виконання виробничої програми; особливу увагу звернути 
на організацію заготівель сировини;

д) забезпечити дальше розгортання сільсько-господарсько! 
бази артілей:

е) не припускати порушення прав промкооперації, притя
гаючи до відповідальності осіб, що всупереч чинному законо
давству про промислову кооперацію, відбирають у неї підприєм
ства, устатковання, с. г. заклади, майно;

є) забезпечити безпосередній вппив рад на промартілі в 
процесі виробництва, розгортання масової радянської роботи в 
артілях і інтенсивніше впровадження соціалістичних методів 
праці, організувавши протягом місяця в усіх радах, на тери
торії яких розгорнуто кустлромвиробництво, спеціальні секції 
місцевої промисловості, а в усіх артілях, де працюють депута
ти рад— депутатські групи.

2. Поставити перед виконавчими комітетами й радами Черні
гівщини, як особливо актульне завдання—інтенсивніше розгор
тання місцевої промисловості, зокрема на селі, в колгоспах, 
для чого область має всі передумови.

3. Зобов'язати Вукопромраду та Вукопромліссоюз, у погод
женні з Чернігівським облвиконкомом, протягом двох декад 
остаточно розв'язати питання про організаційну перебудову і 
керівництво обласних організацій системою промкооперації.

4. Зобов'язати Вукопромраду, НЛЛП, УповНКВП та УповНК» 
ліс, розглянути окремо питання про врегулювання постачання 
промкоопермції Чернігівської області відходів підприємств дер
жавної промисловості.

5. Враховуючи значне недовиконання виробки юї програми 
мінерально-торфової групи І велике значення цього виробництва, 
зобов'язати Вукопромраду та Уповнаркомважпром вжити кон
кретних заходів до поліпшення роботи цієї гр^пи артілей і 
забезпечити подальше розгортання виробництва мінерально- 
торфовот групи.

III. Президія Всеукраїнського центрального виконавчого ко
мітету пропонує ЦВК АМСРР і всім ОВК, відповідно до цієї 
постанови та конкретних місцевих умов, намітити ряд практич
них заходів до поліпшення роботи промкооперації.

IV. Па початку IV кварталу ц. р. вислухати доповідь Чер
нігівського ОВК про перебіг реалізації цієї постанови.

Харків. 23 травня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Пвтровсьиий

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський 
Оголошено в „Вісті ВУЦВК* від 4-ю травня 1934 року, Л« 217



1С8. Про перечислення Джугастрівської сільради, Роздільнянсьного 
району, до складу Бореаівського району.

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

беручи на увагу економічне тяжіння Джугастрівської сіль
ради до Берегівського району, а також те, що ця сільрада роз
ташована вдвоє ближче до с. м. т. Березівки, ніж до станції 
Роздільна,—перечислити Джугастрівську сільраду, Роздільняи- 
ського району, до складу Березівського району.

Харків, 4 червня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

189. Поо перечислення села Олено-Корицького, Осмнізської сільради, 
Фру.чзізсьнаго району, до складу Красяоочиянського району А-ДСРР.

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

Тому, що землі колгоспників села Олено Коряцького лежать 
у межах Красноокнянського району АМСРР і що колгосп „За 
нове життя" територіально-розтзшовзннп значно ближче ло рай- 
центра та МТС Красноокнянського району, ніж до Фрунзівського 
району —перечислити село Олено-Корицьке та колгосп „За но
ве життя", Фрунзівського району. Одеської області,до складу 
Красноокнянського району АМСРР.

Харків, 4 червня 1934 року.

Голова ВУЦВК Г. Петровський 
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський

199. Про зміни меж Мархлевського району порядком землевпоря
дження.

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

Затвердити постанову Київського облвиконкому про зміни ра
йонних меж Мархлевського району порядком землевпорядження і: 

а) перечислити до складу Мархлевського району: село Кор
чівку, Троянівського району, село Людвиківку та частину ко

лонії Синявки, Дзержинського району, Вінницької області,



коленії Осоау та Лугову і частину Гуто-Жабокрицької сіль
ради, Бзранівського району, села Кам'яний майдан та Болярку, 
Нозоград-Волинського району;

б) перечислити колонию Будите із складу Мархлевського 
району до складу Баранівського району.

ХаркІв,4 червня 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. Пвтравський 

Секретар ВУЦВК Ю Войцвхівсьний.

1 9 1 .  Про утворення центрально-нагірної міської районної ради
в місті Дніпропетровську.

Щоб ще більше наблизити ради до виборців, ширше залу
чити маси трудящих до участі в соціалістичному будівництві, 
поліпшити керування комунальним господарством та обслуго
вування культурно-побутових потреб трудящі х міста Дніпро
петровська—Президія Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету п о с т а н о в и л а :

1. Затвердити постанову Дніпропетровського об іленого ви
конавчого комітету про утворення в м. Дніпропетровську цент
рально-нагірної міської ра іонної ради.

2. Доручити Дніпропетровській раді провести вибори депу
татів до цієї районної ра їй порядком, визначеним у виборчому 
законодавстві УСРР, утворивши д..л цього районну виборчу ко
місію.

3. Запропонувати дніпропетровській міській раді штати дія 
центрально нагірної районної ради встановити за рахунок ско
рочення на відповідну кількість посад штатів самої міської ради.

Харків, 4 червня 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський



192. Пре настановлення тов. Паперного Л. Л. на Наркома земель*
них справ УСРР.

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

настановити тов. Паперного Лева Лазаревича на Народного 
комісара земельних справ УСРР.

Харків, 2 червня 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

193. Про настановлення тов. Ніколаевського Л. С. на заступника
Наркомпостачання УСРР.

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

настановити тов. Ніколаевського Лева Соломоновича на за
ступника Народного комісара постачання УСРР.

Харків. 11 череня 1934 року.

Голова ВУЦВК Г. Петровський 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський

ПОСТАНОВИ НКЮ УСРР

194. Про доповнення постанови НКЮ УСРР „про видання судових на
казів на справляння винагороди за винаходи, технічні та організа
ційні вдосконалення, а також відраховань з фонду сприяння вина

хідництву".

На доповнення постанови своєї від 26 червня 1933 р. „Про 
видання судових наказів на справляння винагороди за винахо
ди, технічні та організаційні вдосконалення, а також відраховань 
з фонду сприяння винахідництву" (3,3. УСРР 1933 р. ЛГа ЗЛ ст. 398), 
Народний комісаріат юстиції УСРР постановляє:

1. Дозволити народним судам видавати передбачені в. п. „в* 
ст. І вищезазначеної постанови судові накази на справляння 
відраховань з фонду сприяння винахідництву і раціоналізації не



тільки за рахунками Центральної ради товариства винахідників, 
але й за рахунками місцевих рад цього товариства.

Встановити, що у випадках, передбачених в ст. 1 вищезазна
ченої постанови, суд може відмовити видати судовий наказ тільки 
тоді, коли запізвана сторона подасть документи, що стверджу
ють факти сплати нею справлюваної позивачем суми.

Інші заперечення запізваного на увагу не беруться.
Харків, 28 травня 1934 р.

Заст. Народного комісара юстиції і Генерального
прокурора Республіки І. Слинько

195. Про порядок видачі судових наказів на справляння
з нолгоспів

Постановою РНК УСРР від 27 серпня 1933 року, „Про поря
док списування з поточних рахунків колгоспів за подаваними 
претензіями" (З, З, УСРР 1933 року № 44, ст. 560) органам НКЮ 
УССР запропоновано видавати судові накази на колгоспи тільки 
при наявності підтвердження колгослом правильності подаваних 
до нього претензій.

Зважаючи на це, Народний комісаріат юстиції постановляє; 
запропонувати народним судам додержувати при видачі судо
вих наказів на колгоспи таких правил:

1. Негайно після одержання заяви про видачу суднаказу, 
суд повинен копію цієї заяви й усіх доданпх до неї документів 
послати запізваному колгоспові з пропозицією протягом 10 день 
з дня одержання зазначених документів ствердити судові пра
вильність поданої до нього претензії.

Копія заяви зі всіма документами посилається колгоспові 
рекомендованим листом зі зворотньою розпискою.

2. Якщо колгосп цілком ствердить правильність поданої до 
нього претензії, суд видає на нього суднаказ на всю суму 
позову. А якшо колгосп визнає тільки частину претензії, то суд
наказ видається тільки на визнану колгоспом суму, а решту 
претензії позивача суд повинен передати на розгляд загально* 
позовним порядком.

Якщо колгосп заперечує цілком усю претензію, а також 
якщо суд протягом 20 днів не одержить відповіді на свою про
позицію, подану до колгоспу порядком ст. 1 цієї постанови, тс 
суд повинен передати на розгляд загальнопозовним порядком 
претензію позивача в цілому.



Передаючи справу на розгляд ззгальиопозопним порядком, 
сут повинен мати на увазі, ідо справи між організаціями усу
спільненого сектора до 3000 крб,—підсудні народному судові, 
а понад цю суму—арбітражним органам.

3. У судових наказах, виданих на колгоспи, суд повинен 
обов'язково зазначити, на підставі яких документів Його видано 
і зокрема, посилатись на листовне ствердження колгоспом свого 
боргу, зазначаючи в наказі день, місяць і рік листа від колгосп) 
та номер цього лисіа, якщо він е.

За недодержання цього правила винні притягатимуться до 
суворої відповідальності.

Харків, 28 траоня 193: року.

Заст. Народного комісара юстиції і Генерального
прокурора Республіки Слинько.

193. Про заборону видавати судові накази на справляння штрафних 
сум за невиконання відповідальних планів перевозів і перестій ва

гонів, а також недоборів перевізної плати. З

З численних судових справ, що пройшли останнього часу 
через Прокуратуру Республіки та Найвищий суд УСРР, спосте
рігається, що на місцях дуже неуважно оформляють документи, 
потрібні для видання судових наказів на справляння штрафних 
сум за невиконання відлозідальшіх планів перевозів і перестій 
вагонів, а також недоборів перевізної плати.

Через це багато судиаказів касуються, як видані без достат
ніх підстав, зайво завантажуються суди Й прокуратура і утво
рюється неприпустима тяганина у взаємних розрахунках заліз
ниці з клієнтурою по штрафах і недоборах.

Зважаючи на це, НКЮ УСРР постановляє:
1. Скасувати ст. 14 розділу „А" та ст. ст. 10,11 і 12 розділу 

„Б“ постанови НКЮ УСРР від 7 квітня 1932 р. про „Перелік 
вимог і документів, що за ними народні суди УСРР видають 
судові накази" (3. 3. УСРР 1932 р. № 9, ст 81), що згідно з 
ними нарсуди УСРР видавали суднакази на справляння штраф
них сум за невиконання відповідальних планів перевозів і 
перестій вогонів, а також недоборів перевізної плати.

2. Встановити, що надалі справи про справляння зазначених 
штрафвих сум і недоборів розглядаються тільки загальнопозо- 
вним порядком.



3. Усі справи про видання суднаказів на справляння зазна
чених у цій постанові штрафних сум і недоборів, по яких на 
день одержання цього пояснення на місцях суднаказів ще не 
видано, передати на розгляд загальнопозовним порядком згід
но з ст. 2 цієї постанови.
Харків, 28 травня 1934 року

Заст. Народного комісара юстиції 1 Генерального прокурора
Республіки І. Слинько

Видання офіціальне НКЮ УСРР 
Відповідальний редактор Н. Кас’ян

Здано до складу 17-УІ; підписаво до друку 27-УІ 34 р.; формат паперу »/ів 
4-лошто». (62 х 94), вагам, ст. 38 клгр; паиер. 8/8 арк. На папер. арк. 101.100 авак.

Техредактор М. Мазін
Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво і право0 

Уповиов. головліту Мі 2830. Зам. 1753—2У.ООО
ЯКЛП—УСРР ▼ УПТ "V Гав.-жури. ф-да іх. В. Блалглаото*





. Пролотаві всії «рати. єднзЛтссяІ

\ка>аз Упоа;«ояомз8'яз-<у при РНК 
УС?? 8 Ь-Ш 23 р. Ні 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 3-24 25 червня 8334 Р Из 23—24

З М І С Т
Постанови Ради народних комісарів УСРР І ЦК КП(5)У

197. Про обробіток бавовника.
198. Про додаткове нарахування трудоднів та авансування кол

госпників на обробітку буряків.
199. Про заходи до розвитку тваринництва в 1934 році.
200. Про відзначення закінчення навчального року в школах.

Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітет/ 
1 Ради народних комісарів УСРР

201. Про самооподаткування сільської людності.
Постанова Президії Всеукраїнського центрального виконавчого

комітету
202. Про нагородження колгоспів та радгоспів за високий урожай

і якість сільськогосподарської продукції.
203. Про стан підготовки Солоняиського РВК, Дніпропетровської 

області, і Гарбузинського РВК, Одеської області, до зби
ральної кампанії 1934 року.

204. Про настановлення тов. Железногорського Г. А. на Голозу 
Найвищого суду УСРР.

205. Про увільнення тов. Завицького Г. М. від обов’язків Голови 
Найвищого суду УСРР.

206. Про настановлення т. Кузнєцова Я-П. на УповНКВод СРСР 
при уряді УСРР.

Постанова Ради народних комісарів УСРР
207. Про порядок проведення с. г. податку 1934 року на тери

торії УСРР.



ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР І ЦК КП(б)У

197. Про обробіток бавовника
і.

РНК УСРР і ЦК КП(б)У констатують явно незадовільний стан 
з обробітком бавовникових полів:

Одеська область досі не закінчила першого прополювання 
рядків бавовника (65% плану) при різкому відставанні культива
ції міжрядь. Особливо відстають райони: Снігурівський—14,6%, 
Очаківський—19,5%, Антоново-Кодинцівський—25,6%.

У Дніпропетровській області на 25 травня прополено тільки 
14 9% площі, при чому більшість районів тільки-но почали оброб
ляли бавовник (Н.-Сирогізький, Н.-Васильєвський, Акимівський, 
Коларівський і інш.).

Стан з обробітком бавовника свідчить про продовження на 
имісцях торішньої недооцінки бавовника. що значною мірою при
вело торік до майже цілковитої загибелі врожаю в більшості 
■колгоспів.

Облвиконкоми та обкоми КП(б)У Одеської і особливо Дніпро
петровської областей не врахували застереження РНК СРСР і ЦК 
ВКП(б) про неприпустимість повторення помилок минулого року 
і недооцінили свою відповідальність за створення міцної сиро
винної бази для одного з найбільших в СРСР текстильних ком
бінатів, що будується в м. Херсоні.

Обласні організації не забезпечили повсякденного конкретного 
керівництва і контролю за перебігом обробітку бавовника.

Готування до боротьби з шкідниками бавовника проведено 
незадовільно: не до всіхМТС завезено отрути, в ряді МТС немає 
спеціалістів по боротьбі з шкідниками, не розгорнуто механічної 
боротьби з шкідниками.

Бавовникосіючим колгоспам не додано досі значної кількості 
■належних їм за першим авансом стимулюючих фондів: хліба, 
зернофуражу, макухи, олії, цукру.

Контролю за доведенням бавовникових фондів до колгоспів 
і зі розподілом їх у середині колгоспів НКЗем УСРР та Укрза- 
го бавовна не встановили, в наслідок чого значна частина фондів 
була використана не за призначенням.



II.
РНК УСРР і ЦК КП(б)У вимагають від Одеського 1 Дніпро

петровського облвиконкомів та обкомів КП(б)У, голів РВК, секре
тарів РПК, директорів і нач. політвідділів МТС, районів, що сіють 
бавовник, забезпечити проведення при обробітку бавовника та
ких заходів:

1. Виконати вказівку ЦК КП(б)У про закінчення цілком до 
5 червня в усіх бавовникосіючих колгоспах першого обробітку 
бавовника (ручне полоття рядків, тракторна і кінна культивація 
міжрядь). Тракторну культивацію провадити на всіх площах бавов
ника тракторної сівби.

2. Негайно після закінчення першого обробітку в кожному 
колгоспі, не допускаючи перерви в роботі, провадити другий 
обробіток (полоття рядків і міжрядну культивацію) з прориван
ням бавовника. закінчивши цю роботу до 15 червня.

Проривання провадити обов'язково вручну, заборонивши вжи^ 
вати сапки, залишаючи найміцніші рослини на відстані 10 санти
метрів одну від одної з таким розрахунком, щоб на гектарі лиша
лося 120.000—140.000 рослин.

3. Третій обробіток міжрядь і рядків закінчити цілком йе 
пізніше 1-го липня.

4. По проведенні трьох обробітків, установити постійний на
гляд за бавовниковими плантаціями і, якщо з’являться бур’яни, 
організовувати додатковий обробіток з тим, щоб на всьому про
тязі вегетаційного періоду плантації держати чистими від бур’янів.

5. На період пергших трьох обробітків бавовника в колгоспах 
залучати до участі в обробітку всю працездатну людність бавов
никосіючих колгоспів як чоловіків, так і жінок та підлітків.

6. Організувати щоденне приймання робіт за якістю бригади
ром від ланок і систематичне приймання колгоспними комісіями 
по якості на кожній ділянці після закінчення кожного обробітку.

Зобов'язати голів райвиконкомів і секретарів райпарткомів 
забезпечити систематичну перевірку перебігу та якості обробітку 
бавовника, а також приймання оброблених площ з боку район
них коміссій якісного приймання.

III.
1. Закінчити до 10 червня розподіл і завезення отрути й апа

ратури в МТС для боротьби з шкідниками бавовника, закріпивши 
за МТС спеціалістів із складу ліквідованого ТБШ.

Запропонувати облземуправам, директорам МТС забезпечити 
виготовлення в усіх бавовникосіючих колгоспах найпростіших



заходів для боротьби з шкідниками (гусенеловок, сачків та ін.) 
і виділення в кожній колгоспній бригаді з складу колгоспного 
■активу спостережників за го тою шкідників.

IV.
1. Зобов'язати Уповкомзаг при РНК УСРР, Укролію і укркон- 

тору Цукрозбуту повнотою виділити до 10 червня ввесь належ
ний хліб, зернофураж, макуху, олію і цукор для цілковитого 
покриття заборгованості Укрзаготбаьовни колгоспам за контрак
таційними договорами в І і ІІ кварталі поточного року.

ВУКС'ові та Укрзаготбавовні до 15 червня цілком завезти на 
місця бавовникові фонди, що належать колгоспам на перший 
і другий аванси, а також виділені для бавовника плановані пром
товари, цукор, вату та чай і забезпечити вчасний і повний викуп 
райспоживспілками на СільСТ всіх товарів, одержуваних для 
стимулювання розвитку бавовника.

Укрзаготбавовні до 20 червня цілком ліквідувати заборгова
ність бавовникосіючим колгоспам за цими авансами.

2. Видачу грошових авансів і стимулюючих бавовникових 
фондів: хліба, олії, цукру й інших товарів провадити виключно 
на вироблені трудодні на обробітку бавовника, дозволивши в кол
госпах видачу до 10% загальної кількості цих фондів на трудо
дні, вироблені на обслуговуванні бавовника (конюхи, куховарки, 
ремонт бавовникового реманенту тощо).

3. Зобов'язати НКЗем УСРР і Укрзаготбавовну, разом з ВУКС'ом 
перевірити правильність видачі першого й другого авансу під 
бавовник за призначенням, доповівши РНК УСРР про наслідки 
перевірки до 1 липня.

4. Зобов’язати всеукраїнську контору Держбанку забезпечити 
видачу колгоспам повнотою і в установлені строки належних 
їм грошових сум по контрактації бавовника, а також кредиту
вання системи споживчої кооперації на товари, що їх дається 
для стимулювання розвитку бавовника за контрактаційними дого
ворами, строком до ЗО днів.

V.
1. Рекомендувати областям скликати не пізніше 1.0 червня 

обласні наради в питаннях організації обробітку й готування до 
збирання бавовника.

2. Запропонувати НКЗемові УССР і сільвідділові ЦК КП(б)У 
організувати обслідування перебігу обробітку й готування до 
збирання бавовника в 4—5 бавовникосіючих районах з доповіддю 
про наслідки обслідування в ЦК КП(б)У,



3. Запропонувати НКЗемові УСРР, Наркомлегпромові УСРР 
і Укрзаготбавовні подати на затвердження РНК УСРР план готу
вання до збиральної бавовникової кампанії до 20 червня.

Харків, 3 червня 1834 р.

Оголошено в .Вісті ВУЦВК* від 4 червня 1934 р. № 127

198. Про додаткове нарахування трудоднів та авансування кол
госпників на обробітку буряків

Зважаючи на особливі умови цього року, що потребували 
провести ряд додаткових робіт на обробітку буряків, не леред- 
бачених типовими нормами й розцінками праці на обробітку цук
рових буряків, РНК УСРР і ЦК КП(б)У ухвалюють:

1. Установити, за вирішенням правлінь колгоспів, додаткове 
нарахування трудоднів до прийнятих у колгоспах розцінок за 
роботи:

а) за повторне шарування — 20—30% загального числа трудо
днів, нарахованих колгоспникам за проведення першого шару
вання;

б) за проведення перевірки на плантаціях, де провадилось 
загущене проривання — розміром 30—40% числа трудоднів, нара
ховуваних колгоспникам за звичайну перевірку.

2. Зважаючи на вирішальне значення для високого врожаю 
цукрових буряків повторних підпушувань міжряддів, РНК УСРР
1 ЦК КП(б)У зобов'язують райпарткоми, райвиконкоми, директо
рів і нач. політвідділів МТС і правління колгоспів забезпечити 
проведення не менше двох додаткових глибоких підпушувань 
міжрядь мотиками—до моменту змикання рядків, а також зни
щення бур'янів у рядках, додатково нараховуючи за цю роботу 
від 10 до 20% трудоднів понад установлені норми.

3. РНК УСРР і ЦК КП(б)У відзначають цілком недопустимі 
перекручення, припущені рядом районів, МТС і колгоспів у гро
шовому авансуванні колгоспників. Наприклад:

— у колгоспі ім. Молотова, Смілянського району, з одержаних
2 тис. крб. авансових сум, видано колгоспникам тільки 580 крб, 
решта грошей витрачена на адміністративно-господарські потреби 
колгоспу, зокрема—на видачу авансів членам правління;

Голова РНК УСРР 
П. Любченко

Секретар ЦК КП(б)У
П. Постишев.



— у колгоспі ім. Леніна, Канівського району, одержані на 
авансування 2.356 крб., витрачено цілком на господарські потреби 
колгоспу. В цілому по Канівському району понад 12 тис. крб., 
виданих на авансування, використані не за призначенням;

— у колгоспі ім. Дзержинського, В.-Висківського району 
одержаний аванс під цукробуряки правління колгоспу розписало 
між колгоспниками, від колгоспників зібрано розписки в одер
жанні авансів, а в той час гроші фактично витрачені на покриття 
передплати позики.

РНК УСРР і ЦК КП(б)У зобов'язують обкоми, райпарткоми, 
райвиконкоми, директорів і нач. політвідділів МТС перевірити 
по всіх колгоспах використання грошових і натуральних фондів, 
виданих на стимулювання обробітку цукрових буряків, притя
гаючи винних за використання авансів не за призначенням до 
яайсуворішої відповідальності.

Харків, 8 червня 1934 р-

Голова РНК УРСР П. Любченко. Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор,
Наркомзем УСРР Л. Паперний.

199. Про заходи до розвитку тваринництва в 1934 році
Ухвали XVII з’їзду ВКП(б) і вказівки т. Сталіна, що „справу 

тваринництва повині взяти в свої руки вся партія, всі наші пра
цівники, партійні й безпартійні", вимагали від усіх радянських 
і партійних організацій та земельних органів України корінного 
поліпшення керівництва тваринництвом.

Протягом минулого року навіть у другому півріччі на Україні 
тривало зменшення загального поголів’я великої рогатої худоби, 
особливо молодняка. Найбільше зниження поголів'я худоби було 
в Чернігівській, Київській, Вінницькій та Донецькій областях. 
Щоб створити рішуче піднесення в усьому тваринництві України, 
РНК УСРР та ЦК КП(б)У зобов’язують обласні радянські й пар
тійні організації питання тваринництва поставити в центрі уваги, 
мобілізувати навколо цих питань широкі маси колгоспників, за
безпечити опанування зоотехнічних та ветеринарних знань, пра
вильно організувати працю в тваринницьких фермах, забезпечити 
стійкість і підвищення кваліфікації тваринницьких колгоспних 
кадрів.

Особливо серийозну увагу необхідно звернути на створення 
кормової бази, використавши для цього всі ресурси — природні



луки, пасовища, зразково провести збирання сіножатей, силосну 
кампанію тощо.

З цією метою РНК УСРР та ЦК КП(б)У ухвалюють:

І. Про план поголів'я худоби на 1 січня 1935 року

Затвердити на 1934 рік такий план збільшення поголів'я вели
кої рогатої худоби, свиней і овець:

ГІо Київській області — довести поголів’я великої рогатої ху
доби по колгоспно-селянському сектору до 881,8 тис. голів у тому, 
числі по колгоспних фермах — до 163 тис. голів: корів — до 452 тис. 
голів, у тому числі по фермах—до 63 тис. голів.

Забезпечити вирощування 356,6 тис. телят, у тому числі по 
фермах—53,5 тис. голів.

Збільшити поголів’я свиней до 448,5 тис. голів, у тому числі 
по свинофермах—до 136 тис. голів; свиноматок—до 98 тис. голів, 
у тому числі по фермах—до 39 тис. голів.

Забезпечити мінімальний вихід ділового приплоду поросят
362.4 тис. голів, у тому числі по свинофермах—181,4 тис. голів.

Довести поголів’я овець по колгоспно-селянському сектору до
156.5 тне. голів, у тому числі по фермах—53,5 тис. голів.

По Чернігівській області — довести поголів’я великої рогатої 
худоби по колгоспно-селянському сектору до 501,0 тис. голів, 
у тому числі по колгоспних фермах — до 48 тис. голів, корів — 
до 275 тис. голів, у тому числі по фермах — до 20,5 тис. голів.

Забезпечити вирощування 219 тис. телят, у тому числі по фер
мах—16,6 тне. голів.

Збільшиш поголів’я свиней до 272,5 тис. голів, у тому числі 
по свинофермах — до 55 тис. голів, свиноматок—до 67,5 тисяч 
голів, у тому числі по фермах — до 20 тис. голів.

Забезпечити мінімальний вихід ділового приплоду поросят 
240,1 тис. голів, у тому числі по фермах — 87,4 тис. голів.

Довести поголів'я овець до 160 тис. голів, у тому числі по 
фермах — до 47,5 тис. гол.в.

По Вінницькій області—довести поголів’я великої рогатої 
худобино колгоспно селянському сектору до 718,5 тис. голів, 
у тому числі по колгоспних фермах — до 80 тис. голів, корів—
394.5 тис. голів, у тому числі по фермах — 35 тис. голів.

Забезпечити вирощування 312 тис. телят, у тому числі по
фермах — 28 тис. голів.

Збільшити поголів’я свиней до 531,7 тис. голів, у тому числі 
по свинофермах—до 177 тис. голів, свиноматок—114 тис. голів, 
у тому числі по фермах — 46 тис. голів.



Забезпечити мінімальний вихід ділового приплоду поросят 
450,9 тис. голів; у тому числі по фермах —231 тис. голів. До
вести поголів’я овець до 150,5 тис. голів, у тому числі по фер
мах— до 33 тис. голів.

По Харківській області — довести поголів’я великої рогатої 
худоби по колгоспно-селянському сектору до 705,5 тис. голів, 
V тому числі по колгоспних фермах — до і 13,0 тис. голів, корів— 
342 тис. голів, у тому числі по фермах — 49 тис. голів.

Забезпечити вирощування 271,5 тис. телят, у тому числі по 
фермах—39,5 тис. голів.

Збільшитити поголів’я свиней до 333,5 тис. голів, у тому 
числі по свинофермах — до 146 тис. голів, свиноматок—до 80 тис. 
голів, у тому числі по фермах — до 39 тис. голів.

Забезпечити мінімальний вихід ділового приплоду поросят
280,5 тис. голів, у тому числі по свинофермах — 215,5 тис. голів.

Довести поголів’я овець до 209 тис. голів, у тому числі по 
фермах—75 тис. голів.

По Дніпропетровській області—затвердити прийнятий Дні
пропетровським облземвідділом план:

Довести на кінець 1934 року поголів’я великої рогатої худоби 
до 579,5 тис. голів, у тому числі на фермах —165,4 тис. голів, 
у тому числі маток — 277,8 тис. голів, у тому числі на фермах— 
67,7 тис. голів.

По свинях—475 тис. голів, утому числі на фермах—173,5тис. 
голів, у тому числі маток—96,1 тис. голів, на фермах—56,0 тис. 
голів.

По вівцях — 209,3 тис. голів, на фермах—163,0 тис. голів 
у тому числі маток —129,5 тис. голіз, на фермах —102,2 тисячи 
голів.

Приплід телят — 244.3 тис. голіз, у тому числі иа фермах — 
61,2 тис. голів, поросят — 612,7 тис. голів, у тому числі на фер
мах — 357,4 тис. голів, ягнят— 101,9 тис. голіз, иа фермах—79,2 тис. 
голів.

По Одеській області—довести поголів’я великої рогатої ху
доби по колгоспно-селянському сектору до 425 тис. голів, у тому 
числі по колгоспних фермах — до 103 тис. голів, корів —до 
210 тис. голів, у тому числі по фермах — до 45,5 тис. голів.

Забезпечити вирощування 167,5 тис. телят, у тому числі на 
фермах — 37 тис. голіз.

Збільшити поголів'я свиней до 323,1 тис. голів, у тому числі 
по свинофермах — до 118,5 тис. голів, свиноматок — до 76 тис. 
голів, у тому числі по фермах — до 32,5 тне. голів.



Забезпечити мінімальний вихід приплоду поросят 249,1 тис. 
голів, у тому числі по свинофермах—141,3 тис. голів.

Довести поголів'я овець до 180 тне. голів, у тому числі по 
фермах — до 115,5 тис. голів.

По Донецькій області —довести поголів’я велико! рогато! 
худоби по колгоспно-селянському сектору до 4^0,5 тис. ГОЛІВ, 
у тому числі по колгоспних фермах—до 113 тис. голів, корів — 
до 207,5 тис. голів, у тому числі по фермах — до 44,5 тис. голів.

Забезпечити вирощування 166 тис. телят, у тому числі по 
фермах —35,4 тис. голів.

Збільшити поголів’я свиней до 153,1 тис. голів, у тому числі 
по свинофермах — до 61,5 тис. гелів: свиноматок до 37,5 тис. го
лів, у тому числі по фермах — до 17,5 тис. голів.

Забезпечити мінімальний вихід ділового приплоду поросят 
124,7 тис. голів, у тому числі по свинофермах — 91,5 тис. голів.

Довести поголів’я овець до 236 тис. голів, у тому- числі по 
фермах—165 тис. голів.

По АМСРР — довести поголів’я великої рогатої худоби по 
колгоспно-селянському сектору до 72,5 тис. голів, у тому числі 
по колгоспних фермах — до 10 тис. голів, корів — до 35 тис. го
лів, у тому числі по фермах—до 4,5 тис. голів.

Забезпечити вирощування 28 тис. телят, у тому числі по фер
м а х —  3,5 тис. голів.

Збільшити поголів'я свиней до 79,3 тис. голів, у тому числі 
по свинофермах — до 20,5 тис. голів; свиноматок—до 16,5 тис. 
голів, у тому числі по фермах — до 5,2 тис. голів.

Забезпечити мінімальний вихід лілового приплоду поросят 
58,4 тис. голів, у тому числі на свинофермах — 30,4 тис. голів.

Довести поголів’я овець до 72 тис. голів, у тому числі по 
фермах—до 42 тис. голів.

Зобов’язати облвиконкоми та ОолЗУ до 1 липня встановити 
остаточні плани розвитку тваринництва для кожного району, 
сільради та колгоспу. Колгоспні плани і план розвитку тварин
ництва у колгоспів повинні бути обговорені на загальних кол
госпних та бригадних зборах, щоб план став програмною справою 
кожного колгоспника.

При обговоренні та прийнятті остаточних планів на загальних 
і бригадних зборах колгоспників необхідно обміркувати стан і план 
розвитку кормової бази, зоотехннчні заходи до створення постій
них тваринницьких бригад, порядок оплати (прийняття норм 
з відрядних розцінок у трудоднях), а також усі питання, зв’язані 
і ліквідацією безкорі в не сті серед колгоспників, посла їанкя ксл-



госпникам поросят і інші питання, від яких залежить виконання 
плану тваринництва.

РНК та ЦК зобов’язують райвиконкоми, райпарткоми і рай- 
земвіддІли встановити повсякденний оперативний контроль над 
виконанням завдань щодо тваринництва кожним колгоспом:

а) провадити особисте ознайомлення з станом тваринництва 
і виконанням планів його розвитку керівними відповідальними 
працівниками району — секретарем РЛК, головою РВК, зав. РайЗВ, 
начполітвідділів та іншими;

б) регулярно, через ветеринарні й зоотехнічні ділянки переві
ряти проведення зоотехнічних указівок і додержання найсуво- 
рішого ветеринарного, зоотехнічного режиму,щоб уберегти худобу 
від епізоотії;

в) вислухувати доповіді окремих колгоспів у райземвідділах 
і на президіях райвиконкомів;

г) широко висвітлювати в районній та політвідділівській пресі 
роботу над піднесенням тваринництва окремих колгоспів, ферм 
і бригад.

ІІ. Про порядок оплати праці й нарахування трудоднів
Щоб більше зацікавити колгоспників, піднести продуктивність 

тваринництва, піднести продуктивність праці працюючих на фер
мах колгоспників, — рекомендувати правлінням колгоспів уста
новлювати такий порядок оплати праці й нарахування трудоднів 
дояркам — керівницям і свинарям:

1. Доярці-корівниці за всі роботи коло корови — чищення, 
дача кормів, напування — щомісяця нараховується за кожну ко
рову, що її обслуговується, один з чвертю трудодня. Нараху
вання трудоднів провадиться в кінці місяця завідувачем ферми.

Зверх цього дояркам-корівницям нараховуються трудодні за 
кількість надоєного молока розміром від 0,65 трудодня до 
1,1 трудодня, за кожні 100 літрів молока, залежно від удою корови.

Розцінка в трудоднях за кожні 100 літрів молока встанов
люється правлінням колгоспу.

Нарахування трудоднів за кількість надоєнного молока про
вадиться завідувачем товарної ферми або бригадиром, де нема 
товарної ферми, що п’ять днів з обов’язковим записом у тру
дову книжку доярок-корівнкць.

Крім цього кожній доярці-корівниці рекомендується нарахо
вувати за кожне народження і збереження телят — 3 трудодні.

2. Рекомендувати колгоспам нараховувати свинарям щомісяця 
за кожну свиноматку при умовах хорошого догляду за нею
1,5 трудодня.



Зверх цього нараховувати свинарям за кожне народжене І збе
режене до відлучення від матки порося —1,5 трудодня.

За кожен центнер живої ваги при вилученні у свинаря зрос
лого поголів’я (або переведеного в свиноматки чи виробники) —
3.5 трудодня.

3. У тих випадках, коли доярки-корівниці та свинарі пра
цюють недосить сумлінно — несвоєчасно годують худобу, погано 
доглядають її, правління колгоспів, оцінюючи роботу доярки- 
корівниці та свинаря, наприкінці місяця можуть зменшувати нара
ховані протягом місяця трудодні у межах 10—15%.

4. Рекомендувати правлінням колгоспів для завідувачів товар
них ферм і бригадирів установлювати тверду ставку розміром 
від 20 до ЗО трудоднів на місяць. Залежно від стану ферми 
і виконання виробничих завдань, правління колгоспу може пре
міювати завідувачів товарних ферм і бригадирів додатковою 
кількістю трудоднів або знижувати нарах/вання трудоднів коли 
через погане керівництво й управління доручена йому ферма не 
виконує виробничих завдань правління.

Вважати за доцільне щороку виділяти в розпорядження прав
лінь колгоспів, де збережено вихід не менше 7—8 поросят на 
свиноматку і 80 телят на 100 голів корів, деяку кількість молод
няка приплоду зверх цих норм для натурального преміювання 
кращих ударників-працівників тваринницьких бригад і ферм.

ЦІ. Про ветеринарно-зоотехнічне обслуговування колгоспів
РНК УСРР і ЦК КП(б)У відзначають, що Наркомзем, обласні 

й районні земельні органи не впоралися з організацією ветери
нарного Й зоотехнічного обслуговування колгоспно-селянського 
тваринництва.

Щоб забезпечити зоотехнічне й ветеринарне обслуговування 
тваринництва, РНК УСРР і ЦК КП(б)У постановляють:

1. Зобов'язати Наркомзем УСРР організувати протягом 1934— 
1935 року не менше 2 зоотехнічних ділянок на кожен район, 
які повинні бути за основні опорні пункти в роботі райземзід- 
ділів по обслуговуванню тваринництва.

Зобов’язати Наркомзем і облвиконкоми встановити по обла
стях кількість зоотехнічних ділянок, що їх організують у 1934 році, 
визначити точки організації зоотехнічних ділянок, прикріпивши 
до ділянок певні сільради, колгоспи й ферми, укомплектувавши 
їх зоотехніками до 1 серпня 1934 року.

Зоотехнічні ділянки укомплектувати одним зоотехніком, до
давши йому одного помічника з зоотехників або лрактиків-кол- 
юспннків.



2. Зобов’язати Наркомзем і облвиконкоми повнотою уком
плектувати й устаткувати до кінця 1934 року існуючу сітку 
ветділянок, установити для кожної ветділянки штати в кількості 
1 ветлікаря і не менше 1 ветлікпома або ветфельдшера.

Зоотехнічні й ветеринарні ділянки організувати так, щоб вони 
охоплювали ті самі сільради Й колгоспи.

Поряд з утворенням зоотехнічних і ветеринарних ділянок не
обхідно укомплектувати зоотехніками колгоспи з найбільшими 
товарними фермами з тим, що ці зоотехніки обслуговують і най
ближчі 2—3 сусідні колгоспи за договореністю між цими кол
госпами.

3. Зобов'язати Наркомзем УСРР за місячний строк видати 
спеціальні положення про права й обов’язки ветеринарної й зоо
технічної ділянки.

У положенні про зоотехнічну й ветеринарну ділянку необхідно 
передбачити, що всі вказівки зоотехніка з питань догллду худоби 
і виготовлення кормів, а ветеринарних лікарів з питань боротьби 
з епізоотіями і встановлення ветеринарного режиму, є обов'язкові 
для всіх колгоспів товарних ферм і колгоспників.

4. Зобов'язати Наркомзем УСРР забезпечити регулярне по
стачання ветеринарним і зоотехнічним ділянкам спеціальної пе
ріодичної й довідкової літератури.

5. Устаткувати у всіх товарних фермах протягом 1934—1935 р.р. 
спеціальні ізолятори для хворої худоби й родильні приміщення. 
Зобов’язати сільради Й колгоспе впорядкувати водопої, очистити 
наявні колодязі і збудувати нов

6. Запропонувати Наркоземо А УСРР 1935 року організувати 
спеціальні курси для бригаді рів тваринництва і завідувачів ферм.

IV. Про державну книгу обліку поголів'я худоби
1. Особливим декретом уряду запровадити при всіх РайЗУ 

„Державну книгу обліку худоби*.
В „Державній книзі обліку худоби* вести обов'язкову ре

єстрацію народження лошат, телят, поросят і ягнят, також убуток 
худоби.

2. Керівництво і відповідальність за ведення .Державної книги 
обліку худоби* покласти на завідувачів РайЗУ.

3. В кожному колгоспі й радгоспі повинна вестись особлива 
книга тваринництва.

До цієї книги повинно обов'язково й регулярно записуватись 
час парування маток,корів,свиней, овецьіт. інш., час отелу коріз, 
опоросу маток, падіж худоби і причини падежу. Форму обліку 
худоіи в колгоспах і радгоспах затвердити Наркомземові УСРР.



V. Про ліквідацію безкерівності у колгоспників.

РНК УСРР і ЦК КП(б)У підкреслюють особливу важливість 
виконання рішень РНК СРСР і ЦК ВКП(б) про ліквідацію без- 
корівності колгоспників і вимагають від радянських та партійних 
органгаацій І земельних органів подати практичну допомогу в при
дбанні кожним колгоспником корови, свині, птиці.

РИК УСРР і ЦК КП(б)У п о с т а н о в л я ю т ь :
1. Організувати протягом 1934 року державну допомогу без* 

керівним і безхудобиим колгоспникам у придбанні ними на піль
гових умовах 505 тис. телиць, 1.145.000 поросят, 125.000 ягнят*

2. Щоб виконати це завдання, необхідно:
а) закупити в молочних товарних фермах і колгоспах, які 

мають усуспільнене стадо худоби, 105 тис. телиць віком 8 міся
ців, 795 тис. поросят і 95 тис. ягнят;

б) законтрактувати у колгоспників і одноосібників, які мають 
морів у своєму особистому користуванні, 400 тне. телиць віком 
до 8 місяців;

в) закупити в радгоспах системи Иаркомрадгоспів і Нарком- 
зеиу 350 тис. іїоросят і 30 тис. ягнят.

3. Затвердити такий план закупівлі та контрактації телиць, 
поросят і ягнят по областях.

(План додається)
Передача худоби з товарних ферм колгоспникам ніяк не може 

провадитися за рахунок скорочення основного стада ферм і ремонт
ного молодняка.

4* Підтвердити на 1934 р. пільги колгоспникам і одноосіб
никам, які вирощують телиць для продажу безкорівним колгосп
никам, установлені постановою РНК УСРР і ЦК КП(б)У від 
26 серпня 1933 року, а саме: пільгу по здаванню молока дер
жаві у вигляді знижки 25% з річного зобов'язання 1934 року 
і пільгу по здаванню м’яса державі у вигляді знижки 20% з річ
ного зобов'язану 1934 р.

5. Щоб стимулювати вирощування телят, вважати за доцільне, 
щоб безкорівні колгоспники, які купують телиць, давали колгосп
никам, у яких для них законтрактовується телиць, в рахунок 
уплаїи зерном 2—4 пуди за договореністю.

(і. Проведення контрактації і закупівлю телиць, поросят і ягнят 
покласти на райзємвідділи.

Схвалюючи повністю Ініціативу передових колгоспів, МТС 
І районів у справі розгортання сталінського походу за підне
сення тЕаринництва РНК УСРР і ЦК КП(б)У зобов’язують усі



План допомоги колгоспникам у придбанні телят, поросят іі ягнят (у тис. голів)
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райвиконкоми, райкоми і політвідділи МТС розгорнути масову 
роботу і соцзмагання серед колгоспників та колгоспниць навколо 
піднесення тваринництва, забезпечити на ділі утворення в кож
ному колгоспі тваринницьких бригад з постійним складом, лікві
дувати плинність бригадирів і зав. ферм. У центральній, обласній, 
районній І МТСівськіЙ пресі широко висвітлювати виконання 
колгоспами, районами й областями поставлених перед ними кон
кретних завдань у розвитку тваринництва.

Харків, 11 червня 1934 р.
Голова РНК УСРР П. Любченко.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косїор.

Оголошено в .Вісті 1.УЦВК* від 12 червня 1934 р. X? 134.

209. Про відзначення закінчення навчального року в школах

На відзначення закінчення навчального року в початкових, 
неповних середніх і середніх школах, на відзначення роботи 
кращих учителів, що віддано борються за зміцнення та підне
сення школи, РНК УСРР і ЦК КП(б)У ухвалюють пропозицію 
НКО УСРР—запропонувати облвиконкомам преміювати кращих 
учителів-удариикіь, які дали високі зразки боротьби за якість 
навчання в школі.

Харків, 3 червня 1934 р.
Голова РНК УСРР П. Любченко.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор.

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

201. Про самооподаткування сільської людності

На розвиток постанови ЦВК та РНК СРСР від 31 травня 
1934 р. „Про самооподаткування сільської людності** Всеукраїн
ський центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів 
УСРР постановляють:



I
1. Самооподаткування людності на задоволення її культурних 

та господарських потреб провадиться в сільських місцевостях 
та дачних селищах.

2. Передавані в розпорядження сільської ради на потреби, 
не передбачені за бюджетом, 25% зібраних сум самооподатку
вання витрачати на задоволення адміністративних потреб—забо
роняється.

Сільські ревізійні, комісії повинні не менш, як один раз на квар
тал, перевіряти вчасність і правильність витрачання коштів само
оподаткування як у частині, що передається до бюджетів (75%), 
так і в частині, що залишається в розпорядженні сільради (25%), 
і про наслідки перевірки доповідати загальним зборам громадян.

4. Зобов'язати Раду народних комісарів АМСРР, обласні та 
районні виконавчі комітети:

а) встановити суво ий нагляд за правильним проведенням 
самооподаткування й за витрпчаккам зібрана сум;

б) провести масову роботу по роз ясйСїг'ю лю;ності закону 
про самооподаткування;

в) забезпечити повне й своєчасне надання пільг, передбачених 
законом про самооподаткування.

II
5. У зв’язку з виданням цієї постанови, постанову ВУЦВК 

та РНК УСРР від 20 червня 1933 року „Про самооподаткування 
сільської людності в 1933 році на задоволення її громадських 
потреб* — (36. Зак. УСРР 1933р. № 31, ст. 400) — с к а с у в а т и .

Харків,* 11 червня 1934 г.
Голова ВУЦВК Г. Иетровський.

Голова РНК УСРР П, Любченко.
Секретар ВУЦВК Ю. ВойцехІвський.

Оголошено в .Вісті ВУЦВК* від 12 червня 1934 р. № 134-



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

202. Про нагородження колгоспів та радгоспів за високий 
урожай І якість сільсько-господарської продукції

Щоб піднести активність колгоспних мас і робітників рад
госпів УСРР у боротьбі за високий урожай та якість сільсько
господарської продукції, за відновлення тваринницького поголів’я 
та високу його продуктивність, Президія Всеукраїнського цент
рального виконавчого комітету у х в а л ю є :

1. Встановити спеціальні урядові грамоти для колгоспів і рад
госпів УСРР за краще ведення господарства або окремих його 
галузей, а саме: за кращі показники по врожайності та якості 
пшениці, цукрового буряку, бавовника, конопель тощо» за високі 
показники відновлення тваринницького поголів’я і краще виве
дені екземпляри коней, корів, свиней, овець, птахів.

Грамоти видаються від ВУЦВК, ЦВК АМСРР та облвиконкомів.
Одночасно з грамотою нагородженим колгоспам та радгоспам 

видається грошова або натуральна премія в розмірі:
а) від ВУЦВК—від трьох до п'яти тисяч крб.;
б) від ЦВК АМСРР та облвиконкомів — від двох до трьох 

тисяч крб.
2. Завести при ВУЦВК, ЦВК АМСРР та облвиконкомах спе

ціальні „книги грамот соціалістичного рільництва і тваринництва-, 
до яких записувати колгоспи й радгоспи, нагороджені зазначе
ними в п. І цібї постанови грамотами.

3. Організувати при Президії ВУЦВК „Всеукраїнську комісію 
присудження грамот- під головуванням голови ВУЦВК тои. Г. І. 
Петровського в складі Народного комісара земельних справ УСРР 
топ. Паперного, Завідувача с. г. відділу ЦК КП(б)У тов. Сідер- 
еького. Начальника політсектора НКЗС УСРР тов. Асагкіна, сек
ретаря ЦК ЛКСМУ тов. Андреєва, УпозНКРадгоспів Союзу РСР 
при Уряді УСРР тов. Нурінова, секоетаря ВУРПС тов. Гулого 
і Уловзагот. РНК СРСР тов. Степанського.

Зобов’язати ЦВК АМСРР та облвиконкоми організувати 
Молдавську й обласні комісії в складі: голови облвиконкому 
(в АМСРР — голови ЛДВК АМСРР), завідувача с. г. відділу обла
сного комітету КП(б)У, завідувача обласного земельного управ
ління, секретаря обкому ЛКСМУ, начальника політсектора ОблЗУ, 
голови ОРПС, директора одного з радгоспних трестів і Уповзагот. 
РНК СРСР.

4. Видачу грамот пристосувати до осені (в день урожаю).



Щоб надати справі присудження грамот широкого громад
ського характеру, рекомендувати ЦВК АМСРР та облвиконкомам 
практикувати, починаючи з осені 1934 р., організацію 5—7*денних 
районних та міжрайонних виставок рільництва і тваринництва.

Виставки провадити під знаком підведення підсумків с. г. 
року та наслідків соціалістичного змагання між районами, кол
госпами й радгоспами.

На основі поданих колгоспами й радгоспами показників та 
експонатів, що характеризують рівень їхнього господарства, виста
вочні комітети висувають кандидатів на нагородження грамотами.

Крім виставочних комітетів, кандидатів на нагородження гра
мотами висувають також районні виконавчі комітети та міські 
ради, а таксамо обласні радгоспні трести,

5. Всеукраїнській, Молдавській та обласним комісіям по при
судженню грамот надати право остаточно присуджувати грамоти 
від тих виконавчих комітетів, при яких ці комісії утворено.

Заборонити всім іншим організаціям та установам УСРР при
суджувати грамоти колгоспам і радгоспам за краще ведення 
господарства або окремих його галузей.

Всеукраїнська, Молдавська й обласні комісії можуть позбав
ляти грамот ті колгоспи й радгоспи, які після одержання грамог 
погіршили роботу в своєму господарстві.

Харків, 7 червзя 1934 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський.
Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.

Оголошено з „Вісті ВУЦВК* від 8 червня 1934 р. >6 130.

203. Про стан підготовки Солонянського РВК, Дніпропетров
ської області, і Гарбузинського РВК, Одеської області, до зби

ральної кампанії 1934 року 1

1. В боротьбі проти класововорожих, націоналістичних і інших 
контрреволюційних елементів Солонянський і Гарбузинський 
районні виконавчі комітети на основі послідовного виконання 
директив партії та уряду і розгортання масово-політичної роботи 
добились певних успіхів у піднесенні та зміцненні сільського 
господарства:

а) Солонянський район, найвідсталіший у минулому на Дніпро
петровщині, зайняв одне з передових місць в області у виконанні 
сільськогосподарських робіт 1933/34 р. передстроково і добро-



якісно закінчив весняну сівбу, успішно виконав державні зобо
в'язання і забезпечив задовільний стан тягла. В районі значно 
піднесено матеріальний добробут колгоспних мас — колгоспники 
одержали в середньому по району 8 кг. хліба на трудодень;

б) Гарбузинський РВК в боротьбі за ліквідацію проривного 
стану, в якому опинився район 1932 та 1933 р.р, вивершив 1934 р. 
план весняної сівби на 35 днів раніш ніж у 1933 році, піднявши 
парів втроє більш проти минулого року (14 тис. га проти 4.500 
1933 року).

2. Готування до збиральної кампанії в Солонякському районі 
позначилось задовільною наполегливою боротьбою навколо орга
нізації робіт, пов'язаних із збиранням урожаю: своєчасно відре
монтовано с. г. реманент, правильно розставлено робочу силу, 
своєчасно організовано прополювання, зміцнено виробничі бригади 
в колгоспах, утворено культурно-побутові умови праці колгосп
ників. У Гарбузикському районі, в наслідок незадовільного 
керівництва, слабкої трудової дисципліни, незадовільної роботи 
сільських рад і їх масових органів.—до цього часу підготовні 
роботи до збиральної кампанії розгорнуто незадовільно; плани 
збирання врожаю не доведено ще до широких колгоспних мас, 
ремонт тракторів виконано лише на 12%, збиральних машин — 
на 79,7%, збиральні машини забезпечено зерновловлюзачамії 
лише на 61,7%, організацію польових таборів досі ке закінчено, 
не забезпечено підготування сільськогосподарських кадрів усіх 
профілів, не звернуто було достатньої уваги на боротьбу за роз
виток та збереження кінського поголів'я і здорового коня.

При значній кількості одноосібних трудових господарств 
(1708—12%) Гарбузинський РВК випустив з поля свого зору 
цей сектор, що незадовільно підготувався до збиральної кампанії.

3. При наявності певних зрушень в організаційно-масовій роботі 
в Солонянському районі (активізація роботи депутатських груп 
у бригадах колгоспів і секцій сільрад, залучення активу до роботи 
в секціях, періодичне скликання конференцій і нарад колгосників 
та жінок для обміну досвідом роботи, скликання нарад керів
ників секцій ідепгруп, організація систематичної масової пере
вірки виконання договорів соцзмзгаиня, включання 16 сільрад 
з 22 у всесоюзний конкурс і т. д.) — у Гарбузинському районі 
організаційно-масовій роботі не приділено відповідної уваги, 
зокрема пожвавленню роботи сільрад і організації роботи секцій 
та депутатських груп. У всесоюзний конкурс на кращу по роботі 
сільраду в цьому районі сільради ще не включилися, соціалі
стичне змагання й ударництзо серед колгоспних мас розгорнуто 
надто незадовільно.



Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
пропонує Солонянському та Гарбузинському райвиконкомам:

1. Щонайуважніше підійти до організації та проведення зби
ральної кампанії, під лозунгом більшовицької боротьби за кожне 
зерно врожаю, пов'язуючи це із зразковим виконанням державних 
зобов'язань — хлібоздавання, завдань розвитку тваринництва та 
виконання єдиного с. г. податку, готування до осінньої сівби.

2. На основі піднесення трудової дисципліни Й боротьби проти 
прогульників, правильного розставлення сил, організації куль
турно-побутового обслуговування колгоспників, своєчасної орга
нізації таборів, налагодження правильного обліку роботи, роз
ставлення сил по виробничих бригадах, піднесення керівної ролі 
І класової пильности сільських рад, — забезпечити:

а) цілковите виконання всіх робіт, пов’язаних Із збиранням 
врожаю за накресленими планами;

б) повне і якісне виконання планів ремонту збиральних машин, 
двигуні» і тракторів, застосування простіших машин передусім 
на непридатних для роботи комбайнами площах;

в) повне й найдоцільніше використання комбайнів та інших 
с. г. машин, забезпечивши роботу на збиральних машинах і орга
нізувавши застосування зерновловлювачів, щоб запобігти будь- 
якої втрати зерна.

3. Забезпечити належну організацію охорони хліба в полі, 
скиртах і т. інш. на весь час збиральних робіт, а також роботу 
протипожежних дружин.

4. Звернути увагу на відповідну організацію та активізацію 
роботи комісій по якості у всіх колгоспах, залучивши до роботи 
в цих комісіях старі досвідчені кадри колгоспників-ударників.

5. Негайно організувати перевірку готовості трудових одно
осібних господарств до збирання врожаю.

6. Залучизши всі. сільради до активної участі у всесоюзному 
конкурсі-змаганні сільрад, домогтися пожвавлення роботи сіль
рад та їх масових органів — секцій і депутатських груп — і зокрема 
забезпечити:

а) організацію періодичних виїзних засідань президії РВК 
в сільради, колгоспи, радгоспи, залучаючи до обговорення питань, 
пов’язаних з готуванням до збиральної кампанії, широкі колгоспні 
й робітничі маси;

б) заслуховування на засіданнях президії РВК звітів сільрад, 
секцій і депутатських груп про їхню участь в організації та про
веденні збиральної кампанії;

в) допомогу від відділів РВК сільрадам в організації та роз
гортані роботи відповідних секцій сільрад;



г) розгортання соціалістичного змагання й ударництва в сіль
радах, колгоспах, радгоспах, а також систематичну перевірку 
виконання договорів і зобов’язань.

7. Президія ВУЦВК звертає особливу увагу Гарбузинського 
районного викоиавчого комітету на потребу домогтися рішучого 
зламу в догляді за конем і підготуванні тяглової сили до зби
ральних робіт.

8. Зважаючи иа всю серйозність завдань збиральної кампанії, 
Президія ВУЦВК пропонує всім облвиконкомам, РВК та МР на
креслити ряд практичних заходів, щоб своєчасно перевірити 
й виявити окремі хиби І недоліки, які заважають успішному роз
гортанню робіт у районах у зв'язку з наступним збиранням уро
жаю і здійсненням державних зобов’язань.

Харків, 16 червня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй.

Секретар ВУЦВК Ю. Всйцехівський.

204. Про настановлення тоз. Желвзногорського Г. А. иа Голову
Найвищого суду УСРР

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

настановити тов. Желєзногорського Г. А. на Голову Найви
щого суду УСРР.

Харків, 17 чероия 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петрозський.

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівсьиий.
Оголошене в .Вісті ВУЦВК44 від 20 червня 1934 р. Л» 140.

205. Про увільнення тов. Завицького Г. /й. еід обов’язків 
Голови Найвищого суду УСРР

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

у зв'язку з переходом на іншу роботу, увільнити тов. Завиць- 
кого Г. М. від ооов’язкіп Голови Найвищого суду УСРР.

Харків, 17 червая 1934 р.
Голоза ВУЦВК Г. Петровський. 

Секретар ВУЦВК Ю. Войцехівський.
Оголошгпо в .Вісті ВУЦСК" від 20 червня 1934 р. /А 140.



206. Про настановлення тов. Кузнецова Я. П. на УповНКЗод
СРСР при уряді УСРР

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

Настановити тов. Кузнецова. Якова Петровича на Уповнова
женого Народного комісаріату водного транспорту Союзу РСР 
при уряді УСРР.

Харків, 19 червня 1934 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. 

Секретар ВУЦВК 10. Войцехівський.
Оголошено в .Вісті ВУЦВК' від 21 червня 1934 р. Л* 141.

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
207. Про порядок проведення с. г. податку 1934 року

на території УСРР
На розвиток постанови ЦВКі РНК СРСР від 31 травня 1934 р 

„Положення про с. г. податок на 1934 р.“ (Известия ЦИК СССР 
и ВЦИК от 1 /VI — 1934 г. № 126)—установити такий порядок 
проведення на території України с. г. податку 1934 року:

1. Для обчислення податку з с. г. прибутків колгоспів зали
шити торішні пересічні для АМСРР і областей ставки податку 
в карбованцяк на один гектар таких засівів і насаджень:

______ 1. Для комун і с.-г. артілей ________________
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Зернові, кормові, корне- 
плоди та сіяні трагш . . 1,50 1,30 2.00 2,40 2,30 2,60 2,20 1.60

Картопля ............................... 3,00 3,50 3,00 2,50 2,00 2,69 2,50 1,60
Соняшник.............................. і,$а — ІДО 1,80 1,80 1,80 ІД) 1,80
Тютюн.................................... 6,50; 7,00 6,50 — — 6,00 6,50
Махорка......................... ...  . 7,00 7,50 — 7,00 — — — —
Городи . . . 13,^0 13,50 12,00 14,00 13,50 14,00 13,50 12,00
Баштани................................. 11.00 11,00 10,00 11.00 11,00 11,00 11,00 10,00
Сіножаті та засіви на силос. 1,50 1,50 1.60 1,С0 1,50 1,00 1.50 1,50
Садки та ягідники . . . . 28.00 28,00 24,00 28.00 28,00 23,00 28,С0 24.00

24,00 — 24,00І - 24,00 24,00 24,00! 24,00



ІІ. Для товариств спільного обробітку землі
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Зернові, кормові корне-
3,10неплоди та сіяні трави . 2,10 1,90 2.90 3,40 3,60 3,70 2.30

Картопля ............................. 4,30 5,00 4,30 3,60 3,60 3,70 3,60 2.30
Соняшник............................. 2,60 — 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
Тютюн................................... 9,30 10,00 9,30 — — 9,30 — 9,30
Махорка................................ 10,00 11,00 — 10,00 — — — —
Городи ................................. 19,30 19,30 17,00 20.00 19,30 20,'0 19.30 17,00
Баштани................................ 16,00 16,00 14,00 16,00 і 6,00 16,00 16,00 14,00
Сіножаті та засіви на силос 2,10 2,10 2.10 2,10 2,10 2,10 2,10 2.10
Садки та ягідники . . . . 40,00 40,00 34,00 40,00 40,С0 40,00 40,00 34,00
Виноградники...................... 34,00 — 34,00 — 31,00 34,00 34,сд 34,00

2. Для льону кудряшу встановити для окремих областей такі 
ставки податку в карбованцях за 1 га засівів — 1 крб. 60 коп. 
для комун та с. г. артілей і 2 крб. 25 коп. для товариств спіль
ного обробітку землі.

3. На додаток до пільг установлених статтями 10 —26 „Поло
ження про с. г. податок на 1934 рік" надати колгоспам такі 
пільги:

а) звільнити від оподаткування сільгоспподатком с. г. комуни, 
артілі, ідо їх організували особи, звільнені з. кадрів робітничо- 
селянської Червоної армії в довгострокову відпустку, запас, або 
зовсім від служби, при таких умовах: якщо комуну або артіль 
організували колишні червоноармійці протягом першого року 
після звільнення їх з Червоної армії та якщо колишні червоно
армійці становлять у колгоспі не менш третини загальної кіль
кості працездатних чоловіків комуни чи артілі;

б) звільнити в колгоспах від оподаткування с. г. податком 
земельні площі під шовківничними насадженнями, а також при
бутки від шовківництва:

в) звільнити від оподаткування с. г. податком засіви рижу 
в колгоспах;

в) звільнити від оподаткування прибутки, що їх одержали 
колгоспи від копання та вивезення цукрових буряків від пере
возу зерна та фуражу з глибинних пунктів до залізних та вод
них шляхів, навантаження й розвантаження зерна та фуражу 
на залізницях, пристанях і в портах, а також від вивозу лісу для 
державних лісозаготувачів;



д) звільнити від оподаткування с. г. податком площі сіножа
тей та кормових засівів, закріплених за колгоспними конярськими 
товарними фермами;

е) колгоспам, що провадять розплід племінних та високо- 
породних коней і мають конярські товарні ферми, зменшити 
обчислену для них загальну суму податку на 20%, якщо ці кол
госпи виконали умови, передбачені постановою РНК УСРР 
від 19 квітня 1933 р. „Про розвиток племінного конярства в кол
госпах'1 (36. Зак. УСРР 3933 р. № 20 ст. 251);

є) звільнити від оподаткування с. г. податком колгоспи, в яких 
концентруються малеїнові коні.

4. Для обчислення податку неусуспільненої частини господарств 
колгоспників, установити такі пересічні для АМСРР і областей 
ставки:

Для Київської області.................................................. 21 крб.
. Чернігівської області............................................ 20 »
, Вінницької ,  21 ,
„ Харківської .  24 9
9 Дніпропетровської області...................................26 .
. Одеської   26 ,
, Донецької  24 ,
и АМСРР   20 „

5. Установити такі пересічні норми прибутковості для одно
осібних трудових господарств (у крб.):

Області

к .X «.

NіН*°а п о «X >•" * X * и * Я Я >|Яп х и К
ар

то
пл

і 
в 

по
лі

Г
ор

од
и,

 б
аш

та
ни

 А
 ка

р*
 

то
пл

і 
на

 с
ад

иб
і

яко.оN
2
щН
X2
2І**

яАX
ч
«
яг*
X
•О В

ин
ог

ра
ди

нк
и

*•пяоX
О

я
о
ІС

я<о
%>чк
яияи
Ои.
•X
я
я
Vо

а
*
о
о

<■>оИ
яи
яв
л

В карбованцях з 1 га В к рб. 3 1 голови

Київська................. 66 122 480 320 540 _ 40 зо 24 17 2,5
Чернігівська . . . 64 122 480 340 540 — 40 зо 24 17 2,5
Вінницька . . . . 6 6 1 2 2 4 4 0 3 0 0 5 0 0 7 5 0 4 0 2 8 2 2 1 7 2 , 5
Харківська .... 67 122 480 340 510 — 40 ЗО 24 17 2,5
Дніпропетровська 68 100 480 — 540 760 40 зо 24 17 2,5
Одеська.................. 68 100 480 — 510 760 40 ЗО 24 17 2,5
Донецька .... 67 100 480 — 540 750 40 зо 24 17 2,5
АМСРР...................... СО 100 440 200 4Л 700 40 28 22 17 2,5



6. Крім пільг» установлених статтями 68—63 „Положення про 
с. г. податок на 1934 рік“, надати ще трудовим одноосібним 
господарствам такі пільги:

а) звільнити від оподаткування с. г. податком прибутки від 
бджільництва, шовківництва й земельні площі під шовківничими 
насадженнями;

б) звільнити від оподаткування прибутки» що їх одержали 
трудові одноосібні господарства, від копання та вивезення цук
рових буряків, від вивезення зерна та фуражу з глибинних пунк
тів до залізних та водних шляхів, від навантаження Й розванта
ження зерна та фуражу на залізницях, пристанях та портах, 
а також від вивозу лісу для державних лісозаготувачів.

7. Доручити Раднаркомові АМСРР та облвиконкомам устано
вити по окремих районах строки сплати с. г. податку для госпо
дарств колгоспників і трудових одноосібників з тим, щоб у цілому 
по АМСРР та областях забезпечити надходження 20% податку 
до 20 серпня, 50% —до 20 вересня і 100% —до 15 листопада.

8. Встановити такі ознаки, за якими господарства визнаються 
за куркульські й оподатковуються в індивідуальному порядкові:

а) господарства, що систематично спекулюють (скуповують 
та продають) і наживаються на цьому за рахунок робітників 
та селян;

б) господарства, що позичають на кабальних умовах гроші 
або продукти (лихварюють);

в) господарства, що вживають найманої праці для сільсько
господарських робіт, у промислах та підприємствах, за винятком 
тих випадків, коли за чинним законодавством уживання найманої 
праці не тягне за собою позбавлення виборчих прав;

г) господарства, що мають млини, олійниці, крупорушки, про
сорушки, вовночесальні та вовнобійки;

д) господарства, що мають промислові підприємства або зай
няті в промислах, через які експлуатують околишню людність, 
даючи роботу додому і здаючи в оренду за кабальними умовами 
підприємства та устатковання, а також через скупівлю для пере
робки на підприємствах або промислах сільськогосподарських 
продуктів.

Рада народних комісарів АМСРР та обласні виконавчі комі
тети мають право доповнювати цей перелікознак, відповідно до 
місцевих умов.

9. Термін сплати 100% податку з господарств, оподатковуваних 
в індивідуальному порядкові — 1 серпня 1934 року.

10. Проведення сільгоспподатку покладається на ради—сіль
ські; селищні, міські та на районні виконавчі комітети, які несуть



відповідальність за правильне застосування положення про сіль- 
госпподаток та цієї постанови.

11. На сільські, селищні та міські ради, підпорядковані рай
виконкомам покладається:

а) провадити облік об’єктів та джерел прибутку;
б) надавати пільги червоноармійським господарствам;
в) попередньо розглядати списки: 1) маломіцних господарств, 

що підлягають повному чи частковому звільненню від сільгосп- 
податку* 2) господарства, в яких оподатковуються прибутки від 
продажу сільськогосподарських продуктів за цінами, що скла
даються на ринку;

г) виявляти куркульські господарства та складати списки цих 
господарств для оподаткування в індивідуальному порядкові;

д) попередньо визначати джерела й розмір прибутків від 
нехліборобських заробітків;

е) обчислювати оподатковуваний прибуток та податок, запов
нювати і вручати повідомлення одноосібним господарствам та кол
госпникам;

є) приймати платежі по с. г. податку від колгоспників та одно
осібних господарств, якщо нема ощадкаси, яка обслуговує сіль
раду, і вчасно переказувати зібрані гроші до кредитних установ;

ж) складати акти на випадки стихійного лиха;
з) провадити податкове діловодство, рахівництво та звітність 

по с. г. податку;
і) накладати штрафи за затаювання об’єктів обліку та дже

рел прибутку;
к) застосовувати примусові заходи справляння порядком, пе

редбаченим у положенні про справляння податків та неподат
кових платежів.

12. По всіх сільських (селищних) радах утворити сільські 
податкові комісії під головуванням голови сільської (селищної) 
ради, у складі двох членів ради (від фінансової та сільсько
господарської секцій), по одному представнику від кожного кол
госпу, представника від родини червоноармійців, одного від 
активу одноосібників, що його обирають загальні збори гро
мадянка представника місцевої промислово-кооперативної артілі— 
в районах, де розвинено кустарні промисли.

Сільські податкові комісії попередньо опрацьовують усі по
даткові справи, що покладаються за ст. 11 цієї постанови на сіль
ські, селищні та міські ради, розглядають скарги й заяви кол
госпників та одноосібних господарств і подають до районних 
податкових комісій висновки по скаргах.



13. Списки маломіцних господарств, списки господарств, що 
продають сільськогосподарські продукти за цінами, які склада
ються на ринкові, та списки куркульських господарств, до роз
гляду Іх сільрадами, повинні бути пильно обговорені й переві
рені на зборах колгоспників та активістів одноосібників.

14 На районні виконавчі комітети та міські ради, підпорядковані 
облвиконкомам, покладається:

а) видавати постанови про порядок проведення сільсько
господарського податку на підлеглій території;

б) керувати й наглядати за обліком об’єктів та джерел при
бутку, визначенням розмірів прибутків, складанням та затверд
женням списків маломіцних господарств, господарств, які про
дають с. г. продукти за цінами, що складаються на ринкові, 
за наданням пільг родинам червоноармійців та інших пільг, вираху
ванням та справлянням сільгоспподатку й поданням установленої 
звітності по сільгоспподатку;

в) затверджувати списки куркульських господарств, оподат
ковуваних в індивідуальному порядкові;

г) обчислювати та справляти сільськогосподарський податок 
з колгоспів:

д) накладати штрафи за подання невірних відомостей про 
дані, потрібні для обчислення податку з колгоспів;

с) застосовувати примусові заходи справлення в порядкові, 
передбаченому положенням про справляння податків та неподат
кових платежів.

15. При районних виконавчих комітетах утворити районні 
податкові комісії по сільгоспподатку під головуванням голови 
райвиконкому або його заступника, у складі зав. райфінвідділу, 
зав. райземвідділу, інспектора УНГО, по одному представнику 
від райвійськомату, райпрофради, а в районах, де широко роз
винена кустарна промисловість, — від райсоюзу промкооперації.

Примітка: При міськрадах, ^підпорядкованих облвиконкомам, утворюються 
аналогічні податкові комісії.

16. На районні податкові комісії- покладається:
а) попередньо розглядати проект постанови по сільгосппо

датку;
б) надавати пільги колгоспам, а також пільги за стихійним 

лихом колгоспникам та трудовим одноосібникам;
в) розглядати й подавати райвиконкомові (міськраді) на зат

вердження списки куркульських господарств, оподатковуваних 
н індивідуальному порядкові, а також розміри їхніх прибутків;

г) затверджувати списки одноосібних трудових господарств, 
що мають нехліборобські прибутки, і розмір цих прибутків;



списки одноосібних трудових господарств, які мають прибутки 
від продажу с. г. продукції за цінами, що складаються на ринку, 

розмір цих прибутків; списки маломіцних господарств, звільне
них від сплати с. г. податку цілком чи частково; підсумки обліку 
об'єктів та джерел прибутків по кожній раді;

д) розглядати й розв'язувати скарги платників.
17. У містах, підпорядкованих облвиконкомам, де провадиться 

оподаткування сільгоспподатком, організувати при міських радах 
комісії по сільськогосподарському податку, за головуванням го
лови міськради або його заступника, у складі членів — представ
ників фінансового відділу, органів комунального господарства 
промкооперації, професійного об'єднання та від кожного кол
госпу.

На міські податкові комісії покладаються обов'язки, перед
бачені цією постановою для сільських податкових комісій.

Харків, 7 червня 1934 р.
Голова РНК УСРР П. Любченко, 

Керівничий справ РНК УСРР Л. Ахматов.

Видання офіціальне НКЮ УСРР 
Відповідальний редактор Н. Кас'ян

Здано до складу З VII., підписано до друку ЮУіІ. 34 р.; формат паперу >/« 
4-поштов. (62X94;,- *ага м. ст. 38 клгр; палер. 7/в арк. На папер. арк. ІОІ.ІСОзпак.

Техредактор Н. Шайдурова
Видавництво ВУ11ВК „Радянське будівництво і право*.

Уповнов. головліту № 2839 (1009) Зам. 1369—27.000

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



Пролетарі всіх країн, едиайтссяі

%и^/и
ЕРйОТДЗЛЯВШ ПІД РОЗПИСКУ
(На *оз Уг.оон,»зкимзв'ьз<5 яр* РНК 

Гс?? 9 З-УІІІ 33 р. Ке 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

Яз 25 29 серпня 1934 рому № 25

З М І С Т
Постанова Ради народних комісарів УСРР 1 ЦК КП(6)У

208. План озимоТ сівби на 1934-35 рік по колгоспно-селян
ському сектсру.

Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету
І Ради народних комісарів УСРР

209 Про ліси колгоспні та місцевого значення.
210. Про додаткові пільги вчителям загальноосвітньої школи.
211. Про роботу масових бібліотек.
21 . Про  звільнення від податку з будівель курортів і санаторій 

системи НКОЗ УСРР.
213. Про заборону виселяти родини трудящих, призваних до 

лав РСЧА.
214. Про зміни ставок квартирної плати для низькооплачуваних 

категорій робітників і службовців.
215. Про доповнення Кримінального Кодексу УСРР ст. 135/* 

про відповідальність за обкрадання споживача Й обдурю
вання радянської держави.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету

216. Про настановлення тов. Карасика Р. М. на заступника нар* 
кома юстиції і прокурора УСРР.

217. Про увільнення тов. Нурінова від обов’язків уловнарком- 
радгоспів.

218. Про розкрупнення Старо-Ушицького району, Вінницької 
області.



Постанови Ради народних комісарів УСРР
219. Про передачу дачі в Померках — НКОЗ іа кол. будинку 

НКПраці — НКОсвіті УСРР.
220. Про відстрочку подачі проекту та кошторису по будівництву 

будинку для працівників Наркомпостачання в Києві.
221. Про заборону знищення лісу в 50 кілометровій зоні навколо 

м. Києва.

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР І ЦК КП(б)У

208. План озимої сівби на 1954-35 рік по колгоспно-селян
ському сектору.

1. Відповідно до постанови РНК СРСР затвердити на 1934- 
35 рік посів озимих культур по колгоспному сектору розміром 
8.200 тисяч га (в тому числі пшениці — 5.250 тис. га) і по одно
осібному сектору розміром 918 тис. га (в тому числі пшениці 
150 тис. га), а разом по колгоспно-селянському сектору 9.118 
тис. га (в тому числі пшениці 5400 тис. га) з таким розподілом 
плану сівби озимих по областях:

План озимо? сівби на 1934 рік (тис. іа):

Колгослно-селян-
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2. Зобоо язати ОВК А РВК, обкоми й РПК, начальників обл- 
вемупраа * РайЗВ відповідно до цього плану установити зав
даная по сівбі озимих для окремих районів, МТС, колгоспів та 
одноосібних господарств і довести ці завдання на місця не 
пізніш 7 серпня.

3. Забезпечити сівбу сортовим насінням озимої пшениці на 
площі 4 млн та, жита —312 тне. га за додаваним планом.

4. Установити такі остаточні строки закінчення озимої сівби:
Мла Чернігівської області ... — 20 вересня,

. Київської, Вінницької та
. Харківської ...................................— 25 *

Донецької.................................— 1 жовтня,
* Дніпропетровської, Одесь

кої Й АМСРР ... . — 5 .

5 Підготовляти грунт 1 сілій озимину треба за такими основ
аний агротехнічними вимогами:

а) сівбу озимини в колгоспах провадити на призначених для 
них полях сівозмін, припускаючи, як виняток, сівбу озимини на 
інших полях лише в тих випадках, коли озиме поле сівозміни 
не відповідає вимогам агротехніки для даної культури;

б) за 10 — 12 днів до сівби провести культивування й боро
нування в 2 сліди, не припускаючи розриву між цими роботами. 
Перед сівбою грунт обов’язково боронувати в 2 — Зслідизкуль- 
тнвуванням засмічених ділянок,

в) сіяти виключно рядковими сіялками з закриттям насіння 
«а глибину 4 — 5 см;

г) насіння пшениці й жита неодмінно очищати на сортувал
ках, а пшениці —ще й трієрувати. Не припускати сівби жита 
насінням, зараженим ріжками без попереднього повного очи
щення. Увесь насінний матеріал — перед сівбою треба протруїти 
й перевірити на схожість, складаючи відповідні акти.

6. Зобов’язати начальників облземуправ, РайЗВ, директорів 
МТС та голів колгоспів забезпечити догляд і контроль за якістю 
підготування грунту й сівби, організувавши приймання комісіями 
по якості кожної окремої ділянки в процесі передпосівного під
готування й сівби.

м. Київ, 2 серпня 1034 року

Голова ради народних Секретар ЦК КП(б)У
комісарів УСРР П. Любченко. С. Косіор.
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Тво керіввнчого справ РИК УСР?
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ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

209. Про ліси колгоспні та місцевого значення
Щоб поліпшити господарювання в лісах місцевого значення, 

забезпечити належний розвиток цих лісів, посилити контроль за 
правильним проведенням господарства й забезпечити розгортання 
агролісомеліоративних робіт, Всеукраїнський центральний вико
навчий комітет і Рада народних комісарів УСРР постановляють

1. Зі складу лісів, що їх за постановою ВУЦВК та РНК УСРР 
від 27 травня 1925 р. було передано для користування колишнім 
земельним громадам, вилучити лісові ділянки площею до 100 га 
та закріпити їх за окремими колгоспами для провадження гос
подарства і користування.

Лісові ділянки з площею більш 100 га визнати за ліси місце
вого значення і підпорядкувати їх РВК.

2. Облвиконкомам та райвиконкомам для здійснення передачі 
лісових ділянок окремим колгоспам створити спеціальні обласні 
та районні комісії за головуванням відповідних голів ОВК та РВК.

НКЗсправ видати інструкцію про порядок робіт цих комісій.
3. Передачу лісів колгоспам розпочати негайно і закінчити 

до І січня 1935 року.
4. Зобов'язати колгоспи в переданих їм лісах суворо додер

жувати режиму рубок та правил лісового користування, вста
новлених законом для лІсокультурної зони, і забезпечити в цих 
лісах планове господарювання, меліорацію та лісонасадження.

5. Керівництво, планування і догляд за провадженням госпо
дарства в лісах колгоспів та роботами з агролісомеліорації по
класти на райзємвідділн та державні лісові органи НКЗемсправ.

Покласти на сільради догляд за додержанням колгоспами 
правил лісового користування, режиму рубок та лісонасадження.

6. Деревину лісів, що передані колгоспам, колгоспи вико
ристовують для задоволення потреб колгоспу та колгоспників.

Усі надходження від колгоспних лісів колгоспи зобов’язані 
повертати на поновлення лісу та поширення лісонасадження.

7. Ліси місцевого значення в районах об'єднуються у вироб
ничі госпрозрахункові одиниці — райлісгоспи при райземвідділах.

РаЙлісгоспи зобов’язані суворо додержуватись правил лісо
вого користування та режиму рубок, шо встановлені законом 
для лІсокультурної зони, і забезпечити планове господарювання.

8. Запропонувати РВК створити з лісів місцевого значення 
(райлїсгоспів) організаційну базу для поширення лісорозведення 
та лісомеліорації ьа придатних колгоспних землях, а також для 
утворення полезахисних смуг, як заходів боротьби з посухою.

9. Вся продукція з лісів місцевого значення в першу чергу,



витрачається на потреби колгоспного й місцевого будівництва 
за планами» затвердженими РВК. Лісопродукція цих лісів екс~ 
портного значення передається за чинними цінами державним 
лісовим органам.

10. Установити з 1 січня 1934 року оплату попенноТ вартості 
лісосік, залишаючи всі надходження від попенщини в госпо
дарстві райлісгоспів, як фонд лісопоновлевня.

11. Всі прибутки райлісгоспів витрачати виключно на лісо- 
відбудовчі і лісомеліоративні роботи з тим, щоб не менш 75Н 
гуртових прибутків залишати в безпосередньому розпорядженні 
райлісгоспів, а решту дозволити зосереджувати в ОблЗУ, як 
фонд регулювання області, який використовується виключно на 
лісовідбудовчі й лісомеліоративні роботи.

12. Керівництво, планування й догляд за провадженням госпо
дарства в райлісгоспах та роботами з агролісомеліорації покласти 
на державні лісові органи НКЗемсправ.

13. Доручити НКЗС УСРР протягом 2-х декад видати поло
ження про ліси колгоспні та місцевого значення.

14. Постанову ВУЦВК і РИК УСРР від 27 травня 1925 року 
„Про ліси трудового користування І про задоволення селянства 
лісами й побічним користуванням з державних лісів УСРР* 
(3.3. УСРР 1925 р. № 28, ст. 222) — с к а с у в а т и .

м. Київ, 20 липня 1034 року.

Голова Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету Г. ПетровськиД 

Заст. голови Ради народних комісзрїз УСРР В. Порайко
Секретар ВУЦВК Ю. ВоАцехівськкй

210. Про додаткові пільги вчителям загальноосвітньої школи
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на

родних комісарів УСРР постановляють:
1. Поширити на педагогічно-інструкторський персонал місь

ких загальноосвітніх шкіл і на директорів (завідувачів) цих шкіл 
чинність закону про періодичні надвишки, встановлені ст.ст. 2 
і 3 постанови ВУЦВК і РИК УСРР від 24 липня 1930 р. „Про 
пільги працівникам соціально-культурних установ0 (3.3. УСРР 
1930 р. М 17, ст. 165). Надвишки сплачувати з 1934 р. за ро
боту в міській школі з 1 вересня 1931 р.

2. Встановити для педагогічно-інструкторського персоналу 
старших класів середньої школи (8, 9, 10 класи) та директорів 
сільських і міських шкіл періодичні надвишки в розмірі, вста
новленому для вчителів старших класів (5, 6, 7 класи) неповних 
середніх шкіл.



3. Педагогічно-інструкторський персонал загальноосвітніх шкіл 
і директори (завідувачі) цих шкіл набувають право одержувати 
першу надвишку за вислугу років, що встановлені ст.ст. 2 і З 
постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 24 липня 1930 р. і ст.ст. 1 
і 2 цієї постанови, лише тоді, коли вони останні два роки безпе
рервно працювали в одній школі або коли на протязі цього часу їх 
переведено до іншої школи за рішенням органів народної освіти.

4. Для педагогічно-інструкторського персоналу сільських за
гальноосвітніх шкіл і директорів (завідувачів) цих шкіл до над
вишок, установлених ст.ст. 2 і 3 постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
від 24 липня 1930 року „Про пільги працівникам соціально-куль
турних установ" і ст. 2 цієї постанови, встановити додаткові 
надвишки за безперервну роботу в одній школі.

Надвишки ці встановлюються до основного річного розміру 
заробітної плати за кожні 3 роки безперервної роботи на селі 
в одній школі, починаючи в 1-го вересня 1931 року, але най
більше чотири надвишки, розміром:

а) в початковій школі для тих, що мають вищу й середню 
освіту,— 48 крб., для тих, що мають іншу освіту, — 36 крб.

б) у старших класах неповної середньої школи (5, 6, 7 класи) 
та середньої школи (8, 9, 10 класи) для тих, що мають вишу 
освіту,— 80 крб., для тих, що мають іншу освіту, — 65 крб.

5. На зміну другої частини ст. 8 постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР від 24 липня 1930 року .Про пільги працівникам соціаль
но-культурних установ41 установити, що виконкоми, міські й сіль
ські ради в тих випадках, коли вчителям, що працюють на селі, 
безплатну квартиру натурою надати не можна, повинні сплачу
вати фактичну вартість квартири та комунальних послуг коштом 
місцевого бюджету.

6. Періодичні надвишки за вислугу років, що встановлені 
для вчителів старших класів неповної середньої та середньої 
школи (5 — 10 класів), поширити на тих районних інспекторів 
шкіл народної освіти, які до переходу на цю роботу мали не 
менш 3-х років стажу педагогічної роботи.

7. Цій постанові надати чинності з 1 вересня 1934 року.
8. Запропонувати НКОсвіті і ВУРПС до інструкції про запро

вадження періодичних надвишок за вислугу років внести зміни, 
шо обумовлені цією постановою.
м. Київ, 20 липня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський 

Голова Ради народних комісарів УСРР П, Любченко 
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцехівський



211. Про роботу масови : бібліотек
Щоб поліпшити керування масовим* бібліотеками, впорядку

вати комплектування їх книгами, підне :ти культурно-політичний 
рівень бібліотечних кадрів і цим забезпечити рішуче піднесення 
якості роботи масових бібліотек, Всеукраїнський центральний 
виконавчий комітет і Рада народних комісарів УСРР поста
новляють:

1. Покласти на бібліотечну управу НКОсвіти УСРР;
а) державний контроль за діяльністю всіх бібліотек, веза- 

лежно від того, яким організаціям вони підпорядковані;
б) керування комплектуванням бібліотек;
в) складання рекомендаційних списків літератури для бі 

бліотек;
г) систематичне вивчення, добір і підготовку бібліотечних 

кадрів;
д) збирання та вивчення загальних бібліотечних статистичних 

даних;
е) облік усіх бібліотек;
е) організацію бібліотек сітки органів народної освіти як у 

місті, так і на селі.
2. Запропонувати облвиконкомам утворити при всіх обласних 

відділах народної освіти бібліотечні сектори, при всіх районних 
і міських відділах наросвіти — бібліотечні інспектури, на яких 
покласти практичне керування сіткою державних бібліотек І 
контроль над бібліотечною роботою громадських організацій 
(профспілок, кооперації тощо).

3. Для оперативного керування профспілковими бібліотеками 
організувати сектори бібліотечної роботи при ВУРПС та обл- 
профрадах.

4. Щоб установлювати загальні засади І координувати роботу 
всіх організацій, у віданні яких є бібліотеки, утворити при НКОс- 
віті державну бібліотечну раду з представників: НКОсвіти, 
ВУРПС, ПУУВО, УП НКВП, НКЗдоров’я, Політсектора НКЗСправ, 
ЦК ЛКСМУ, Бібліографічного інституту, типізованих видав
ництв, Книготоргу і досвідчених бібліотечних працівників.

Доручити наркомові освіти тов. З а т о н с ь к о м у  затвердити 
положення про державну бібліотечну раду.

5. Встановити, що директорів обласних бібліотек призначає 
Ніродний комісаріат освіти, завідувачів міських та районних 
бібліотек — обласні відділи наросвіти і бібліотекарів сільської 
сітки — районні відділи наросвіти.

Призначення та затвердження бібліотечних працівників проф
спілкової сітки провадять, відповідно, обласні й районні проф- 
ради.



Заборонити органам наросвіти, профспілковим г іншим орга
нізаціям призначати на бібліотечну роботу осіб без попереднього 
дозволу на йе кваліфікаційних комісій, що утворюються при 
міських та районних відділах наросвіти, за винятком бібліотеч
них працівників, що мають спеціальну освіту.

6. Доручити НКОсвіті, разом з ВУРПС та УНГО, до 1-го ве
ресня ц. р. провести перереєстрацію всіх бібліотек УСРР, у тому 
числі й відомчих. Усі нові бібліотеки, що утворюються, підля
гають обов'язковій реєстрації в районних відділах наросвіти.

7. Зобов'язати НКОсвІту протягом 1934 року утворити при 
КОЖНІЙ школі дитячі бібліотеки, всебічно посиливши свою увагу 
до цих бібліотек. Організація нових шкільних бібліотек не по
винна провадитись за рахунок зменшення числа спеціальних 
дитячих бібліотек та дитячих відділів бібліотек для дорослих.

Довести кількість спеціальних дитячих бібліотек УСРР на 
1 вересня 1934 року до 100 одиниць.

3. Запропонувати НКОсвіті спільно з політсектором НКЗем- 
сярав 1 ВУРПС до 1 вересня 1934 року організувати при всіх 
зразкових будинках колгоспника і МТС стаціонарні бібліотек» 
з платними працівниками, утворивши при цих бібліотеках пере- 
сузні фонди для обслуговування колгоспного активу та кол
госпників району діяльності МТС і робітників та службовців МТС.

9. НКЗемслрав, УпНКРГ та НКПостачаиню, спільно з НКОсаІ- 
тою та ВУРПС, до 1 вересня 1934 року:

а) перевірити стан наявних бібліотек при радгоспах і забез- 
печитн рішуче поліпшення їх роботи (забезпечити й відремон
тувати приміщення, забезпечити кадрами, перевірити й попов
нити книжкові фонди);

б) організувати нові бібліотеки при радгоспах, де їх немає.
10. НКОсвіті, ВУРПС та іншим установам 1 організаціям, що 

відають бібліотеками, зобов'язати керівників бібліотек повести 
рішучу боротьбу за охайне та уважне ставлення до книжкя, 
налагодивши систематичний інструктаж читачів про порядок 
користування книжками.

11. Доручити НКЮстицІї УСРР опрацювати проект спеціаль
ного закону про кримінальну й матеріальну відповідальність, 
установ, яким підлеглі бібліотеки, за руйнацію бібліотек, роз
трату бібліотечного фонду та безгосподарний стан бібліотек, * 
також про відповідальність окремих осіб за розкрадання, втрату 
та псування бібліотечної книжки, і подати свої пропозиції на 
затвердження РНК УСРР.

12. Щоб поліпшити комплектування бібліотек:
а) зобов'язати видавництва в погодженні з НКОсвітою виді

ляти частину тиражів видаваної літератури для планового по
стачання бібліотек;



б) з мстою поліпшити обслуговування бібліотек, виконанню 
їх попередніх замовлень та комплектування нових бібліотек 
організувати в системі НКОсвіти і при профрадах об’єднані бі 
блІОТ£ЧНІ колектори. Керівництво роботою колекторів покласт 
на НКОсвіту,

Доручити НКФінансів виділити оборотні кошти для роботи 
колекторів.

Дорівняти бібліотечні колектори до книготорговельних орга
нізацій; запропонувати всім видавництвам відпускати їм літера
туру з відповідною знижкою;

в) зобов’язати видавництва надсилати для бібліотек про
спекти своїх видань (за передплатою) для своєчасного складання 
замовлень на нові книжки;

г) всім видавництвам скласти договори з центральними, мі
ськими Й районними бібліотеками на забезпечення поточною 
масовою політичною літературою;

д) зобов’язати НКОсвіту й ВУРПС установити тверді кошто
риси бібліотек, забезпечивши своєчасну видачу асигнувань нл- 
придбаний літератури та використання визначених бібліотекам 
сум за призначенням.

Держпланові УСРР та ИКФіиансів УСРР під час складання- 
контрольних чисел виходити з потреби обов'язкового збільшення, 
асигнування па бібліотечну роботу.

13. Для поліпшення критико-бібліографічної роботи:
а) зобов'язати НКОсвіту організувати з 1 серпня ц. р. дер

жавний бібліографічний інститут у м. Харкові.
Доручити НКОсвіті опрацювати структуру інституту, забез

печити Його високоякісними кадрами І, порозумівшися з НКФі
нансів, виділити потрібні кошти;

б) утворити спеціальний журнал з питань критики та бібліо
графії типу .Книга й Революция*, НКОсвіті подати на затвер
дження РИК УСРР пропозиції про обсяг журнала, тираж та по
рядок фінансування.

14. Запропонувати облвиконкомам протягом місяця зміцнити 
бібліотечні сектори ОблВНО, Інспектур РайВНО, облпрофрад та 
бібліотечні колектори перевіреними кваліфікованими працівниками.

15. Запропонувати НКОсвіті й ВУРПС, порозумівшися в 
Держпланом УСРР, розгорнути планову підготовку 1 перепідго
товку наявних кадрів бібліотечних працівників з таким розра
хунком, щоб на кінець другої п’ятирічки не менш половині? 
керівних кадрів республіканських, обласних, важливіших міських 
районних та великих фабрично-заводських бібліотек мали фахову 
освіту в обсязі вищої школи і не менш половини керівних бі
бліотечних працівників решти бібліотек мали спеціальну освіту 
в обсязі середньої школи, запровадивши цього року такі заходи:.



а) МКОсвїті встановити набір до бібліотечного факультету 
ВУІКО на 1934-35 навчальний рік у кількості 500 осіб (з них 
100 па вечірній);

б) утворити в 1935 році Бібліотечний Інститут; НКФінансІв 
у бюджеті 1935 року передбачити відповідні асигнування;

в) НКОсвіті утворити 3 нових бібліотечних технікуми в До
нецькій, Одеській та Харківській областях з набором 1934-35 
навчального року в кожний із них по 120 осіб. Перетворити на 
■бібліотечні технікуми такі тахнікуми комосвіти: ніженський, ме
літопольський, тульчинський, київський та кременчуцький;

г) зобов’язати НКОсвіту разом з політсектором НКЗСправ 
провести в 1934 році тримісячні курси на 700 чол. для підго
товки бібліотечних працівників районних бібліотек та бібліотек 
політвідділів МТС;

д) зобов'язати ВУРПС розгорнути в 1934 році сітку тримі
сячних курсів бібліотечних працівників для профспілкових бі
бліотек на 400 чол.;

е) зобов'язати НКОсвіту й ВУРПС розгорнути сітку курсів 
перепідготовки бібліотечних працівників, забезпечивши в 1934 році 
перепідготовку не менш 50% наявних низових бібліотекарів.

16. НКОсвіті УСРР переглянути програми бібліотечного від
ділу ВУІКО та бібліотечних технікумів з тим, щоб забезпечити 
відповідність їх завданням підготовки працівників, добре обіз
наних з киигЬю та озброєних марксоленінською теорією.

17. НКОсвіті та НКФінансІв довести стипендії студентів бі
бліотечних ВИШів та технікумів до рівня відповідних педаго
гічних навчальних закладів.

18. Доручити ВУРПС, порозумівшися з НКОсвітою 1 НКФі
нансІв, відповідно до ставок дифоплати, встановлених за поста
новою РНК РСФРР від 25 січня ц. р. для бібпрацівників РСФРР, 
протягом декади опрацювати розряди диференційованої оплати 
праці бібліотечних працівників і видати про це відповідну 
постанову.

На зміну постанови РНК УСРР від 8 грудня 1933 р. нові 
ставки запровадити з 1 липня ц. р.

Зобов'язати облвиконкоми та НКФінансІв запровадити нові 
ставки в межах, визначених за місцевим бюджетом асигнувань 
на народну освіту, безумовно забезпечивши оплату за цими 
ставками з 1 липня ц. р.

19. Зобов’язати облвиконкоми та РНК АМСРР протягом 
1934 р. провести ремонт усіх бібліотечних приміщень, устатку
вати відповідною меблею та обладнанням 1 утворити в них по
трібну культурну обстановку.

20. Категорично заборонити радянським, господарським 
професійним організаціям використовувати приміщення бібліотек



для інших потреб і переселяти бібліотеки в інші, гірші примі
щення. За порушення цього Прокуратурі притягати винних до 
судової відповідальності.

21. Запропонувати НКОсвіті та ИКЛегпромовіУСРРу 1934 році 
організувати виробництво та постачання бібліотек бібліотечним 
обладнанням і технічним інвентарем.

22. Щоб привести чинне законодавство УСРР у відповідність 
до цієї постанови, доручити НКЮстиції і НКОсвіті протягом
2-х декад подати встановленим порядком проекти відповідних 
кодифікаційних змін.

и. Київ, 26 липня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський.

Голова Ради народних комісарів УСРР П. Любченко.
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцехівський.

212. Про звільнення від податку з будівель курортів 
і санаторій системи НКОЗ УСРР

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

звільнити всі курорти й санаторії системи Народного комі
саріату охорони здоров’я УСРР від податку з будівель.

м. Київ, 29 липня 1934 року.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський

Голова Ради народних комісарів УСРР П. Любченко. 
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцехі-зсьний.

213. Про заборону виселяти родини трудящих, призваних
до лав РСЧА

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

1. Родини трудящих, призваних до Робітничо-селянської Чер
воної Армії, не можна виселяти й переселяти ані судовим, ані 
адміністративним порядком Із зайнятих ними приміщень, нада
них у зв'язку з трудовим договором, коли цей договір скінчився 
в наслідок призову трудящого до лав РСЧА.



Тахсамо не можна виселяти й переселяти з приміщень, на
даних у зв'язку з трудовим договором, родин трудящих, у скла
ді яких е призваний до лав РСЧА, навіть тоді, коли трудовий 
зв'язок з установою чи підприємством, що дало приміщення, 
розірвано ще до призову трудящого до лав РСЧА.

2. Право виселяти зазначених у ст. 1 цієї постанови осіб 
відповідні підприємства й установи набувають тільки після 6 мі
сяців від дня звільнення трудящого з лав РСЧА. 

м. Київ, 16 серпня 1034 року.
Вик. об. Голови Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцєхібський.
Заст. Голови Ради народних комісарів УСРР

І. Шелехес.
Заст. Секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. Горліпськнй.

214. Про зміни ставок квартирно! плати для низькооплачуваних. 
категорій робітників і службовців

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

І. На зміну ст. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 25 жовт
ня 1929 рокум,Про зміну постанови ВУЦВК і РНК УСРР про 
квартирну плату й заходи до врегулювання користування жит
лом у містах і селищах міського типу" (3. 3. УСРР 1929 року, 
К* 29, ст. 226)—установити для робітників І службовців з заро
бітком пониД ЗО карб, і до 125 карб, на місяць таку диферен
ційовану шкалу знижок з квартирної плати (у процентах):
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2. Внести такі зміни в постанову ВУЦВК і РНК УСРР від 
29 лютого 1928 року .Про квартирну плату й ваходи до врегу
лювання користування житлом у містах і селищах міського типу* 
(3. 3. УСРР 1928 року, № 4, ст. 54):

а) в ст. 4 слова: „найбільш 20 карб, на місяць* замінити сло
вами: .найбільш ЗО карб, на місяць*;

б) у примітці 2 до ст. 4 слова .понад 20 карб, на місяць" 
заміняти словами: „понад ЗО карб, на місяць.

в) внести до ст. 6 примітку такого змісту:
. П р и м і т к а :  робітники й службовці, що одержують заро

бітну плату в розмірі від 135 *карб до 165 карб, на місяць, 
сплачують квартирну плату за ставками, встановленими ст. 6 
зі знижкою з них 8%“.
3. Цій постанові надати чинності з 1 червця 1934 р. 
м. Київ, 3 серпвя 1934 року.

Голова ВУЦВК Г ПетрооськиА 
Заст. Голови РНК УСР? 3. Порайко.

Секретар ВУЦВК ІО. Войцехівськнй.

215. Про доповнення Кримінального Кодексу УСРР ст. 135 
про відповідальність за обкрадання споживача А обдурювання

радянської держави
Для викорінення з практики радянської торгівлі випадків обва

жування й обмірювання покупців, користування в торгівлі непра
вильними терезами, гирями, метрами та Іншими вимірювальними 
приладдями, продажу товарів нижчого сорту за ціною вищого, 
а також порушення встановлених роздрібних цін, — Всеукраїн
ський центральний виконавчий комітет і Рада народних комі
сарів УСРР постановляють:

І
Доповнити Кримінальний Кодекс УСРР (3.3 УСРР 1927 р., 

,N5 26—27, ст. 132) статтею 1354 такого змісту:
.135* 1) Обважування, обмірювання покупців, користування 

під час продажу неправильними терезами, гирями та іншими не
правильними вимірювальними приладдями;

2) порушення встановлених роздрібних пін на товари широ
кого вжитку в магазинах, крамницях, ларках, їдальнях, буфетах 
тощо, продаж товарів нижчого сорту за ціною вищого, прихо
вання під покупців прейскурантних цін товарів,—

караються, як обкрадання споживача й обдурювання радян
ської держави, позбавленням волі на строк до 10 років*.



11
Ця постанова видається на виконання постанови ЦВК і РИК 

СРСР від 25 липня 1934 р. „Про доповнення кримінальних ко 
дексів союзних республік статтею про відповідальність за обкра
дання споживача Й обдурювання радянськоїдержавн* („Известк'л 
ЦИК СССРа 6 серпня 1934 р., № 182) і на скасування ст.ст. 
447—453 Адміністративного Кодексу УСРР (3.3. УСРР 1927 р. 
№ 63—65, ст. 239 і 1929 р. № 23, ст. 189).

м. Київ, 23 серпня 1934 р.

Вик. об. Голови Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцсхівський.

Голова Ради народних комісарів УСРР
П. Любченко.

Заст. Секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлинський.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

216. Про настановлення тов. Карасика Р. М. на заступника 
наркома юстиції і прокурора УСРР

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

Настановити тов. Карасика Рувіма Михайловича на заступ
ника народного комісара юстиції і прокурора УСРР.

м. Київ, 20 липня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський.

Секретар Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету Ю. Войцехівський

217. Про увільнення тов. Нурінова від обов'язків уповнарком-
радгоспів

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет п о с т а -  
н  о  в  л  я  е :



Задовольнити прохання т. Нурінова про звільнення його від 
обов'язків уповнаркомрадгоспів СРСР при уряді УСРР за хво
рістю.

у. Київ, 26 липвя 1934 року.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський.

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехївський.

218. Про розкрупнення Старо-Ушицького району Вінницької
області

Вважаючи на природні умови Старо-Ушицького району і щоб- 
поліпшити адміністративно-територіальну побудову Кам’янецького 
та Старо-Ушицького районів і наблизити сільради та колгоспи 
до районних центрів, Президія Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету п о с т а н о в и л а :

1. Розкрупнити територію Старо-Ушицького району Вінницької 
області І перечислити КитаЙгородську, Супрунківецьку, Княж- 
польську, Тарасівську, Вихватнівецьку, Рогізнянську, В.-Мук- 
шанську, Фурманівську, Яиьківецьку, Демшинську, Ярузьку, Чуль- 
чиївецьку, Безносківецьку, Калинянську, Дерев’янську, Калачкі* 
вецьку, Баговицьху, Врублівецьку та Гута-Яиьківецьку сільські 
ради Старо-Ушицького району до складу іЧам'янецького району.

2. Здійснення цієї постанови покласти на вінницький обласний 
виконавчий комітет.

м. Київ, 31 липвя 1934 року.

Голова Всеукраїнського центральною
виконавчого комітету Г. Пет^овськиЛ.

Секрет?-) Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехївський.

ПОСТАНОВИ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСГР
213. Про передачу дачі в Померках— НКОЗ та кол. будинку

НКпрацІ — НКосвіті УСРР
Рада народних комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
1. Погодитися з пропозицією НКОЗ, харківського міськ. парт- 

кому та міськради про передачу кол. дачі РИК в Померках— 
НКОЗ для організації харківської дитячої лікарні.



2. Колишній будинок НКПрацІ а Харкові по Раднаркомів- 
ській вул., який раніш був призначений для організації дитячої 
лікарні, передати НКОсвіті для університету.

м. Київ, 29 лнпвя 1934 року.

Голова Ради народних комісарів УСРР П. Любчснко.
Керівничий Справ РНК УСРР Г. Дроб.

220. Про відстрочку подачі проекту та кошторису по буд!»- 
ництву будинку для працівників Иаркомпостачаиия в Києві
Дозволити НКГІостачанню УСРР подати проект та кошторис 

по будуванню житла для працівників наркомату в м. Києві 
до 1 вересня 1934 року, 

м. Київ, 2 серпня 1934 року.

Голова Ради народних комісарів УСРР П. Любчеико.
Т. в. о. керівкичого справ РНК УСРР 1. Доднлев.

221. Про заборону знищення лісу в 50-кілометровІй зоні
навколо м. Києва

Рада народних комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
1. Заборонити будькому, без спеціального дозволу РНК, про* 

■задати рубку лісу в 50-кілокетровій зоні навколо м. Києва.
2. Зобов’язати УпНКЛіс, київський облвиконком та відповідні 

РВК встановити пильний догляд за виконанням цієї постанови, 
притягаючи всіх винних у порушенні її до судової відповідальності.

м. Київ, 27 серпня 1934 року.

Голова Ради народних комісарів УСРР П. Любченко.
Керівничий справ РНК УСРР Г. Дроб.

Видавки офіціальне НИЮ УСРР 
Відповідальний редактор А. Віктороа

•Здано до склад. 7. IX.. підписано до Друку 22. ЇХ. 84 р.; формат паперу Vі* 
4-подітов. (62X94.!, вага и. ст. 33 клгр, папер. */« ар*. На лапер. арк. 101.100 заак.

Техредактор Н. Шайдурова
Видавництво ВУ11ВК „Радянське будівництво і право*.

Упов&оз. Головл Лі 5373. Ззм. 1334—2/.000
Друкарня видавництва „Пролетарська Правда*, вул. Леніна, 19.



Видавництво ВУЦЕК „Радянське будівництво і право"
Київ, вул. Революції, 8, бул. ВУЦВК

повідомляє, що на склені В-ва є так! видання:
1. А. С е м е н о в а — Марксове вчення про робітниче зако

нодавство . .....................................................................
2. С. Б у л а го в — Кримінальна політика епохи імперіалізму
3. Проф. М. Гр о язи н с ь к и й — Докази в радянському

кримінальному процесі, я. І .........................................
4. Адміністративно-територіальний поділ УСРР іа станом на

1.ХН — 1933 р. (офіційне видання).............................
Я. Житлове законодавство, ч. І...................................................
(і. Алфавітний показних до Збірника законів за 1932 р. . .
7. Є ф 1 и о в — Завдання рад в олорові здоров'я та соипобуту

на селі..............................................................................
8. Постанови VI сесії ВУЦВК та IV сесії ЦВК СРСР . . . .
9. За культурне заможне життя..................................................

10. Б р а й я і к  і Р о  з е н б л і т — Завдання рад у підготовці
до чергового призову в РСЧА . ...................................

11. Цивільно-процесуальний кодекс...........................................
12 Пільги іі переваги червоногвардійцям і червоним партиза

нам (збірвих члпвих постанов).....................................
ІЗ- X а т а є в н ч — Бойові завдання сільрад.............. * . . .
14. Про обов'язкові поставки державі зерна, соняшника, кар

топлі .............................................................................
15- Про обов'язкові поставки державі м’яса й молока . « . .
16. Ш е л е к е т і н  — Волейбол..................................................
17. Збірник постанов про коня....................................................
18. Л ь о м іи — За червону спортивну єдність . . •...................
19. Більшовицьким колгоспам — зразкову фізкультуру . . ,

Ц І Н А
Крб.

ЗАМОВЛЕННЯ НАДСИЛАТИ НА ТАКУ АДРЕСУ: 

Київ, вул. Революції, № 8, 
вид-во ВУЦВК „Радянське будівництво і право".
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Позаміським замовцям література надсилається по одер
жанні 50®/,» вартості замовлення.

Розрахунковий рахунок у Всеукраїнській конторі Держ
банку у Києві .V? 150301.

В-во „Радянське будівництво і право".



• І. к

В-во ВУЦ8И „Радянське будівництво і право
Київ. вул. Революції, № 8, буд ВУЦВК

И ІІ!

ПОВ ІДОМЛЯЄ ,

що у вересні—листопаді виходять з друку такі кивжка:

і!

1. П е т р о в с ь к и й  Г. 1, — Ради па новому етапі.

|| 2. Л а н 1 л е в сь к и й — Дактилоскопія.
Т і
І 3. К л е й н е я б е р г ,  Б а с  і Б а  ж е м о в — Збірник поста* 

| нов про працю.
4. М а к а ре н ко — Розслід справ про отруєння.

5. іГа р у — Радянська торгівля та завдання рад.

6. Житлове законодавство часг. ІІ і ІП. Збірка законів.

7 М е р и  — Спартаківський передовий національно - німе* 

І цький район.
І 8. Гордои—Договірно-правові форми боротьби зз 

якість.

9. Методика й техніка розслідування справ про замахи на 

соціалістичну власність на селі.

10. Про соціалістичну власність.

і

і



Пролетарі всіх країн, вдиаЯтосіИ
іЬа аз Упозніуко«38,лз<у г.рн НИК 

УСРі» і В-Ш Зі р. Я* 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ 
РЗБІТНИЧО СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

(З вересня 6934 року Дй 23

З М І С Т :
Постанова Ради народних комісарів УСРР і ЦК КП(б)У

222. Про оплату та організацію заготівель картоплі врожаю 
1934 року

Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
й Ради народних комісарів УСРР

223. Про розширення прав Найвищого суду УСРР, Головного суду 
АМСРР та обласних судів щодо керівництва судовими орга
нами па місцях.

224. Про організаційну роботу рад і виконкомів.
225. Про утворення Народного комісаріату місцевої промислово

сті УСРР.
Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого

комітету
226. Про ліквідацію Бубнівської сільради, Баранівського району.
227. Про ліквідацію Підгороднянської та Олександрівської сіль

рад, МежІвського району.
228. Про призначення тов. СУХОМЛИНА ЧК. В. на наркома міс

цевої промисловості УСРР.
229. Про призначення тов. НІКОЛАЄВСЬКОГО Л. С. на першого 

заступника наркома місцевої промисловості УСРР.
Постанова Ради народних комісарів УСРР

230 Про сплату низькооплачуваними робітниками та службов
цями за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах.



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР І ЦК КП(б)У

222. Про оплату та організацію заготівель- картоплі врожаю
1934 року

1. Затвердити річний план поставок картоплі по колгоспно- 
селянському сектору областей:

Київській................., . , . 170 т. топа
Чернігівській............................ 177 т .
Вінницькій . •.............................ПЗ * *,
Харківській................................. 58 • »
Дніпропетровськії! . . . .  24 . »
Одеській................................16, »
Донецькій.....................................26 . „
АМСРР..........................................1 „ .

Разом . . . 590 т. р

2. Надати право обкомам та облвиконкомам у межах резерву 
по вручених зобов'язаннях скорегувати план колгоспів по по
ставці картоплі, однак з таким розрахунком, щоб залишити кол
госпові для здачі не меншу кількість картоплі, ніж її належало б 
по фактично засіяній площі.

Корегування колгоспних планів здачі картоплі закінчити й до
вести до колгоспів не пізніш 15 серпня.

Зобов'язати облвиконкоми та обкоми подати до РНК УСРР 
і ЦК КП(б)У остаточні Плани картоплездачі по районах і секто
рах не пізніш 20 серпня ц. р.

3. Корегування колгоспних планів по картоплі ні в якому разі не 
повинно потягти за собою послаблення темпів картоплездачі, а 
навпаки, має бути використано для виконання планів картопле- 
поставок у максимально скорочені строки.

Обласні й районні парткомітети та виконкоми, а також політ- 
відділи МТС повинні з самого початку організувати широку ма
сово пояснювальну роботу в колгоспах і серед одноосібників за 
цілковите і вчасне виконання зобов'язань по поставках картоплі.

РНК і ЦК вимагають від партійних і радянських організацій, 
директорів і нач. лолітвідділів МТС боротьби з крадіжками іі 
розбазарюванням картоплі та забезпечення високої якості кар
топлі, яку здають державі.

4. РНК і ЦК покладають на т. КИСЕЛЬОВА (НКПостач) і т. 
КУЗЬМЕНКА (ВУКС) особисту відповідальність за вчасну під
готовку матеріально-технічної бази для приймання та схоронення 
картоплі, а також забезпечення схоронення її від розбазарювання 
низовою заготовельною ланкою і витрачання не за централізова
ними нарядами.



Уповкомзаг РНК встановити контроль за відвантаженням кар
топлі виключно за централізованими нарядами, притягаючи до 
кримінальної відповідальності осіб, винних у витрачанні картоплі 
не за прямим призначенням.

и. Київ, 22 липня 1934 року
Голова Ради народних Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор

комісарів УСРР П. Любченко

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

223. Про розширення прав Найвищого суду УСРР, Головного 
суду АМСРР та обласних судів щодо керівниатва судовими

органами на місцях.
Щоб зміцнити керівну роль Найвищого суду УСРР, Голов

ного суду АМСРР та обласних судів, відповідно до директив 
XVII з'їзду ВКП(6) та постанови ЦВК і РНК СРСР від 15 берез
ня 1934 р. „Про організаційні заходи в галузі радянського і гос
подарського будівництва*, ВУЦВК і РНК УСРР постановили:

І.
1. Керівництво судами УСРР Народний комісаріат юстиції 

УСРР здійснює через Найвищий суд УСРР.
Відповідно до цього покласти на Найвищий суд УСРР керів

ництво, за директивами народного комісара юстиції УСРР, всіма 
судами УСРР, а також допоміжними судовими органами (коле
гіями оборонців, нотаріатом, судовими виконавцями і судовими 
перекладачами).

Крім цього, передати Найвищому судові УСРР право керувати 
й наглядати за організацією та діяльністю виробничих товари
ських судів, сільських судів, товариських судів при житлових ко
оперативах, житлових примирчо-конфліктних комісій та інших 
установ, що їм надано судові функції, а також наглядати за орга
нізацією та діяльністю комісій у справах неповнолітніх правопо
рушників.

2. Відповідно до наведеного покласти на Найвищий суд УСРР:
а) безпосередньо керувати організацією та діяльністю облас

них судів, а через обласні суди—організацією та діяльністю на
родних судів, допоміжних судових органів, сільських і товари
ських судів та житлових примирчо-конфліктних комісій;

б) керувати судовою політикою і практикою всіх вищезазна
чених судових установ;

в) перевіряти, обслідувати й ревізувати діяльність вищезгзна- 
чених установ та органів;



г) керувати організацією та проведенням перевиборів народ
них засідателів, зокрема встановлювати порядок, як визначати 
кількість народних засідателів, що їх треба обрати, і як розподі
ляти цю кількість по окремих організаціях, що обирають народ
них засідателів;

д) тлумачити закони УСРР у справах судової практики;
е) наглядати за розподілом, переміщенням та усуненням осо

бового складу органів, підпорядкованих обласним судам, і давати 
їм відповідні пропозиції в цих питаннях;

є) застосовувати заходи дисциплінарного впливу, згідно з за
коном про дисциплінарну відповідальність, до всіх працівників 
обласних судів і підпорядкованих їм органів юстиції;

ж) розглядати, як суд першої інстанції, кримінальні та циві
льні справи, що підсудні Найвищому судові УСРР; за правилами 
чинних процесуальних кодексів, а також ті, що їх передають на 
розгляд Найвищого- суду УСРР Президія ВУЦВК та народний 
комісар юстиц.ї І генеральний прокурор республіки;

з) переглядати касаційно-ревізійним порядком судові справи» 
що їх розв'язали Головний суд АМСРР та обласні суди, як суди 
першої інстанції, а також переглядати порядком нагляду судові 
справи, що є в справуванні всіх без винятку судів єдиної судо
вої системи УСРР.

3. Надати голові Найвищого суду УСРР право жадати на пе
регляд кримінальні та цивільні судові справи, що є в справу
ванні всіх без винятку судів єдиної судової системи УСРР, і в 
разі потреби зупиняти виконання вироків, постанов та ухвал, 
винесених у зажаданих справах.

4. Народні суди, колегію оборонців, нотаріат та інші допо
міжні судові органи, що чинять на території АМСРР, підпоряд
кувати безпосередньо Головному судові АМСРР, як органові, 
через який НКЮ АМСРР керує судовими установами АМСРР.

Відповідно до цього покласти на Головний суд АМСРР вико
нувати під .керівництвом народного комісара юстиції АМСРР, крім 
функцій, передбачених у ст. 42 конституції АМСРР, ще й такі 
функції:

а) безпосередньо керувати організацією та діяльністю вищеза
значених органів юстиції;

б) перевіряти, обслідувати й ревізувати їх діяльність;
в) керувати їх політикою і практикою та інструктувати їх, 

видаючи обіжники, інструкції та директивні листи, додержую
чись при цьому директив Народного комісаріату юстиції УСРР 
га Найвищого суду УСРР;

•г) наглядати за добором, розподілом, переміщенням та усу
нення м особового складу зазначених у  цій статті с л а н і й  5  п о 



давати свої пропозиції в цих питаннях до Народного комісаріату 
юстиції АМСРР;

д) застосовувати до всіх урядовців зазначених органів заходи 
дисциплінарного впливу, згідно з законом про дисциплінарну 
відповідальність.

5. Надати голові Головного суду АМСРР прано жадати на 
перегляд, порядком нагляду, кримінальні й цивільні справи, що 
є «в справуванні народних судів АМСРР, і в разі потреби зупи
няти виконання вироків, постанов та ухвал, винесених у зажа
даних справах.

6. В областях народні суди, колегію оборонців, нотаріат та 
інші допоміжні судові органи області підпорядкувати безпосе
редньо обласним судам, поклавши на них:

а) безпосередньо керувати організацією та діяльністю вище
зазначених органів юстиції;

б) перевіряти, обслідувати й ревізувати їх діяльність;
в) розподіляти н усувати особовий склад зазначених у цій 

статті органів;
г) застосовувати до всіх урядовців зазначених органів заходи 

дисциплінарного впливу, згідно з законом про дисциплінарну 
відповідальність.

Головам обласних судів надати право жадати на перегляд 
порядком нагляду кримінальні й цивільні справи, шо є в спра
вуванні судів області, і в разі потреби зупиняти виконання ви
років, постанов та ухвал, винесених у зажаданих справах.

7. Утворити в усіх обласних судах пленуми в складі: голови, 
його заступника і членів обласного суду з обов'язковою участю 
обласного прокурора або його заступника.

Обсяг компетенції та порядок діяльності пленумів обласних 
судів тимчасово, до затвердження законодавчим порядком но
вого положення про судоустрій УСРР, установлює Народний 
комісар юстиції УСРР.

8. Скасувати президії обласних судів і чинні при обласних 
судах і прокуратурах:

з) постійні наради працівників обласного суду та облпроку- 
ратури;

о) організаційно-інструкторські відділи (оргіистри);
в) відділи кадрів.

ІІ.
Цю постанову видано на зміну положення про НКЮ УСРр 

<3. З УСРР 193! р. № 22, ст. 173) та положення про судоустрій 
І С Р Р  (3. З УСРР 1931 р. № 35, ст. 281). а також на зміну й 
доповнення постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 20 травня 1932 
р. „П/ю зміни в організації ор анів юстиції УСРР у зв‘язку 3 
г і в о - ч и ч я м  областей" (3. 3. УСРР 1932 р. № 16, ст. 113). Нищ.



льного процесуального і Кримінально-процесуального кодексів. 
УСРР, ст. 44 конституції АМСРР .(3. 3. УСРР 1925 р. № 51. ст. 
313) і постанов ВУЦВК і РИК УСРР від 15 листопада 19-Ч р. 
„Про виробничі товариські суди" (3. 3. УСРР 1931 р. Яз 37, ст. 
183) і від 21 березня 1934 р. „Про житлові товариські сули при 
житлових кооперативах** (3. 3. УСРР 1934 р. № 15, ст. 122).

м. Київ, 26 червня 1034 р.
Голова Всеукраїнського центрального виконавчого

комітету. Г. Петровськнй. 
Голова Ради народних комісарів УСРР П- Любченко. 

Секретар Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету Ю. Войцехівський.

224. Про організаційну роботу рад і виконкомів УСРР
I. Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі

тету констатує, що в ряді районів УСРР виконавчі комітети й 
ради досі не перебудували своєї організаційної роботи відпо
відно до ухвал XVII з'їзду партії і постанов ЦВК СРСР, що не
гативно відбивається на дальшому більш широкому залученні 
мас до соціалістичного будівництва та державного керування і 
на успішному здійсненні господарсько-політичних завдань у цих 
районах.

II. Осноеними хибами в організаційній роботі рад і виконко
мів є: неукомплектування до цього часу організаційних відділів 
та. інструкторського складу кваліфікованими працівниками, вели
ка плинність працівників організаційних відділів, особливо інст
рукторського складу, слабке залучення до роботи в радянському 
апараті жінок, формальне ставлення РВК і рад до виконання по
станов XVII з'їзду партії та союзного уряду про поширення сітки 
секцій та депгруп рад і про пожвавлення їхньої роботи, наяв
ність ще значної кількості сільських і міських рад, які досі не 
включились у всесоюзні конкурси-змагання рад; відділи облас ;их 
і районних виконавчих комітетів, ще не встановили зв'язку з від
повідними секціями рад і не подають їм потрібної організаційно- 
практичної допомоги.

III. Президія ВУЦВК пропонує облвиконкомам, міськрадам і 
?ВК:

1) протягом місяця закінчити роботу над зміцненням своїх 
організаційних відділів та інструкторських груп, добравши від
повідні кваліфіковані кадри;

2) утворити організаційні відділи міськрад у таких містах 
УСРР: в Артемівську, Ворошиловську, Кадіївці, Костянтинівні, 
Гоолівці, Краматорську, Красному Лучі, Никово, Чистлково, Тер-



дичеві, Вінниці, Житомирі, Зінов'ївську, Херсоні, Кременчуці, 
Полтаві, Кривому Розі;

3) встановити кількісний склад інструкторських груп у рай
виконкомах та міськрадах залежно від кількості сільрад та еко
номічної моці районів; покласти безпосереднє керівництво інст
рукторськими групами на голів РВК і міськрад або на їх заступ
ників;

4) не припускати надалі плинності працівників оргвідділів та 
інструкторського складу, створивши відповідні матеріально-по
бутові умови для їх роботи;

5) при комплектуванні Інструкторських кадрів передбачити 
потребу обов'язково висувати на цю работу жінок-активісток, 
забезпечивши виконання постанови ЦВК СРСР про виділення в 
організац йних відділах помічників зав. оргвідділів по роботі се
ред жінок;

С) забезпечити негайне й обов'язкове виконання всіма радами 
постанови XVII з'їзду партії та союзного уряду про організацію 
секцій і депгруп, поширення сітки цих масових органів, і розгор
тання ними відповідної роботи, організувавши вибіркову пере
вірку здійснення радами цих завдань до 25 вересня цього року. 
Матеріали надіслати Оргвідділові БУЦВК до 1 жовтня ц. р.;

7) організаційним відділам через інструкторський апарат на
лагодити систематичну допомогу сільським і селищним радам та 
їх масовим органам;

8) ужити рішучих заходів до виконання відділами ОСК та РЗК 
постанови Президії ЦВК Союзу РСР від 27 травня ц. р. про те, 
що місцеві органи наркоматів Союзу і союзних республік по
вниш н здійсненні своїх зпод о спиратись на відповідні секції 
раз і подана ги ім повсякденну допомогу в роботі;

кисет\  ч систему проведем ія гідлілами райвиконкомів та міськ
рад і аеонпііл нарад секцій сільрад перед початком чергової 
господліч'ьье-мо.їпичпої кампанії: у вересні провести районні на
ради тварі нницьких секцій сільрад га депутатських груп, що пра
цюють у товарних фермах колгоспів для підгумуцанпя нагрома
дженого дссьіду та обговорення питань підготовки до зимівлі 
тваринницького погстіп'я;

9) забезпечити негайну організацію підрайонних депгруп у 
міста.* (при наявності райрад) і дільничих депгруп (при відсут
ності райрад), що мають об'єднувати депутатів рад 1 радянський 
актив за місцем їх мешкання, по таких містах УСРР: у Дніпро
петровську, Запоріжжі, Кам'янському, Києві, Луганську, Макіївці, 
Маріуполі, Сталіно, Миколаєві, Одесі та Харкові;

10) спільно з профспілковими органами накреслити й про
мести ряд практичних заходів до організації соціалістичного су* 
місництва робітників у державному апараті й шефства ообітнц-



ків над радянським апаратом, виділивши в організаційних відді
лах рад і виконкомів відповідальних за це осіб.

IV. Щоб домогтись рішучого перелому й поліпшити стан ор* 
ганізаціГшо-масової роботи рал і виконкомів, Президія ВУЦВК 
зобов'язує ОБК, міськради та РВК:

а) забезпечити систематичну вибіркову перевірку стану орг
масової роботи на місцях, періодично заслуховувати звіти орг
відділів та інструкторських груп про роботу за певний відрізок 
часу й по окремих питаннях радянського будівництва га сргма- 
сової роботи рад;

б) періодично скликати наради з представниками масових ра
дянських органів — секцій і деп.груп — д л я  обміну досвідом і спіль
ного опрацювання окремих питань радянського будівництва;

в) продовжувати широку популяризацію серед робітничих і 
колгоспних мас постанов XVII з'їзду лар гі? про завдання рад у 
галуні організаційно-масової роботи.

V. Зобов'язати міськради й райвиконкоми регулярно прова
дити „єдиний радянський день14 для більш організованого залу
чення широких верств трудящих до обговорення й практичного 
вирішеная важливіших питань радянського будівництва й вико
нання господарсько-політичних завдань.

V'!. Всім місцевим органам влади звернути відповідну увагу 
на організацію і налагодження інформації та ззітності в галузі 
радянського будівництва (оргмасової работи) за встановленими 
ЦВК СРСР формами,.широко використовуючи для цього мате
ріали преси про роботу рад; організувати кадри кореспондентів 
і авторів по питаннях оргмасової роботи рад для активного їх 
співробітництва в пресі.

VII. Облвиконкомам, РВК і міськрадам налагодити роботу 
своїх організаційних відділів у справі виявлення й правильного 
обліку радянських кадрів з робітників, колгоспників та жінок і 
висунення їх на провідну роботу в радах та виконкомах.

VIII. Оргвідділові ВУЦВК перевірити в кількох районах пере
біг перебудови організаційної роботи рад та райвиконкомів і до
повісти Секретаріатові ВУЦВК.

м. Київ, 3 вересня 1931 р.
Вик. об. голови Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцехівський
Засг. секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. Горлїнський



225. Про утворення Народного комісаріату місцевої
промисловості УСРР

На підставі постанови Центрального виконавчого комітету 
Союзу РСР від 10 серпня 1934 року „Про утворення народних 
комісаріатів місцевої промисловості в союзних і автономних рес
публіках- Всеукраїнський центральний виконавчий комітет по
становляє:

1. Утворити Народний комісаріат місцевої промисловості УСРР, 
а в АМСРР—Народний комісаріат місцевої промисловості АМСРР 
і в складі обласних виконавчих комітетів—управління місцевої 
промисловості.

2. Народний комісаріат легкої промисловості УСРР ліквіду
вати.

3. На Народний комісаріат місцевої промисловості УСРР по
класти:

а) керівництво підприємствами місцевої промисловості, що 
нині входять у систему УповНКВажпрому на Україні, УповІЇКЛі- 
су, НКЛегпрому і НКПостачзння;

б) керівництво, регулювання, планування та облік роботи мі
сцевої промисловості й управління підприємствами, госпорганіза- 
іиями та установами, що і'ґОму безпосередньо підлеглі;

в) керівництво організацією нових виробництв, новим будів
ництвом і реконструкцією місцевої промисловості;

г) керівництво постачанням І збутом підлеглої промисловості, 
здійсненням державної політики цін тощо;

д) нагляд і сприяння роботі промкооперації;
е) організацію підготовки кадрів місцевої промисловості;
4. Покласти на РНК АМСРР і обласні виконавчі комітети 

такі обов'язки;
а) безпосередньо керувати всією виробничо-господарською і 

фінансовою діяльністю та будівництвом місцевої промисловості;
б) розпоряджатися основними й оборотними коштами місце

вої промисловості;
в) установлювати, відповідно до вказівок Народного коміса

ріату місцевої промисловості УСРР порядок управління промис
ловістю (підприємства, трести та госпорганізації, що обслуго
вують промисловість) і призначати керівні кадри промисловості;

г) остаточно затверджувати виробничі програми підприємсті- 
і фонди матеріального постачання на основі встановлених для 
них державних планів.

5. Доручити Наркоматові місцевої промисловості разом з обл
виконкомами протягом місяця опрацювати порядок і форму уп
равління місцевою промисловістю, що нині є у віданні міськрад 
і райьпконкоміь.



6. У річних і квартальних народно-господарських планах УСРВ 
поруч із завданнями, лімітами й матеріальними фондами по Нар
комату місцевої промисловості в цілому, окремо передбачати зав
дання, ліміти й матеріальні фонди промисловості, які € у віданім 
обласних виконавчих комітетіз, міськрад, райвиконкомів і під
приємств, що є у безпосередньому управлінні Наркомату.

7. Доручити обласним виконавчим комітетам у декадний строк 
організувати управління місцевої промисловості, а Центральному 
виконавчому комітетові АМСРР у той же строк організувати 
Народний комісаріат місцевої промисловості АМСРР.

8. Доручити Народному комісаріатові місцевої промисловості 
УСРР до 10 вересня опрацювати й податит на розгляд РИК УСРР 
проект положення про Народний комісаріат місцевої промисло
вості УСРР.

и. Київ, 4 вересня 1934 р.
Вик. обл. голови Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. ВойцехівськиА 
Заст. секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. Горлинський

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

226. Про ліквідацію Бубнівської сільради, Баранівського району.
Вважаючи на те, -що, по переселенні колгоспників Бубнів- 

ського колгоспу, в сільраді залишилось тільки 27 дворів, Президія 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету постановляє: 

Бубнівську сільраду розформувати, приєднавши:
а) колонію Бубнів—до складу Фрідріхіаської сільради,
б) колонію Ново-Щасливу — до складу Полянської сільради, 
м. Київ, 23 серпня 1934 р.

Вик. об. голови Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. ВойцехІвський 

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлинський

227. Про ліквідацію Підгороднянської та Олександрівської 
сільрад, Межівського району

Беручи на увагу, що під час перевірки на місці встановлено 
організаційну й господарську доцільність об'єднання Ново-Пан- 
.лівської, Підгороднянської та Олександрівської сільрад, Межіо- 
ського району, Президія Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету постановляє:



1. Постанову дніпропетровського облвиконкому від 16 листо
пада І933 року про ліквідацію Підгороднянської та Олександрів- 
сько? сільрад затвердити.

2. Територію ліквідованих сільрад приєднати до Ново-Павлів- 
ської сільради.

3. Зобов4язати Межівський РВК систематично допомагати 
Ново-Павлівській сільраді в організації керування і в поліпшенні 
роботи секцій та депутатських груп цієї сільради, періодично 
перевіряючи на місці стан обслуговування людності всіх її насе
лених пунктів.

и. Київ, 23 серпня 1934 року
Вик. об. голови Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету 10. Войцехівський 
Заст. секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. Горликський

228. Про призначення тов. СУХОМЛИНА К. В. на наркома міс
цевої промисловості УСРР

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет постановляє: 
призначити тов. СУХОМЛИНА, Кирила Васильовича, на народ
ного комісара місцевої промисловості УСРР. 

м. Київ. 4 вересня 1934 р.
Вик. об. голови Всеукраїнського центрального

виконавчого коміїегу Ю. ВОЙЦсХЇВСЬКИЙ 
Заст. секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. Горлинський

229. Про призначення тов. НІКОЛАЄВСЬКОГО Л. С. на пер
шого заступника наркома місцевої промисловості УСРР
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет постановляє: 

прізначити тов. НІКОЛАЄВСЬКОГО, Леза- Солочонозича, на пер
шого заступника народного комісара місцевої промисловості УСРР.

м. Київ, 4 вересня 1934 р.

Вик. об. голови Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехівський

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горликський



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
230. Про сплату низькооплачуваними робітниками та службов

цями за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах.
Рада народних комісарів УСРР постановляє:
1. Заборонити завідувачам ясел, дитячих садків та дитячих 

майданчиків, при встановленні розмірів сплати за утримання 
дітей у яслах, дитячих садках та дитячих майданчиках, з низь- 
кооплачуваних категорій робітників та службовців ураховувати 
підвищення зарплати, що його проведено иа підставі постанови 
РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 27 травня 1934 року.

2. Зобов'язати установи, організації та підприємства при ви
дачі робітникам і службовцям довідок про їх заробіток, зазначати 
окремо розмір надбавки до зарплати, яку вони одержують на 
підставі постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 27 травня 1934 
року.

8. Цій постанові надати чинності з 1 червня 1934 року, 
м. Київ, 4 липня 1934 року.

Заст. голови Ради народних комісарів УСРР Ю. Коцюбинський 
Т.'з.о. керірничого справ РНК УСРР М. Йоишс

Видання офіціальне НКЮ УСРр  
Відповідальний редактор А. Віктором

Здано до укладання 20. ЇХ. 34. Підп, до друку 4. X, 34 Р. Формат паперу 
4-поштов. (62X^4). Вага м. ст. $3 клгр./Папер. 8(в  арк. па папер. 101.100 знак.

Техредактор Н. ШаЙдуропа
Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво І  право*.

Уповцсв. Головліту Лг 5474. Зам. ТС* ІУ58-—27.000
Друкарня видавництва „Пролетарська Правда*, вул, Леніна, 40.



Ярвлетарі кіх країн. сдзяЗтлеяі

Пахаа Улеа«аркомагяі?у прч'РНК
УСРР а в-УІІІ 31 р. Ні 242)

ЗБІР НИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

Постанова Ради народних комісарів і ЦК КП(б)У
131. Про план сівби ярих культур по селянському сектору на 

1935 рік.
Постанова Президії Всеукраїнського центрального 

виконавчого комітету
232. Про розширення міської смуги м. Житомира.
233. Про утворення в складі Користишівського району Лазарів- 

ської сільради.
Постанова Секретаріату Всеукраїнського центрального вико

навчого комітету
234. Про розформування Ведмедівської сільради, Носівського 

району.
235. Про розформування ТокарівськоГ сільради, Баранівського 

району.

236. Про скасування п. „6е ст. 6 постанови РНК УСРР від 
7 червня 1934 року. *Про порядок проведення с.-г. податку 
1934 року на території УСРР.

№ 27 О ніовтия  6954 рому

З М І С Т

Постанова Ради народних комісарів УСРР

Постанова Народного комісаріату юстиції
237. Про видання суднаказів.



П0СТАН08А РНК УСРР І ЦК КП(6)У
231. Про план сівби ярих культур по селянському сектору

на 1935 рік.
1. Відповідно до постанови Раднаркому СРСР від 26 серпня 

ц. р. затвердити план сівби ярих культур по колгоспному сек
тору розміром 11.452 тис. га і по одноосібному сектору — 
2.574 тис. га, в тому числі: ярих зернових культур по колгосп
ному сектору — 7.171,58 тис. га і по одноосібному сектору — 
908,6 тис. га; технічних культур — по колгоспному сектору — 
1.839,65 тис. га 1 по одноосібному сектору—189,85 тис. га, з них 
буряків: по колгоспному сектору—736,6 тис. га 1 по одноосіб
ному сектору—38,4 тис. га; кормових культур по колгоспному 
сектору—1.699,21 тис.га і по одноосібному сектору—247,46тис. га; 
городніх, баштанних культур і картоплі: по колгоспному сек
тору— 741,55 тис. га, по одноосібному сектору—1.228,1 тис. га 
з відповідним розподілом по областях і культурах.

План сівби ярих на

ІУ
1935 рік по сельсектору 
тис. гектарів)

УСРР

К у л ь т у р и Сельсек-
тор Колгоспи Одноосіб

ники
Р а з о м  ярих . . . , 14026,0 11452,0 2574,0

Пшепнця яра . . . . 1033,0 1008,2 21,8
Ячмінь........................... 2231,0 2116,4 305,6
Овес.............................. 1491,0 1331.3 100,7
Просо........................... 474,0 350,2 123,8
Гречка ......................... 580,0 412,6 167,4
Кукурудза зерн. . . . 9108 737,5 173,3
Кукурудза кулісна . . , 372,2 872,2 —
Сорго—зерно . . . . 50,0 50,0 —
Бобов. з е р н о в і . . . . 600,0 524,2 75,8
Р.-овес зерно . . . . 230,0 166,0 64,0
Люпин на зерно . . . ♦ СО.О 52,8 7,2
Р и с - ...................... 1,18 1,18 —

Р а з о м  ярих зернових 8080,18 7171,58 908,6
Цукрові буряки . . . • 775,0 736,6 38,4
Бавовна . . . . . . . 147,0 147.0 —
Коноплі......................... 101,8 04,8 37,0
Льон-довгунець . . . • 90,0 72,8 17,2
Льон-кудряш. . . . . 32,0 32,0 —
С о н я ш н и к ......................................... 690,2 614,1 76,1
Соя......................... ..  • 37,0 86,7 0,3
Касторка ...................... 24,0 24,0 —
Гірчная.......................... 19,0 16,8 3.2
Махорка........................ 36,0 32,5 3,5
Тютюн . . • • ... • 11,3 10,65 0,65
Інші технічні . . . . 66.2 51,7 14,5

Р а з о м  технічних 2029,5 1839,65 189,8>



Трави ............................... Г 13,67 1357.91 155,76
Силосн............................. 122,0 122,0 —

Кормов. корінняк . . . 311,0 219,3 91,7
Р а з о м  кормових . . 1916,67 1699.21 247,46

Картопля ......................... 1003,7 432.4 576,3
Городи............................. 8»1,Г> 214,85 596,3
Башта»............................. 149,3 94.3 55.5

Р а з о м  картоплі, го
род». та баштан. . . . 1969,65 741,55 1228,1

2. Зобов’язати облвиконкоми, обкоми КП{б)У та обласні зе
мельні управи довести план ярої сівби по культурах до кожного 
раііону не пізніше 25 вересня, а райвиконкоми, райкоми КП(б)У, 
райземвідділи й МТС—до кожного колгоспу й сільради (по одно
осібному сектору) не пізніше 5 жовтня ц. р.

3. На підставі затвердженого річного плану сівби і плану 
розвитку тваринництва скласти протягом жовтня 1934 року в кож
ному колгоспі виробничі плани за формою, затвердженою РИК 
СРСР і ЦК ВКП(б) 4 березня 1934 року, з тим, щоб до 1 листо
пада 1934 року райземвідділи іі МТС закінчили перевірку укла
дених планів.

4. Зважаючи па досяіиутий рівень організаційно-господар
ського зміцнення колгоспів, величезний ріст технічного озброєнні 
сільського господарства, підвищення агротехніки колгоспного 
виробництва, поширення площі зяблевої оранки і збільшення 
площі чистих парів, РИК УСРР і ЦК КП(б)У ставлять перед 
колгоспами, МТС, земельними органами, партійними і радян
ськими організаціями завдання добитися в 1955 році урожаю не 
нижчого, ніж у 1933 році, по зернових культурах і 150 цетм. з 
га по буряках.

Для досягнення такого урожаю РИК УСРР і ЦК КП{б)У зо
бов’язують партійні і радянські організації, земельну систему її 
особливо агротехнічний персонал райземвідділіз, МТС і кол
госпів иабезпечити проведення таких заходів:

І. По с і в о з м і н а х
3. РИК УСРР і ЦК КГІ(б)У звертають увагу правлінь колгоспів, 

директорів та начальників політвідділів, старших агрономів рай- 
'Ємвііділів  та МТС, райкомів та обкомів КП(б)У на помилки, 
припущені їм місцях у зв’язку з вкоріненням сівозмін. У ряді 
полюсній дос: не встановлені схеми сівозмін. Прийняті ж у біль
шості колгоспів схеми сівозмін у багатьох випадках не відпові
дають напрямові господарства колгоспу і містять у собі най 
грубіші відступи від типових схем- Прийняті схеми сівозмін по
рушуються через неправильний розподіл планових завдань по 
культурах і неправильне розміщення культур у сівозміні.



РНК УСРР і ЦК КП(б)У зобов'язують облвиконкоми та обкоми 
КП(б)У забезпечити закінчення не пізніше 1 січня 1935 року на
різання полів сівозмін і бригадних ділянок відповідно до затвер
джених схем і виправлення припущених раніше помилок як у ви
борі схем для окремих колгоспів, так і в нарізанні Й утриманні 
встановлених полів сівозмін у натурі.

2. Райвиконкоми, райземвідділи, директори й начальник» по- 
літвідділів МТС і старші агрономи повинні встановити найсуво- 
ріший нагляд за тим, щоб оранка зяблі, сівба ярих культур і 
підіймання парів під озиму сівбу 1935 року були неодмінно про
ведені в полях сівозміни, призначених для відповідних культур, 
припускаючи відступи тільки у виняткових випадках, коли це 
викликає необхідність розмістити особливо цінні культури (бу- 
і>яки, бавовна, яра пшениця) по найсприятливіших попередниках. 
У тих випадках, коли перехідна сівозміна викликає необхідність 
розміщення ярих і технічних культур по малозадовільннх попе
редниках, колгоспи зобов’язані забезпечити особливо високу 
якість готування грунту, внесення угноєнь 1 особливо пильний 
обробіток культур.

ІІ. По н а с і н н ю  і  с о р т о в и х  з а с і в а х
1. Установити крайній строк засипання насінних і страхових 

фондів у колгоспах для ярої сівби 1 грудня цього року.
2. РНК УСРР і ЦК КП(б)У зобов'язують райземвідділи й МТС 

забезпечити найсуворіший облік і зберігання всього засівного 
матеріалу: оглянути всі колгоспні амбари, призначені для збері
гання насіння, і організувати ремонт, очищення Й дсзинфекцію 
амбарів під особистим проводом старших агрономів, установивши 
постійне спостереження за вогкістю й температурою зерна.

3. Увесь засівний матеріал очистити зерноочисними маши
нами (яру пшеницю і ячмінь обов'язково трієрами) і протруїти 
сухим способом усю яру пшеницю до 1 березня, а засівний ма
теріал решти культур—безпосередньо перед сівбою.

4. Під особисту відповідальність начальників ОблЗУ, завіду
вачів і старших агрономів РайЗВ, директорів та старших агро
номів МТС зробити лабораторним засобом дворазову перевірку 
всього засівного матеріалу на схожість (перший, раз при за
сипанні насінних фондів і другий раз — за місяць пер?д ви
сівом), широко притягаючи до цієї роботи колгоспні хати-лабо- 
раторії.

5. Надаючи особливого значення в справі підвищення вро
жайності яровізованій сівбі, РНК УСРР і ЦК КП(б)У пропону
ють правлінням колгоспів зробити на весну 1935 року засів яро- 
візованим насінням на площі до 20—25% ранніх зернових куль
тур, особливо пшениці, підготувавши для цього відповідну кіль



кість яровізовакого насіння з тим, щоб висіяти його наприкінці 
сівби даної культури.

6. Засіяти апробованим сортовим насінням 2.540 тис. га ярих 
зернових культур, у тому числі:

Ярої пшениці . . . . 630 т. га, з них насінників 110,4 т. га
Ячменю . . . ... 880 . И 9 # іекз .
Вівса ............... . . . 567,5 . т 9 • 1*8,5 . •
Кукурудіи . . ... 342 , »  *► • 38,0 „ •
Гороху . . . . ■ 37.1 . •

З відповідним розподілом по областях, сортах і джерелах 
забезпечення.

7. Зобов’язати облвиконкоми та обкоми КП(б)У, а також 
систему Заготзерна і держсортфонду забезпечити завіз на об
мінні пункти всієї кількості сортового матеріалу, необхідного 
для державного сортообміну, а райземвідділи, директорів, стар
ших агрономів та начальників політвідділів МТС—узяти на облік 
увесь наявний сортовий матеріал у колгоспах, необхідний для 
організації міжколгоспного сортообміну.

РНК УСРР і ЦК КП(б)У звертають увагу всіх партійних і ра
дянських організацій на те, що запізнене проведення державного 
й колгоспного сортообміну, погане зберігання сортового насіння 
на складах і припущення до обміну недоброякісного насіння 
були до цього часу основною причиною зриву встановлених 
планів сортообміну і серйозним гальмом у піднесенні врожай* 
пості. Зважаючи на це, РНК УСРР і ЦК КП(б)У зобов’язують 
обласні і районні організації, систему Заготзерна і держсорт
фонду розгорнути цю роботу цього року з таким розрахунком, 
щоб закінчити виконання всього плану сортообміну до 1 січня 
1935 року.

Попередити завідувачів пунктів Заготзерна і держсортфонду, 
а також начальників ОблЗУ і райземвідділів, що за псування і 
відпуск недоброякісного насіння вони нестимуть найсуворішу 
партійну Й судову відповідальність.

III. По у г н о є н н я х
РНК УСРР і ЦК КП(б)У зобов’язують правління колгоспів, 

партійні, радянські й земельні органи забезпечити проведення 
таких заходів:

1. Заздалегідь вивез'.и гній на поля для глибокої зяблевої 
оранки під технічні культури, для оранки весною під коноплі, 
махорку, городні культури, коріння, а також під паровий клин 
майбутнього року. Зобов'язати правління колгоспів використати 
при цьому не тільки гній, що є на колгоспних дворах, але Й на 
дворах колгоспників.

2. Організувати завіз, зберігання і внесення мінеральних добрив



під буряки, тютюн, махорку й коноплі, а також під колгосп.іі 
городи й насінники багаторічних трав, забезпечуючи бурякові 
засіви по 2 центнери суперфосфату на га під час глибокої оранки 
і 2,5 центнера при засіві.

3. В осінньо-зимовий період очистити від бур'яній поля, при
значені під яру сівбу, а також шляхи й пустирі, що заросли 
бур’янами, поклавши нагляд за цією роботою на агрономів рай- 
земвідділів та МТС.

IV. По с і в б і
1. Затвердити плай надранньої сівби розміром 1 мли. га, 

в тому числі: ярої пшениці—190 тис. га, ячменю 390 тне. га, 
вівса—4СО тис. га і вико-зівса—20 тис. га, з таким розподілом 
по областях:

Плай надранньо? сівби на 1035 рік по областях І культурах (у  тисячах
ге ч гаріи)

ч 5 п 11 0 к у л ь Т у р а хЛ ц*и о о о :
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Раднарком УСРР і ЦК КП(б)У вказують, що при проведеній 
надранньої сівби на весні 1934 року мали місце серйозні хиби її 
перекручення: сівба на незораних з осені полях, розтягання сівбл 
й ззгортаиня, що означало на ділі проведення, під видом над
ранньої, шкідницької сівби вручну- в сухий грунт.

Надаючи надранній сівбі надто важливого значення в справі 
підвищення врожайності, Раднарком УСРР і ЦК КП(б)У пропо
нують забезпечити проведення надранньої сівби справді в грязь 
на кращих ділянках по зяблевій ранній оранці добірними сіва
чами і з загортанням насіння в 2—3 дні. Загортання насіння по



надранній сізбі робити культиваторами з дальшим боронуванням, 
припускаючи загортання тільки бороною лише на легких супі
щаних грунтах.

РНК УСРР і ЦК КП(б;У попереджують правління колгоспів, 
провідний агротехнічний персонал РайЗВ та МТС, що за пору
шення цих обов’язкових правил у проведенні надранньої сівби 
винних притягатимуть до відповідальності, як за псування Й роз
крадання насіння.

2. Сівбу ранніх зернових і технічних культур провести в такі 
строки: по Дніпропетровській, Одеській областях і АМСРР за 
6—8 днів, Харківській та Донецькій областях за 8—10 днів. 
Київській та Вінницькій областях за 10—12 днів і Чернігівській 
області за 12—14 днів.

Буряки та соняшник засіяти водночас із ранніми ярими.
РИК УСРР і ЦК КП(б)У, зобов'язують облвиконкоми, обкоми 

КП(б)У, ОблЗУ, старших агрономів райзгмвідділів та МТС про
вадити всю підгоіівну роботу до яро! сівби з таким розрахунком, 
щоб забезпечити проведення самої сівби у встановлені строки.

V. По п а р а х
1. Затвердити план підіймання чистих парів у 1935 році по 

колгоспах на площі 2.374,5 тис. га і по одноосібному сектору — 
33.5 тис. га (І окремо кулісних парів по колгоспах на площі 
372,2 тис. га) з таким розподілом по областях.

П»;зм чистих і кулісних парів на 1035 рік по сельссктору
(в тис. гектарів)
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В тому числі:

У кол
госпах

Одноосіб
ний сек

тор
,

Куліспі пари 
на 1935 рік

1. Київська ....................
7.  Чернігівська . . . .
3. Гікнпмька..................
4. ХіфкіоГЬ'а............
5. Дціпропстрооська . .
6. Одеська......................
7. Допспька . . . . .
8. АМСРР......................

оо. і 228,5 , 0,5
75,0 | 7.\0 , оо, .•

145,0 | 110,0 1 5,0
400 0 і ЗЬ7,0 - 13,0

«ь
.

о о б 10.0 і —
640,0 (35.0 І 4,0
213,0 2! 3,0 і|

00,0 ! 58,0 ! 2.0

12,0

20,0
£0,0
£3,2
во.О

1.7,0
5.0

Р а з о м ................ , 240^,0 | 2371,5 ; 35,5 І 372,2
Зобов'язати обласні й районні виконкоми, обкоми та райкоми 

КП(б)У, ОблЗУ та РайЗВ водночас із планом ярої сівби довести



плани підіймання парів на 1935 рік до кожного району, колгоспу 
та сільради.

2. Встановити такі строки закінчення підіймання чистих парів: 
для Дніпропетровської, Одеської, Донецької областей та АМСРР 
—до 20 травня, а для Харківської, Київської, Вінницької та Чер
нігівської областей—до 1 червня.

3. Зобов’язати НКЗ УСРР поставити перед Наркомземом Со
юзу і промисловістю питання про масове виготовлення вже цього 
року плугів із передплужниками, що дають значну ефективність 
у боротьбі з бур’янами.

4. Попередити завідувачів РайЗВ, директорів МТС та голів 
правлінь колгоспів, що за допущення заростання парів вони пер
сонально відповідатимуть.

м. Київ. 16 вересня 1934 року.
Заст. голови РНК УСРР І. Шелехес 
Секретар ЦК КП(б)У П. Постншев 

Наркомзем УСРР Л. Паперний

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

232. Про розширення міської смуги м. Житомира.
Село Богунія, Богунської сільради, І хутори Смілянка 2-га, 

Станишівської сільради, та Стара-Рудня, Альбинівської сільради, 
за останні роки втратили своє сільськогосподарське значення б переважну кількість населення цих залюднених пунктів скла
дають робітники й службовці підприємств та установ міста, що 
з сільським господарством, як Із засобом існування, не зв’язані; 
територія ж цих пунктів безпосередньо межує з територією 
міста й економічно тяжіє до нього. Тому Президія Всеукраїн
ського центрального виконавчого комітету, щоб забезпечити на
лежне соціально-культурне обслуговування цих пунктів та впо
рядкування їх, на подання київського облвиконкому, п о с т а 
н о в л я є :

1) Богунську сільраду розформувати, приєднавши село Бо- 
гунію до міської смуги м. Житомира, а хутір Довжин—до складу 
Соколово-Гірської сільради;

2) хутори Смїлянку 2-гу та Стару Рудню приєднати до місь
кої смуги міста Житомира, вилучивши їх із складу Станишівської 
та Альбинівської сільрад.

м. Київ, 23 серпня 1934 р.
Вик. об. голови Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцехівський.
Заст. секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. Горлинський.



233. Про утворення в склад! Коростишівського району
Лазарівсько! сільради

Вважаючи на те, що хутори Костянтинівка та Березова Гать 
розташовані черезсмужно в межах Користишівського району, а 
хутори Браженець та ЛазарІвський глибоко вклиняються в тери
торію Коростишівського району і при тому всі хутбри еконо
мічно й адміністративно тяжіють до м. Коростишева (хлібо та 
картоплездача, зручніші ігпха та менша віддаленість), — Пре
зидія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету п о с т а 
н о в л я є :

перечислити хутори Костянтинівну, Березову Гать, Вільнян- 
ської сільради, і Браженець та ЛазарІвський, Приворотської 
сільради Брусилівського району до складу Користишівського 
району й утворити в складі цих хуторів окрему — Лазарівську 
сільраду з центром у хуторі Лазарівському.

и.  Київ, 23 серпва 1934 року.

Вик. об. голови Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету 10. ВойцехІвський.

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлинський.

ПОСТАНОВИ СЕКРЕТАРІАТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРА
ЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

234. Про розформування Ведмедївської сільради, Иосівського
району

Вважаючи на незначне число населення Еедмедізської сіль
ради та на незначну в ддаленість П від Адамівської сільради (%.  
клм.), щоб зміцнити фінансово-економічну базу цих сільрад і по
ліпшити керівництво ними, Секретаріат Всеукраїнського центра
льного виконавчого комітету п о с т а н о в л я є :

Ведмедівську сільраду, Иосівського району, Чернігівської 
області, розформувати й приєднати територію її до складу Ада
мівської сільради.

м. Київ, 26 ссрпия 1934 року.
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. ВойцехІвський.

235. Про розформування Токаріеської сільради, Баранівського
району

Вважаючи ні те, що після переселення колгоспників Токарів- 
ського колгоспу, в сільраді залишилася дуже незначна кількість 
дворів, що зв'язані з сільським господарством, як Із засобом



існування, і беручи на увагу, що переважне число населення 
сільради зараз складають робітники Токарівського заводу, — 
Секретаріат Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
п о с т а н о в л я є :

Токарівську сільраду, Баранівського району, Київської області, 
р о з ф о р м у в а т и  і територію її приєднати повністю до складу 
Первомайської селищної ради, 

м. Київ, 26 серпня 1934 року.
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету 10. ВойцехІвський.

ПОСТЛНОЗА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
236. Про скасування п. „б“ ст. 6 постанови РИК УСРР від 
7 червня 1934 року „про порядок проведення с.-г. податку

1934 року на території УСРР"
Рада народних комісарів УСРР п о с т а н о в л я є :
1 Скасувати п. „б" ст. 6 постанови РНК УСРР від 7 червня 

1934 року „Про порядок проведення с.-г. податку 1934 року на 
території УСРР", яким визначено пільги щодо оподаткування 
прибутків трудових одноосібних господарств від копання та ви
везення цукрових буряків, від вивезення зерна та фуражу з гли
бинних пунктів до залізничних та водних шляхів, віл наванта
ження та розвантаження зерна й фуражу на залізницях, приста
нях та в портах, а також від вивезення лісу для державних 
лісозаготувачів.

2. Підтвердити пільги колгоспам щодо звільнення від оподат
кування прибутків, що їх одержують колгоспи від копання та 
вивезення цукрових буряків, від вивезення зерна та фуражу з 
глибинних пунктіз до залізничних та водних шляхів, наванта
ження й розвантаження зерна й фуражу на залізницях, приста
нях і в портах, а також від вивезення лісу для державних лісо
заготувачів (п. ,.ги ст. З постанови РНК УСРР від 7 червня 1934 р.).

3. Доручити обласним виконавчим комітетам і РНК АМСРР 
внести до своїх постанов про порядок проведення с.’Г. податку 
в 1934 році зміни, що виникають з цієї постанови, а також по
станови ЦВК і РНК СРСР від 7 вересня 1934 року про скасу
вання ст. 87 „Положення про с.-г. податок за 1934 рік".

м. Київ, 14 вересня 1931 року.
Заст. голови Ради народних комісарів УСРР І. Шелехсс.

Т.в.о. керівничого справ РНК УСРР М. Йошпе.



ПОСТАНОВА НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЮСТИЦІЇ УСРР
237. Про видання суднаказів

Відповідно до ст. 4 постанови РПО від 23 листопада 1933 р. 
№ 1032 „Про поліпшення якості борошна", Народний комісаріат 
юстиції УСРР, на підставі ст. 219 ЦПК, п о с т а н о в л я є :  допов
нити розд. 1 літ. А своєї постанови від 7 кеітня 1932 р. „Пере
лік вимог ї документів, за якими народні суди УСРР видають 
судові накази* (3. 3. УСРР 1932 р. № 9, ст. 81) ст. 26 у такий 
редакції:

(не жадаючи пояснень від притягненого (ст. 222 ЦПК УСРР;, 
судові накази видаються).

26. За документами, що встановлюють право покупців боро
шна на одержання за договором належних їм від постачальників 
сум за рефакціями й штрафами за нестандартну продукцію, а 
таксамо за документами, які встановлюють за договором право 
постачальників на одержання належних їм від покупців боніфі
кацій за кращу якість борошна.

В цих випадках слід подати до суду:
а) копію рахунку на належну суму за боніфікаціями і рефак

ціями, що П не сплачено;
б) рахунок, який містить такі дані: нумери вагонів, нумери 

сертифікатів державної хлібної інспекції або інших, що їх за
мінюють, документів, сорт борошна, належного до відправлення 
за договором, кількість, станція відправлення і станція призна
чення, дата відправлення й одержання, показники за рефакцію 
і боніфікацію за ОСТ*ом.

в) сертифікати (в оригіналі) державної хлібної інспекції або 
належну постанову центральної лабораторії державної хлібної 
інспекції або якісний документ млина, якого не заперечується;

г) довідку про час пред'явлення відповідачеві рахунку й роз 
рахунку (літ. чб*), з якої повинно бути видно, що з часу 
пред'явлення відповідачеві рахунку й розрахунку пройшло не 
менш 10 діб 1 що з боку відповідача не було заперечень проти 
застосування чинних норм рефакції чи боніфікації або вказівок 
на неправильнисть у підсумуванні належних до платежу сум. Цю 
довідку можна подавати за підписом одного правіжника.

д) Для одержання судового наказу ьа стягання штрафу слід 
крім документів, передбачених у п. „в“ і вг*, подавати також 
витяги з договорів у частині, шо встановлює порядок і розмір 
стягнеиня штрафу, й місячних планів постачання за ті місяці, за 
які стягається штраф.

м. Київ, 8 жовтяя 1934 р.
Заступник Народного комісара юстиції

і Генерального прокурора республіки Карасік.
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ПОСТАНОВА РИК УСРР ТА ЦК КП(6)У
238. Про використання механізмів на збиранні буряків

РНК УСРР та ЦК КП(б)У відзначають зовсім незадовільне 
використання тракторних бурякопідіймачів та інших засобів 
механізації збирання Й очищення буряків у більшості районів 
та МТС.

Перебіг бурякозбирання показує, що в тих колгоспах і МТС, 
де правильно пояснено і засвоєно величезне значення механіза
ції в боротьбі за вчасне збирання без утрат,—тракторні буряко
підіймачі, ножі Сторожиха та інше дають значне підвищення 
продуктивності праці та якості збирання.

Так, у грушківській МТС, Одеської області, всі наявні буря
копідіймачі перевищують норми виробітку, виконуючи в день до 
10 га при високій якості копання. У ряді МТС Вінницької об
ласті ножі Сторожика виготовлені на кожну ланку І при пра
вильному їх використанні вдвоє підвищують продуктивність 
праці. В більшості ж районів та МТС шкідливіші аитимехаиіза- 
торські настрої не зазнають відсічі від партійних організацій та 
політвідділів МТС.

РНК УСРР та ЦК КП(б)У відзначають, зокрема, такі обурливі 
факти у справі проведення механізованого збирання:

у миронівській МТС, Київської області, ділянки для роботи 
бурякопідіймачів йе виділено;

григорівській МТС, Київської області, директор МТС тов. 
Клочан заявив, що „бурякопідіймачі ним не використовуються й 
не будуть використані";

у плисецькій МТС, Чернігівської області, жодного трактора 
для роботи бурякопідіймачів не виділено;

у тернівській МТС, Харківської області, до 13 вересня жоден 
бурякопідіймач не був навіть випробуваний, штурвальні не під
готовані;

у великожовтиевій МТС, Харківської області, прибулі 5 ве
ресня 8 бурякопідіймачів пролежали на залізничній станції 10 
днів, ділянки для роботи бурякопідіймачів не виділені, штурваль
ні не підготовані.

У 19 МТС Харківської області з 130 бурякопідіймачів пра
цює тільки 60, або 43,8%, при чому на один працюючий буряко
підіймач припадає за п’ятиденну лише 9,3 гектара підкопаного 
буряку замість 25—30 гектарів.

Працівники парторганізацій МТС і земорганів не зробили не
обхідних висновків з постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 
4 вересня і постанови РНК УСРР та ЦК КП(б)У від 27 серпня, 
потрібної організаторської та масово-пояснювальної роботи нав
коло механізації бурякозбирання не розгорнули. В наслідок цьо
го куркульські „теорії" про невигідність застосування машин у



бурякозбиранні, низьку, нібито, якість роботи механізмів і т. д. 
не зазнають належної відсічі, а в окремих випадках носіями 
цих куркульських „теорій" стають керівні працівники МТС та 
колгоспів.

РИК  УСРР та ЦК КП(б)У ухвалюють:
1. За саботаж механізації бурякозбирання директорові григо- 

ріпської МТС, Київської області, тов. Клочану; плисецької МТС, 
Чернігівської області, тов. МаЙстренкові; велико-жовтневої МТС, 
Харківської області, тов. Кулічекповї і тернівської МТС, Харків
ської області, тов. Малншеву—оголосити сувору догану з попе
редженням, що, коли найближчих днів вони не виконають поста
нови РИК і ЦК про механізацію бурякозбирання, вони будуть 
зняті з роботи і виключені з партії.

Вказати начальникам політвідділів цих МТС т.т. Червоному, 
Камншаиоку, Солозйозу і Забузі, що за проведення в життя 
постанов РИК і ЦК про механізацію вони несуть відповідаль
ність нарівні з директорами МТС.

2. РИК УСРР та ЦК КП(б)У зобов’язують голів колгоспів і 
секретарів низових иарторганізацій, голів райвиконкомів, секре
тарів райкомів КГ1(б)У, директорів і начальників політвідділів 
МТС установити повсякденний контроль за використанням бу
рякопідіймачів та інших машин на копанні і чищенні буряків, 
притягаючи до сузорішої відповідальності працівників, які чинять 
опір використанню бурякопідіймачів.

3. Запропонувати директорам, начальникам пс :ітв:дділів та 
старшим агрономам МТС, головам колгоспів і бригадирам ріль
ничих бригад негайно виділити в колгоспах ділянки в натурі 
для копання буряків механічним способом там, де цього ще не 
зроблено досі.

4. Директорам МТС закріпити гаку кількість тракторів, яка 
потрібна для пуску всіх бурякопідіймачів, що а в МТС. Трак
тори, що працюють з бурякопідіймачами, у нічний час викори
стати на зяблевій оранці.

5. Зобов’язати голів колгоспів цілком використати поруч 
тракторних бурякопідіймачів усі наявні кінні лапи з тим, щоб 
загальний процент механізованого збирання становив не менш 
50И.

6. Покласти на директорів І начальників політвідділів МТС 
персональну відповідальність за виділення нз возіння буряків 
не менш 802о наявного автопарку та за забезпечення добового 
перебігу кожною працюючою машиною не менш як 250 кіло- 
метр'в.

7. Щоб прискорити навантаження Й розвантаження бурякіз 
автотранспортом, виготовити простіші пристрої (пересувні пло
щадки, журавлі) д:я навантаження буряків та організувьт; окре-
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мі ланки для цілодобового навантаження буряків у полі та роз
вантаження їх на приймальних пунктах.

8. Організувати в пресі систематичне висвітлення поганої і 
хорошої роботи МТС коло механізації копання й возіння буряків, 
публікуючи як передові, так і відсталі райони й МТС з указів
кою прізвищ голів райвиконкомів, секретарів райкомів та началь
ників політвідділів.

м. Київ, 23 вересня 1934 р.

Заст. голови РНК УСРР І. Шслсхес 
Секретар ЦК КГЇ(б)У М. Попов 
Наркомзєм УСРР Л. Гіаперннй

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСР?
239. Про доповнення Кримінального Кодексу УСРР статтями

про зраду батьківщини
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет І Рада народ

них комісарів УСРР постановили:
І.

1. Доповнити Кримінальний Кодекс УСРР ст. ст. 54*1а, 54-16, 
54-їв, 54-1г в такій редакції:

„54-1 а. За зраду батьківщини, тобто за дії, вчинені грома
дянами Союзу РСР на шкоду воєнній моці Союзу РСР, його 
державній незалежності або недоторканості його території, як 
от: шпигунство, видача воєнної або державної таємниці, пере
хід на сторону ворога, втеча або переліт за кордон,—

вищий захід соціальної оборони—розстріл з конфіскацією 
всього майна, а при пом'ягчуючих обставинах —

позбавлення волі на строк десять років з конфіскацією всього 
майна".

-,54-іб. За ті самі злочини, заподіяні військовослужбовцями— 
вищий захід соціальної оборони — розстріл з конфіскацією 

всього майна".
в54-1в. Бразі втечі або перельоту за кордон військовослуж

бовця—до повнолітніх членів його родини, ЯКЩО ВОНИ ЧИ~:- 
небудь сприяли готованій або заподіяній зраді, або хоча б зняли 
про неі, але не довели про це до відома влади, застосовується — 

позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфі
скацією всього майна.

До всіх інших повнолітніх членів родини зрадника, що тл:\гл



спільно з ним або були на його утриманні до моменту запо
діяння злочину, застосовується —

позбавлення виборчих прав та заслання до віддалених районі:* 
Сибіру на п’ять років".

54-Іг. За недонесення з боку військовослужбовця про гото
вану або заподіяну зраду —

позбавлення волі на десять років.
За недонесення з боку інших громадян (йе військовослуж- 

бовців) —
позбавлення волі на строк не менший як шість місяців".

ІІ.
Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК Союзу РСР 

від 8 червня 1934 року „Про доповнення положення про зло
чини державиі (контрреволюційні й особливо для Союзу РСР 
небезпечні злочини проти порядку керування) статтями про зраду 
батьківщини". („Известня ЦИК СССР" від 9 червня 1934 року 
л? 133).

м. Ьиіь, 20 липня 1034 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський. 

Заст. голови Ради народних
комісарів УСРР В. Пораню 

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. ВоГщехівськиГ'

240. Про реорганізацію Народного комісаріату охорони 
здоров'я УСРР та його місцевих органів

Щоб поліпшити роботу органів охорони здоров’я І зміцнити 
оперативне керівництво мсдико-саііітарною справою, ВУЦВК та 
РИК УСРР постановляють реорганізувати систему органів охо
рони здоров'я УСРР на таких засадах:

І, Ц е н т р а л ь н и й  а п а р а т  Н а  р  к  о  м з  д  о  р  о  в ’ я  У С Р Р
1. Зліквідувати колегію Наркомздоров’я УСРР і організувати 

Раду НКОЗ УСРР у складі 50 осіб, що з них не менш 30 осіб 
висунути із складу керівників периферійних органів охорони 
здоров’я, працівників науково-дослідних інститутів і працівни
ків периферійних медсанзакладів.

2. Утворити в складі апарату НКОЗ УСРР такі управи:
а) медмчио-профілактичну управу;
б) державну санітарну інспекцію з центральною санітарно- 

технічною радою;
в і санітарно-епідемічну управу;



г) управу охорони материнства й дитинства та оздоровленні 
підлітків;

д; управу медично-санітарного обслуговування водного тран
спорту;

е) управу підготовки медичних кадрів.
3. Затвердити в складі НКОЗ УСРР такі відділи:
а) відділ оборони;
б) планово-фінансовий відділ;
в» адміністративно-господарський відділ; 
гї відділ розподілу матеріальних фондів.
4. Зосередити при Народному комісарі охорони здоров’я: 
пі групу перевірки виконання;
бі групу обліку й розподілу медичного персоналу;
в) відомчий арбітраж;
г) інспекторів по науково-дослідних інститутах.
Крім того, при наркомі існує, як дорадчий орган, учена ме

дична рада.
5. Затвердити штат центрального апарату НКЗдоров'я УСРР 

числом у 125 чол.

ІІ. А п а р а т  Н К О З  А М С Р Р  т а  о б л з д о р о в в і д д і л і і з .
6. Затвердити структуру апаратів НКОЗ АМСРР та облас

них відділів охорони здоров'я в такому вигляді:
а і наркомздоров'п АМСРР (в областях — завідувач облздоров- 

вілділу), його заступник.
відповідальні виконавці в справах обліку й розподілу медич

ного персоналу.
Відповідальні виконавці в справах перевірки виконання,
б) медично-профілактичний сектор (з інспектурою масового 

робііничого відпочинку);
г) держазиа санітарна інспекція АМСРР (в областях—обласна 

державна санітарна інспекція);
г) санітарно-епідемічний сектор;
ді сектор охорони материнства та дитинства й оздоровлення 

підлітків;
е) група підготовки середніх медичних кадрів; 
є) планово-фінансово-статистична група;
ж) група розподілу матеріальних фондів;
з) сектор оборони;
і) секретаріат. 111

111. А п а р а т  р а й о н н и х  1  м і с ь к и х  о р г а н і в  о х о р о н и
з д о р о в ' я .

7. Сучасні інспектури охорони здоров'я районних виконавчих 
комітетів та міських рад реорганізувати на відділи охорони здо
ров’я.



6. У кожному з міст, підпорядкованих облвиконкомам, і у 
провідних с.-г. районах відділи охорони здоров'я створити & 
такому складі:

а) зав. міського, районного здороввідділу;
б) інспектори медично-профілактичного обслуговування;
в) міська, районна держазна санітарна Інспекція;
г) міська, районна епідемічна станція;
д) інспектори ОХМД та ОЗДП;
е) фінансово-статистична група;
е) інспектура розподілу матеріальних фондів:
ж) секретар, друкарка, діловод у таємних справах.
9) По решті районів у складі райздороввідділів передбачити 

такі посади:
а) районний інспектор охорони здоров'я;
б) районний державний санітарний інспектор:
в) інспектор ОХМД та ОЗДП;
г) стлтистик-діловод.
Ю. По всіх сільрадах утворити окремі секції охорони здо

ров'я, вилучивши питання медсанобслуговування, ясельної справ» 
і оздоровлення побуту з відання культурно-соціальних секцій 
сільрад.

11. Зобов'язати НКОЗ УСРР закінчити перебудову органів 
охорони здоров’я на засадах, що визначені в ст. ст. 1—10 цієї 
постанови—до 15 серпня 1934 р.

м. Київ, 26 липня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Пстрозський.

Голова Ради народних комісарів УСРР П. Любченко.
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Вонцехівськип.

241. Про зміну постанови Всеукраїнського централь:**, го вікс- 
навчого комітету 1 Ради народних комісарів УСРР Бід 21 бе
резня 1934 року .Про пенсійне забезпечення наукових праців
ників та викладачів вищих шкільних закладів і робін.<нча%

факультетів-

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ
них комісарів УСРР постановляють: викласти ст. 2 постанови 
.Про пенсійне забезпечення наукових працівників та викладачів 
вищих шкільних закладів і робітничих факультетів* у такій ре
дакції:



„2. Особи, що їх перелічено в ст..1, набувають право на пен
сію після того, як вони пропрацювали, як викладачі у відповід
них шкільних закладах або як наукові працівники, не менш 
двадцяти п’яти років, у тому числі не менш десяти років за ра
дянської влади, або дійшли: чоловіки—шістдесяти п’яти, а жінки 
шістдесяти років та прослужили при цьому у відповідних учбо
вих закладах чи наукових установах йе менш десяти років за 
радянської влади.

При встановленні права на пенсію зараховується дореволю
ційна служба і робота у вищих учбових закладах і наукових 
установах, а також педагогічна робота в державних, громад
ських та приватних середніх учбових закладах і школах, за ви
нятком учбових закладів, зв’язаних з релігійним культом, а також 
кадетських та пажеських корпусів, юнкерських і військових 
шкіл, ліцеїв та шкіл правознавства".

м. Киш, 7 жовтня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. ЛетровськиЙ 

Голова Ради народних комісарів Л. Любчснко
Заст. секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. ГорлинськиЙ

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ

242. Про чергові вибори до рад і на з’їзди рад УСРР
Відповідно до постанови ЦЕЯС Союзу РСР від 27 вересня 

цього року про чергові вибори до рад—Всеукраїнський централь
ний виконавчий комітет постановляє:

1. Затвердити такі строки проведення виборчої кампанії в 
УСРР:

а) перевибори сільських рад провести в період з 1-го до 
20-го листопада 1934 р.

б) перевибори міських, районних та селищних рад, а також 
районні з’їзди рад провести з 20-го листопада до 10 груди* 
3934 року.

в) всемолдавський та обласні з’їзди рад провести між 15 та 
25 грудня 1934 р.

2. Для керівництва кампанією перевиборів рад утворити Цен
тральну виборчу комісію УСРР під головуванням тов. Войцз- 
хівського Ю. О. у складі: т.т. Амеліна, Андроєва, Асаткіна, 
Балицького (з заміною т. Кацнсльсопом), Василька, Вольф-



соііа, Гавриленка, Горянського, Гулого, Кїллерога, Капелік- 
сьхого, Мнхайлика, Пет ушанського^ Порайка і Сідерського.

3. Доручити ЦВК АМСРР і обласним виконавчим комітетам 
негайно організувати обласні і місцеві виборчі комісії.

н. Київ, 1 жовтая 1934 р.

За голову Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету В. ЗатонськиЙ 

З зет. Секретаря Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету К. Горлинський

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

243. Про додаткові заходи до забезпечення вчасного й уваж
ного розгляду та розв’язання скарг трудящих

Надаючи великого значення справі забезпечення вчасного та 
уваленого розв’язання скарг і заяв трудящих, як чинникові зміц
нення революційної законності, Президія Всеукраїнського цен
трального виконавчого комітету, на додаток до постанови Секре
таріату від 14 червня 1934 року, ухвалює:

І. Зобов’язати ЦВК АМСРР, облвиконкоми, райвиконкоми, 
міські, селищні та сільські ради:

1) встановити дні й години прийому скарг та заяв трудящих 
особисто головами рад І виконкомів і суворо додержуватись цих 
днів та годин, широко сповістивши про це людності;

2) у випадках масових скарг головам виконкомів і рад осо
бисто виїжджати па місця для розслідування справ і їх розв’я
зання;

3) рішення по скаргах у сільських, районних та міських орга
нах виносити, як правило, після попереднього виклику й осо
бистого опитування самих заявників та представників заінтересо
ваних організацій;

4Ї про винесені вирішення і про вживані по скаргах заходи 
негайно повідомляти скаржникам;

Б) пильно перевіряти сигнали преси на різні неподобства в ра
дянському апараті, негайно вживаючи заходів до виправлення 
хиб та повідомляючи пресі про вжиті заходи.

ІІ. Встановити, іцо у випадках, коли оскаржена постанова або 
розпорядження скасовується, то псі застосовані до скаржника зз 
іиєі> постановою чи розпорядженням заходи репресії та обме
ження в правах повніш! бути негайно ж переглянуті тими орга
зми, що застосували ці регресії або обмеження, і зняті поз-



сістю або відповідно змінені без окремої про те заяви скарж
ника.

У випадках неможливості повернути вилучене чи конфіско
ване майно в натурі, замість нього видавати грошову компенса
цію по справжній вартості вилученого чи конфіскованого майна. 
Виплату компенсації провадити не більш, як у місячний строк 
від дня одержання повідомлення про скасування постанови чи 
розпорядження.

III. Прокуратурі республіки, облвиконкомам, райвиконкомам та 
міськрадам установити постійний нагляд І періодично організо
вувати перевірку постановки роботи по розгляду Я розв'язанню 
скарг у нижчепоставлеиях органзх та радянських установах. 
Домогтися чіткої організації цієї роботи, швидкого й уважного 
розв'язання скарг по їх суті, ведучи боротьбу з бюрократизмом, 
бездушним ставленням до скаржника і з формальним розв’язан
ням скарг та заяв.

и. Київ, 26 липня 193 і р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Пстровський 

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. ВойцехівськнЙ

244. Про перейменування Грншмиського району, Донецької 
області, на П о с т и ш  е в  с ь  к и й  район

Вважаючи на бажання трудящих Гришлнського району, ви
словлене в постанові районного зльоту ударників, робітників 
копалень та транспорту І колгоспників, Президія Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету ухвалює:

Постанову донецького облвиконкому про привласнення Гри- 
шннському районозі імени П. П. Постишеса—затвердити, перей- 
&е:-<узавши район на Постншевський.

Просити Президію ЦВК СРСР затвердити цю постанову.
м. Київ, 20 липня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петрозськиїї 

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехівський



245. Про призначення тов. Маціненка М. Т. на заступника 
наркома соціального забезпечення УСРР

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
постановляє:

Призначити тов. Маціненка М. Т. на заступника народного 
комісара соціального забезпечення УСРР.

и. Київ, 20 вересе* 1934 р.

За голову Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету В. Затонськнй 

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлинський

246. Про звільнення т. Гонтаря А. Т. від обов’язків заступника 
наркома земельних справ УСРР

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
постановила:

Звільнити тов. Гонтаря А. Т. від обов’язків заступника народ
ного комісара земельних справ УСРР у зв’язку з переходом на 
іншу роботу.

м. Київ, 26 вересня 1934 р.

За голову Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Б. Затонськнй 

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлинський

247. Про звільнення т. Іванова від обов’язків заступника
наркомсоцзабезпечекня

Звільнити тои. Іванова від обов'язків заступника наркомсоц- 
забезпечення.

м Київ, 4 жовтня ІУ34 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. ПетровськиЛ 

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлинський
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$09/0
ПРИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСНУ

(Наказ Уловнвркомів‘яз><у пр* РНН 
УСРР о ШИІ 33 р. Яв 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РВБІТНИ'Ш СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 29 24 жовтня 1934 року № 29

З М І С Т

Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету
і Ради народних комісарів УСРР

248. Про зміну примітки 1 та примітки 2 до ст. 27 Криміналь
ного кодексу УСРР і про скасування п „ви ст. 334 Кримі
нально-процесуального кодексу УСРР.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету

249. Про утворення комісії святкування XVII роковин Жовтнево! 
революції.

250. Про увільнення тов. Шліхтера О. Г. від обов’язків прези
дента ВУАМЛІН.

251. Про затвердження т. Дзеніса О. П. президентом ВУАМЛІН.
252. Про призначення тов. Голубптнікова М. Д. на другого за

ступника наркома земельних справ УСРР.

Пос. ло»і Ради народних комісарів УСРР
253. Про обов'язкове окладне страхування в сільських місце

востях і містах па 1935 рік.



ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

248. Про зміну примітки 1 та примітки 2 до ст. 27 Криміналь
ного кодексу УСРР і про скасування п. „в" ст. 387 Кримінально-

процесуального кодексу УСРР
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на

родних комісарів УСРР постановляють:

І
1. Примітку 1 та примітку 2 до ст. 27 Кримінального кодексу 

-УСРР (3. 3. УСРР 1930 року № 24, ст. 227 і 3. 3. УСРР 1930 р. 
№ 8, ст. 91) ухвалити в такій редакції:

„Примітка 1. До військових службовців середнього, старшого, 
вищого Й молодшого нестройової служби кадрового начальниць
кого складу Робітпичо-селянської Червоної армії, а таксамо вій
ськових службовців кадрового рядового й молодшого строкової 
служби складу Робітничо-селянської Червоної армії, засуд
жених до поправно-трудових робіт на строк до одного року, 
замість цих робіт застосовується позбавлення волі на строк до 
двох місяців, що його відбувають порядком, установленим для 
відбування військовими службовцями дисциплінарного арешту*.

„Примітка 2. Виконання вироку, що засуджує за воєнних 
часів віськового службовця до позбавлення волі без обмеження 
прав, може бути, за ухвалою суду, що постановив вирок, від
кладено до закінчення воєнних дій з тим, що засудженого на
правляється до дійової армії.

Щодо зазначених у першій частині цієї примітки військових 
службовців, які виявили себе в складі дійової армії стійкими 
оборонцями Союзу РСР, то, на подання відповідного військо
вого начальства, їх можна звільняти від призначеного раніш за
ходу соціальної оборони або заміняти його м'якшим заходом 
соціальної оборони, за ухвалою суду, що постановив вирок*.

2. п. „в“ ст. 387 Кримінально-процесуального кодексу УСРР 
(3. 3. УСРР 1930 р. № 19, ст. 187) —скасувати.



З

ІІ

3. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 
СРСР від 27 травня 1934 р. .Про зміну основних начал кримі
нального законодавства Союзу РСР і союзних республік і скасу
вання постанови ЦВК і РНК Союзу РСР від 5 травня 1930 року 
про організацію наглядових комісій у військово-поправних частиках 
Робітничо-селянської Червоної армії" (3.3. СРСР 1934 року №29, 
ст. 223) і на скасування ст. 16 пост. ВУЦВК І РНК УСРР від 
4 грудня 1932 р. про зміну КПК УСРР у зв'язку з утворенням 
облзсиих судових органів (3. 3. УСРР 1932 року № 34-35, ст. 217).

и. Київ, 7 жовтня 1031 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровеький.

За голову Ради народних комісарів УСРР Шелсхес.
Заст. секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. Горлипський.



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

249. Про утворення комісії святкування XVII роковин
Жовтневої революції

Для проведення святкування XVII роковин Жовтневої рево
люції утворити комісію під головуванням т. Петровського Г. І., 
в складі тт.: Чувирін (з заміною тов. Гулим), Амелін, Андреев, 
Асаткіп, Войцехівський, Горлинський, Зеленська, Капелїиський, 
Харпов, Кацнельсон, Кіллерог, Мілх, Хвиля.

м. Київ. 19 жовіня 1934 р.

ГолОва Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський.

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлинський.

250. Про увільнення тов. Шліхтера О. Г. від обов'язків прези
дента ВУАМЛІН

Задовольнити прохання тов. Шліхтера Олександра Григоровича 
іі увільнити його від обов’язків президента Всеукраїнської асо
ціації марксолеиіиських науково-дослідних інституцій (ВУАМЛІН).

м. Ижв. 16 нйоотяя 1934 року.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський.

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлинський.



251. Про затвердження тов. Дзеніса О. Я. президентом
ВУАМЛШ

Затвердити тов. Дзеніса Освайльда Петровича президентом 
Всеукраїнської асоціації марксоленінських науково-дослідних інсти
туцій (ВУАМЛІН).

м. Київ, їв жовтня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський.

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. ГорлинськиЙ.

252. Про призначення тов. ГолубятнЬсева М. Д. на другого 
заступника наркома земельних справ УСРР

Призначити тов. Голубятнікова Михайла Даниловича на дру
гого заступника народного комісара земельних справ УСРР.

м. Київ, 16 жовтня 1934 року.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлчнський

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
253. Про обов’язкове окладне страхування в сільських 

місцевостях і містах на 1935 рік
На розвиток постанови Ради народних комісарів СРСР .Пре 

обов'язкове окладне страхування ва 1935 р." Рада народних 
комісарів УСРР постановляє:

1. Відповідно до п. „а- ст. 4 постанови Ради народних комі
сарів СРСР включити рис та фенхель у колгоспах де числа 
спеціальних і технічних с.-г. культур, по* яких, згідно з п. ,да 
ст. 1 тієї самої постанови, встановлене відповідальність Держ
страху від усякого стихійного лиха, від шкідників та хвороб 
рослин.

2. Відповідно до п. *б“ ст. 4 встановити по страхуванню



в колгоспах, у колгоспників та одноосібників від усякого сти
хійного лиха тютюнів (бакуна, сигарного та папіросннх —жов
тих) поруч із відповідальністю за недобір продукції також від
повідальність Держстраху за втрати від зниження якості про
дукції наслідком градобою, з додатковим нарахуванням платежів 
за стопками, що їх установлено для страхування с.-г. рослин 
від градобою.

Загальна сума відшкодування за кількісний недобір урожаю 
й за втрату якості пошкодженої градом продукції не повинна 
перебільшувати суми забезпечення, вкраховзиої за крайніми нор
мами страхування даної культури від усякого стихійного лиха, 
від шкідників та хвороб рослин.

3. Установити для АМСРР та областей такі норми страхового 
забезпечення:

А. По страхуванню засівів с.-г. рослин, садів, виноградників, 
ягідників, городів, баштанів від градобою, зливи й бур та від 
огню, а також по страхуванню тих самих с.-г. рослин від вимо
кання, вимерзання, випрівання та поводі (крім садів, виноград
ників, ягідників, городів та баштанів, які у колгоспників та 
одноосібників страхуються тільки від градобою) у карбованцях 
за 1 га:

1. Зернові (крім оз. пше
ниці), сояяшн. та культури 

на силос.

2. Пшениця озима, бобові 
па зерно, сіяні трави, сорго 

на зерно та очеретянка.
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3. Насінники червоної конюшини по АМСРР і всіх областях: 
у колгоспах та первинних кооперат. , . 380 крб. 
у колгоспників та одноосібників . . . .  1 5 0  *



4. Городи, баштани та ягідники по АМСРР і всіх областях:
у колгосп, та первин, коопер........................... 385 крб.
у колгоспників....................................................  340 ,
у одноосібників..................................................  300 „

5. Сади та виноградники по АМСРР і всіх областях:
у колгосп, та г.ервинн. коопер...................... 900 крб.
у колгоспників...................................................  800 „
у одноосібників..................................................  700 „

6. Тепличні та парникові культури за 1 кв. метр по АМСРР 
і всіх областях;

тільки в колгоспах та первини, кооперат. . . 10 крб.
7. Цукрові буряки, картопля, кормові корінняки й технічні 

культури, крім тих, що їх страхується від усякого стихійного 
лиха (у карбованцях за 1 га):

В областях: Київській, Чернігівській, Вінницькій та Харківській 
у колгоспах та первини, кооперат. . . . 190 крб.
у колгоспників................................................... 175 .
у одноосібників................................................. 165 „

В областях: Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та АМСРР: 
у колгоспах та первинних кооперат. . . 170 крб.
у колгоспників................................................... 155 .
у одноосібників  ............................................... 145 *

8. Льон-кудряш:
В областях: Дніпропетровській, Одеській та Донецькій:

у колгоспах та первини, кооперат. ... 45 крб. 
у колгоспників та одноосібників , . . . 40 „

9. Льоц-довгунець.
В областях: Київській, Чернігівській:

у колгоспах та первинних кооперат. . . 130 крб. 
у колгоспників та одноосібників . . . .  і00 „

10. Коноплі.
В областях: Київській, Чернігівській, Вінницькій та Харківській

у колгоспах та первинних кооперат. . . 160 крб. 
у колгоспників та одноосібників . . . .  135 ,

В. По страхуванню засівів спеціальних 1 технічних с. г. куль
тур від усякого стихійного лиха, від шкідників та хвороб рослив 
(у карбованцях за 1 га):
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В. По страхуванню від посухи культур льону, конопель та по ; 

страхуванню від посухи та вимерзання насінників червоної ко« 
нюшини у карбованцях з 1 га.
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Г. По страхуванню с.-г. тварин від смерті (в карбованцях 
зо 1 голову):

1) Великої рогатої худоби: * І

О Б Л А С Т Ь
6о (Ь би н X X 03 яо.о н о. к 4>Xїво х с>>с С Е о

<  2
2 5  
> >  2

2  *  ч  ®о ®
> »  О  Ж

140
1 . . . . 180

Київська, Чернігівська, Вінницька, АМСРР.......................... 140 { 125 120
І Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька . . . .  і  З О  |  1 6 5  1 5 0

2) Коней для АМСРР та всіх областей:
у колгоспах та первинних кооперативах................................ 155 крб.
„ колгоспників.......................................................................... 145 „
„ одноосібників........................................................................ 140 *

3) Овець і кіз у колгоспах та первинних кооперати
вах для АМСРР та всіх областей.................................................4в

Каракулевих і курдючн. овець у колгоспників та од
ноосібників для АМСРР та всіх областей............................... 35 „

4) Свиней у колгоспах та первинних кооперативах для
АМСРР та всіх областей................................................................ б#



4. Встановити для АМСРР такі пересічні ставки страхов. пллт.
А .  П  О  С  Т  Р  Л
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В сіль- 
' ьких 
місив*
ЬОСТЙХ

У мі- 

стаж

С

>>

Київська................ 0,65 0.40 040 1.00 1,75 0,60 2.40 4,00 5,20 5,10 5ДЦ
Чернігівська . . . 0.65 0,10 0,40 1,00 1,75 0,00 2,40 4,00 5,20 4,50 4.
Вінницька . . . . .0.66 0.40 0,40 1,00 1,75 0,90 2,40 0,50 4,60 4,50 ІД  ■ ;

Харківська . . . . 0,65 0.40 0,40 1.00 1,75 0,00 2 ДО 4,00 о,?0 5Д0 5,іо
Дніпропетровська 0,50 0,40 0.40 0.85 1.40 0,70 2,40 4,00 5.20: 5,10 5ДО
Одеська................. 0.50 0.40 0,40 0,85 1,40 0,70 2Д0 4,00 5.20І 5Д0 5Д0
Донецька . . . . 0,50 0,40 0,40 085 1.40 0,70 2,40 4,00 5,20 5,10 5Д0І
АМСРР.................. 0,40 0.40 0,40 0,6і ІДО 0,70 1,50 2,70 3,00 4,50 4.5ҐЇ

Б. По страхуванню від усякого стихійного лиха, шкідників та 
хвороб рослин спеціальних і технічних с.-г. культур для АМСРР 
та всіх областей.

Таблиця 2
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Колгоспи та первинні коопе
ративи ................................. 2,3 4.5 5,6 3,4

і

5.2 5 Л 5,1
Колгоспники .............................. 3,5 7,3 8,1 4,6 8,1 — —
Одноосібники............................. 4,4 9,2 10,2 5,8 10,2 _

>
—

В. По страхуванню засівів південних конопель від усякого 
стихійного лиха, льону & конопель від посухи та насінників 
червоної конюшини від посухи та вимерзання страхові платежі 
не нараховуються.

Г. По страхуванню насінників червоної конюшини надметься
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7,20 8,35 9.50 10,90о,50 6,50 1,50 2,36 2,75 2,00 3,92 5,00
7,20 8,35 9,50 10,90 5,50 6,50 1,50 2,30 2,75 2,00 3.92 5,00 — — __
7,2) 8,35 9.30 10,90 4,30 5,50 1,50 2.20 2,75 1,80 3,92 5,00 — — _
7.2018,45 9.50 10,90 5,50 6,50 1,50 2,30 2.75 2,25 3,92 5,00 _ — _
7,20 8,35 9 50 10,90 5,50 6.50 1,20 1.95 2,75 2/>5 3,92 5,00 2,00 і, 80 3,00
7,20 •8,35 9,50 10/ 0 5,50 6,50 1,20 1.95 2,75 2.:>> 3,92 5,00 2.00 4.80 3,00
7,20,8,35 »,.*0 10,90 5,50 6,50 0,70 1,20 2,75 2.2> 3,92 5,00 2,00 4,80 3,00
7,201&35

1
9,30 10,90 з.со 4,20 0,70 ІД. 2,00 1.40 2,50 3.70 — — —

знижка на 50% з тарифних станок, що їх установлено до с.-г. 
рослин, які страхуються від вимокання вимерзання, випрівання 
та поводі.

Д. Польова та лукспа продукція колгоспів та первинних ко
оперативів страхується безкоштовно.

Е. По страхуванню каракулевих та курдючних овець:
у колгоспах та первинних ко

оперативах .....................• • • 4,30
у колгоспників............................. 6,50
у одноосібників............................8,50

5. Встановити для сплати нарахованих страхозих платежів з 
усіх видів та об’єктів обов'язкового окладного страхування такі 
крайні строки:

Дія колгОС!ьз та первинних 
кооператив.ь;

До ИХ —34 року ... 30% 
р 1 XI - 34 , ... 30%
. 1/ХІІ—Зі . . . . 4 0 %

Д"я колгоспників та * дно- 
осібнмків:

До 1 /IX—34 року . • . 4 0 %  
„ 15/ХІ — 34 „ . . .30%
. 1/ХІІ—34 „ . . .30%

«. Киш, 23 л и п н я  1034 р.
Голова Ради народних комісарів УСРР П. Любченко.

Керівничнй справ РНК УСРР Г. Дроб.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
(Налаз Уловнаркомавтшу при ГНИ 

УСРР з 9-УІП 33 р. К* 242)

% о д і о
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ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ ЗО 2 листопада 8034 р. Кз ЗО

З М І С Т :

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету

254. Про затзерждення Інструкції про вибори до рад та на з'їз
ди рад УСРР.

255. Інструкція про вибори до рад та на з’їзди рад УСРР.
256. Про порядок виборів до міських рад, підпорядкованих без

посередньо облвиконкомам, від приєднаних до них сіль
ських місцевостей.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

254. Про затвердження інструкції про вибори до рад 
та на з’їзди рад УСРР

На підставі ст. ст. 68 та 69 конституції УСРР і відповідно 
до постанови ЦВК Союзу РСР від 27 вересня 1934 року „Про 
зміни й доповнення до інструкції про вибори до рад" („Известня 
ЦИК СССР и ВЦИ1<“ від ЗО вересня 1934 року Ке 230) та змін, 
зв’язаних з організацією областей в УСРР, Президія Всеукраїн
ського центрального виконавчого комітету п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити нижченаведену інструкцію про вибори до рад 
та на з'ізди рад УСРР і надати їй чинності на всій территорії 
УСРР.



2. Інструкцію про вибори до ряд та на з'їзди рад УСРР, зат
верджену Президією ВУЦВл І листопада 1930 року (36. 3. УСРР 
1930 р. Х& 27 ст. 254) с к а с у в а т и .

и. Кіно, 13 жовтня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. ИетроиськнЛ*

Заст. секретаря Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету К. ГорлинеьккД.

255, Інструкція про вибори до рад та на з’їзди рад УСРР
Р о з д і л  1 

Про виборчі комнсії
1. Для керування виборчою кампанією на території УСРР, ор

ганізації та проведення виборів до рад і н;* з'їзди рад утво
рюється Центральна виборча комісія при ВУЦВК 1 відповідні 
виборчі комісії при ЦЗК АМСРР і всіх виконавчих комітетах 
та радах УСРР.

2. Центральну виборчу комісію УСРР організує Президія Все
українського центрального виконавчого комітету, що визначає 
число членів і затверджує склад комісії.

3. Центральну виборчу комісію АМСРР організує ЦВК АМСРР 
у складі голови, що його призначає Президія Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету, і членів—двох представни
ків ЦВК АМСРР і по одному представнику від: ради професій
них спілок АМСРР, організації ЛКСМУ, політсектора НКЗС 
АМСРР, Червоної армії, управління НКВС, міської ради столиці 
АМСРР, національних меншостей, робітників та колгоспників.

4. Обласні, районні, міські, селивші та сільські виборчі ко
місії організуються відповідними радами та виконавчими комі
тетами:

а) обласні виборчі комісії у складі: голови, що його призна
чає Президія ВУЦВК, і членів—двох представників облвиконко
му і по одному представнику від. обласної ради професійних 
спілок, обласної організації ЛКСМУ, політсектора ОблЗУ, Чер
воної армії, обласного Управління НКВС, політвідділу залізниці, 
міської ради обласного центру, національних меншостей, робіт
ників та колгоспників

б) окружна виборча комісія Старобільхшши—у складі, анало
гічному складові обласних виборчих комісій. Голову окружної 
виборчої комісії призначає президія донецького облвиконкому;
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в* районні виборчі комісії—у складі голови, призначуваного 
в АМСРР — Президією ЦВК АМСРР, в областях — президією 
облвиконкому, а в Старобільській окрузі—президією старобіль- 
ського окрвиконкому, і членів: двох представників райвиконко
му та по одному представнику від: районної ради профспілок, 
районної організації ЛКСМУ, політвідділу кожної МТС, робіт
ників та колгоспників;

г) міські виборчі комісії при міських радах, підпорядкованих 
безпосередньо облвиконкомам,—у складі голови, що його приз
начає президія облвиконкому, і членіз: двох представників місь
кої ради та по одному представнику від міської ради профспі
лок, організації ЛКСМУ, політвідділу МТС, робітників і колгосп
ників;

д) міські виборчі комісії при міських радах, підпорядкованих 
райвиконкомам, селищні виборчі комісії при селищних радах і 
міські-районні виборчі комісії при райміськрадах—у складі 
голови, призначуваного райвиконкомом чи міською радою, і 
членів—двох представників ради, при якій виборча комісія орга
нізується, по одному представнику від ради профспілок, міської 
чи селищної або міської-райониої організації ЛКСМУ, робітни
ків і колгоспників, якщо на території ради є колгоспи;

є) сільські виборчі комісії—у складі: голови, призначуваного 
райвиконкомом чи міськрадою, і членіз: двох представників сіль
ської ради, по одному представнику від найбільшої профспілки, 
сільської організації ЛКСМУ, колгоспників 1 робітників, якщо 
на території села є будьяке промислове підприємство або рад
госп.

5. До складу міських, районних, міських-рзйонних, селищ
них І сільських виборчих комісій, крім представників, зазначених 
у п.п. .ви, „г-, .д* та „єм ст. 4 цієї Інструкції, вводиться також 
под одному представнику:

а) від Червоної армії, якщо на території райвиконкому чи 
ради, при якій організується виборча комісія, розташовані ча
стини РСЧА;

б) від національних меншостей, якщо е компактні маси на
ціональних меншостей,—з призначення відповідного райвиконко
му чи ради, при якій виборча комісія організується.

У складі всіх виборчих комісій треба обов’язково забезпечити 
участь трудящих жінок.

6. Цілий склад виборчих комісій затверджує виконавчий ко
мітет або рада, що організує виборчу комісію.

7. Центральна виборча комісія УСРР здійснює загальне-керів- 
ництво підготовкою і проведенням виборчої кампанії на терито
рії УСРР, керує роботою місцевих виборчих комісій, інструктує 
місцеві органи влади та місцеві виборчі комісії, координує



участь громадських організацій у виборчій кампанії, вживає за
ходів до забезпечення правильного проведення виборіз, наглядає 
за здійсненням законодавства, директив та розпоряджень у справі 
виборів, розв’язує скарги на чинності місцевих виборчих комісій 
і доповідає Президії Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету про перебіг та наслідки виборів.

8. До компетенції Центральної при ЦВК АМСРР, обласних, 
Старобільської окружної, районних та міських (при міських ра
дах, підпорядкованих облвиконкомам) виборчих комісій належить:

а) керувати організацією і проведенням виборчої кампанії на 
належній території відповідно до директив ВУЦВК та Центральної 
виборчої комісії УСРР і забезпечувати проведення виборів та 
з’їздів рад у строки, визначені Президією ВУЦВК;

б) інструктувати, перевіряти та контролювати роботу ниж
чих виборчих комісій; наглядати, щоб нижчі виборчі комісії точ
но додержували законів, інструкцій та розпоряджень вищих ор
ганів влади щодо перевиборів рад;

в) контролювати правильність складання списків виборців та 
осіб, позбавлених виборчих прав; розглядати та давати висновки 
на скарги про неправильне позбавлення виборчих прав; розгля
дати і розв’язувати скарги та протести на Інші чинності нижчих 
виборчих комісій;

г) ставити питання перед президією виконкому чи ради про 
розпуск тої чи іншої виборчої комісії або усунення окремих її 
члетв;

д) ставити питання перед президією виконкому чи ради про 
повну або часткову касацію виборів по окремих виборчих дільни
цях або радах за випадків порушення виборчого законодавства;

е) складати і подавати на затвердження президії виконкому 
чи ради кошториси на проведення виборчої кампанії;

є) забезпечувати вчасне одержання від нижчих виборчих ко
місій та вчасне подання виконкомові чи раді і вищій виборчій 
комісії відомостей про хід кампанії і звітів про перебіг та нас
лідки виборів.

9. До компетенції сільських, селищних, міських-районних та 
міських виборчих комісій належить:

а) керувати підготовкою та проведенням виборів до рад;
б) складати списки виборців і списки осіб, позбавлених ви

борчих прав;
в) оголошувати затверджені відповідно до ст. 24 цієї інструк

ції списки осіб, позбавлених виборчих прав;
г) організувати широке обізнання виборців з виборчим законо

давством;
д) визначати мережу виборчих дільниць;



е) призначати своїх уповноважених на виборчі дільниці для 
керівництва підготовкою до виборів та самими виборами;

е) складати і розсилати виборчі повістки
ж) скликати передвиборчі збори і провадити вибори.
з) вдаватись до відповідної ради з поданням про повну або 

часткову касацію виборів
и) подавати раді та вищій виборчій комісії відомості про пе

ребіг виборчої кампанії і звіти про виборчу кампанію та її наслідки 
в цілому.

10. Виборчі комісії обслуговуються технічним апаратом відпо
відних виконавчих комітетів та рад.

11. Виборчі комісії ліквідуються по закінченні виборчої кам
панії за постановою Президії Всеукраїнського центрального ви
конавчого комітету.

Р о з д і л  ІІ
Визначення кола виборців І кола осіб, позбавлених виборчих

прав.
12. За ст. 66 конституції УСРР, право обирати і бути обра

ними до рад мають, незалежно від статі, віри, раси, національ
ності, осілості тощо, такі громадяни Союзу РСР, що їм до дня 
виборів минуло 18 років:

а) всі особи, що добувають засоби до життя виробничою і 
громадсько-корисною працею, а також особи, що ведуть хатнє 
господарство, яке забезпечує першим можливість продуктивно 
працювати;

б) червоноармійці та червонофлотці Робітничо-селянської Чер
воної армії та флоту;

в) громадяни, що належать до категорій, зазначених у п. п. 
„а- і „б" цієї статті, які будьякою мірою втратили працездат
ність.

П р и м і т к а .  З осіб, що не належать до громадян Со
юзу РСР, мають активне і пасивне виборче право за консти
туцією УСРР іноземці, які перебувають на території УСРР 
для трудових занять і належать до робітничого класу чи се
лянства, яке не користується найманою працею.

Обласні, старобільська окружна, районні і міські (при 
міськрадах, підпорядкованих облвиконкомам) виборчі комісії 
можуть надавати виборчі права й іноземним громадянам з 
категорії службовців, спеціалістів та інженерно-технічного пер
соналу, що перебувають на території УСРР, якщо є достати 
докази про їхню цілковиту лояльність до радянської влади.
13. Виходячи з основних влідципів диктатури пролетаріату- 

зикладених у конституції УСРР, яка забезпечує участь у дер,



жавному будівництві та управлінні виключно трудящих і позбав
ляє цих прав усі ворожі та класово-чужі елементи, виборчі комі
сії, ради та виконавчі комітети, складаючи, перевіряючи та за
тверджуючи списки виборців І списки осіб, позбавлених виборчих 
прав, повинні керуватися ст. 67 конституції УСРР, за якою поз
бавляються виборчих прав:

а) особи, що користувались або користуються найманою пра
цею, щоб мати прибутки;

б) особи, що жили або живуть на нетрудові прибутки, і ті» 
що торгували або торгують;

в) інші особи, що за своїм класовим становищем на момент 
виборів або за своєю минулою діяльністю належать до позбав
лених виборчих прав за конституцією УСРР і цією інструкцією.

14. Відповідно до ст. 13 цієї інструкції з окремих категорій 
людності позбавляються виборчих прав такі особи:

а) хлібороби, скотарі, кустарі й ремісники, що вживають най
ману працю, сезонну чи постійну, в такому обсязі, який по
ширює їхнє господарство за межі трудозого;

П р и м і т к а .  Ознакою трудового господарства в даному 
разі є підсобний характер найманої праці і обов'язкова участь 
у повсякденній роботі наявних працездатних членів даного 
господарства.
б) куркулі, виселені за протирадянські та протиколгоспні ви

ступи за межі сіл та селищ, в яких вони раніш проживали;
в) торгівці, спекулянти, баришники, торговельні посередники, 

перекупщики і лихварі;
г) особи, що орендують землю на умовах, визнаних районною 

податковою комісією кабальними для здатчиків.
д) особи, що орендують для торговельної і промислової екс

плуатації сади, городи, виноградники і т. інш.;
П р и м і т к а .  Оренда садів, городів, виноградників тощо 

в розмірах 1 з додержанням таких умов, за якими ця оренда 
не може бути ознакою для оподаткування орендарів єдиним 
сільськогосподарським податком в індивідуальному порядкові 
не може бути й ознакою для позбавлення орендарів виборчих 
прав.
е) особи, що систематично здають у найми окремі будівлі 

під підприємства або житло з умовою, що їх господарство роз
мірами прибутку від цієї здачі в найми будівель належить до 
категорії господарств, оподатковуваних єдиним сільськогоспо
дарським податком в індивідуальному порядку;

є) власники й орендарі підприємств промислового типу, в 
тому числі ті, що експлуатують людність, даючи ті чи ті роботи 
додому або здаючи ці підприємства в оренду чи суборенду,



ж) колишні офіцери та чиновники білих армій і керівники 
контрреволюційних банд;

з) зсі службовці й агенти колишньої царської поліції, дснігсїн- 
ської, врангелівської та гетьманської державної варти і міліції 
часі* Центральної ради та директорії УНР; всі службовці та 
агенти особливого Корпусу жандармів, охоронних відділів, кар
них органів і контррозвідок царату та всіх контрреволюційних 
урядів; особи начальницького та надстрокового складу, що слу
жили в польовій жандармерії не в порядку відбуття військової 
повинності; всі особи, що безпосередньо або посередньо керу
вали діяльністю поліції, жандармерії та карних органів, як от: 
колишні міністри, їхні товариші, директори департаментів міні
стерств, члени контрреволюційних урядів і особливих нарад прн 
урядах Денікіна та Врангеля, члени директорії УНР, генерал — 
губернатори, головконачальсгвуючі за надзвичайної охорони, 
військові і цивільні губернатори, віце-губернатори, а також чи
новники для особливих доручень при них, градоначальники, гу
берніальні та повітові комісари Центральної ради та директорії 
УНР, губерніальні та повітові старости за гетьманщини, урядовці 
міністерства внутрішніх справ, члени губерніальних правлінь і 
всі колишні службовці тюремного відомства; губерніальні та по
вітові предводители дворянства, земські, селянські і повітові на
чальники; голови та члени кримінальних департаментів, проку
рори й товариші прокурорів судових палат, слідчі в особливо 
важливих справах; голови, члени, прокурори,товариші прокуро
рів та слідчі військових судів; голови і члени слідчих комісій, 
що чинили за контрреволюційних урядів; особи, що посідали 
перед революцією командні посади в дисциплінарних батальйо
нах; всі члени царського дому;

и) колишні і теперішні служники всіх релігійних культів, а 
саме:

1) у православному культі — мігрополіти, архієпіскопи, епіс
копи, протопресвітери; протоєреї, єреї, архідіакони, протодіако- 
іш, діакони, дяки (псаломщики);

2) у старовірному культі попівців — ті самі категорії, що й у 
православному культі;

3) у старовірному культі безпопівців — наставники та начот- 
кнки;

4) у католицькому культі—архієпіскопи, епіскопи, прелати, про
бощі, ксьондзи та органісти;

5) у лютеранському культі—пастори, пробстн, кістерита орга
ністи;’

6) у іудейському культі—равини, різники, кантори, мойгели та 
магідн;

7) у караїмському культі — хахами й казани;



8) у магометанському культі—мулли та муедзини;
9) у релігійних сектах — пресвітери, дяки, благовісники та 

особЬ, що постійно виконують обов’язки проповідників на мо
литовних зібранлях;

10) ченці, черниці й місіонери всіх культів;
і) особи адміністративно вислані — на строки вислання і 

особи, позбавлені виборчого права за вироками судів, — на строки 
зазначені у вироках;

П р и м і т к а .  Особи, що перебувають у місцях позбав
лення волі, у виборах до рад участі не беруть,
к) члени родин осіб, позбавлених прав за конституцією УСРР 

та за цією статтею інструкції, крім зазначених у п. ,І“, якщо 
вони матеріально залежать або залежали від осіб, позбавлених 
виборчих позб, і не мають джерелом свого Існування самостійну 
громадсько-корисну працю.

15. Особи, визнані встановленим порядком душевно хворими, 
не обирають і не можуть бути обраними до рад.

16. Не можна позбавляти виборчих прав нижчезазначених 
осіб, коли вони не позбавляються цих прав на Інших підставах:

а) колгоспників і трудящих одноосібників, що тимчасово 
вживають у своєму господарстві найману працю одного робіт
ника для збирання врожаю хліба, технічних культур, трав тощо 
за особливих обставин, як от: хвороба, мобілізація або призов 
до Робітничо-селянської Червоної армії, обрання на державну 
чи громадську посаду, що вимагає відриву від господарства;

б) колгоспників і трудящих одноосібників, що відходять на 
сезонні роботи, користуючись на цей час у своєму господарстві 
найманою працею не більш одного робітника;

в) робітників і членів сімей робітників фабрик, заводів та 
радгоспів, що не порвали зв’язку з сільським господарством 
ї користуються у своєму господарстві найманою працею не більш 
одного робітника;

г) колгоспників і трудящих одноосібників-хліборобів, скотарів 
і рибалок, що збувають продукти своєї праці на ринок;

д) кустарів і ремісників, що ведуть трудове господарство, 
не користуючись найманою працею, а також тих, що мають не 
більш двох учнів або ж користуються найманою працею одного 
дорослого робітника, якщо ця підсобна робітна сила конче по
трібна за умов їхнього виробництва;

П р и м і т к а .  Зазначені в цьому пункті кустарі і ремісники 
не позбавляються виборчих прав і тоді, коли збувають на 
ринок продукцію свого виробництва.
е) робітників, трудових селян та козаків, службовців, куста

рів і ремісників, узятих свого часу до лав білих армій у порядку
мобілізації;



є) тих із колишніх офіцерів і чиновників білих армій та 
флоту, що потім служили в лавах Робітничо-селянської Черво
но! армії та флоту і брали активну участь у збройній обороні 
радянської влади, а також тих, що тепер перебувають на дійсній 
військовій службі в Робітничо-селянській Червоній армії та 
флоті;

П р и м і т к а .  Активною участю у збройній обороні ра
дянської влади слід вважати всяке виконання під час гро
мадянської війни військових завдань у частинах і управах 
Робітничо-селянської Червоної армії та флоту як на фронті, 
так і в тилу.
ж) осіб, що живуть на прибутки від виграшів і на проценти 

від державних позик або на прибутки від своїх заощаджень у 
державних трудових ощадних касах;

П р и м і т к а .  Одержання громадянами Союзу РСР зза кор
дону встановленим порядком грошових сум і цінностей (пен
сії, спадщина, аліменти, страхова винагорода тощо) не е під
ставою для позбавлення їх виборчих прав.
з) інвалідів праці і війни, що через особливі причини прова

дять дрібну торгівлю з рук та лотків, а також осіб, що тимча
сово провадили таку дрібну торгівлю через безробіття чи тим
часову інвалідність;

и) осіб, що дістають за свою працю процентну винагороду 
від державних і кооперативних організацій;

і) осіб, що з найму або з обрання релігійних громад прова
дять адміністративно - господарське і технічне обслуговування 
релігійних обрядів чи приміщення релігійних культів — співаки, 
сторожі, убиральники, дзвонарі тощо, а також членів пара- 
фіальних рад;

к) осіб вільних професій, що займаються громадсько-корис
ною працею;

л) членів сімей осіб, позбавлених виборчих праз, якщо вони 
матеріально не залежать від позбавлених виборчих прав і дже
релом свого існування мають самостійну громадсько - корисну 
працю.

Не позбавляються виборчих прав також і діти осіб, позбав
лених виборчих прав, які перебували до повноліття на утриманні 
батьків, якщо ці діти дійшли повноліття 1925 та наступних ро
ків і тепер займаються самостійною громадсько-корисною пра
цею, хоч би вони жили спільно з батьками.

17. Особи, позбавлені виборчих прав за конституцією УСРР 
або судом, що їх актами про амністію та постановами про поми
лування звільнено від кримінальної відповідальності чи від засто
сування до них заходів соціальної оборони, не поновлюються 
у виборчих правах до закінчення призначеного судом строку



позбавлення прав або до видання спеціальної про це постанови 
Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, 
а в АМСРР — Президії Центрального виконавчого комітету 
АМСРР, якщо в самому акті про амністію або в постанові про 
помилування поновлення виборчих прав не буде окремо за
уважено.

Р о з д і л  III
Про списки виборців та позбавлених виборчих прав

18. У період підготовки та проведення виборів до рад 
міські, міські-районні, селищні та сільські виборчі комісії скла
дають за формами, що їх затвердить Центральна виборча комі
сія УСРР:

а) списки виборців;
б) списки осіб, позбавлених виборчих прав.

П р и м і т к а .  Виборчі списки червоноармійців та червоно-
флотців складають військові частини порядком, що його виз
начає Центральна виборча комісія УСРР за згодою з УВО.
19. Списки виборців треба скласти не пізніше як за 10 днів 

до дня виборів. Вивішувати або оголошувати їх не обов’язково, 
але кожна зацікавлена установа або особа мав право обізнатися 
з ними у виборчій комісії.

20. Осіб, які прибули на територію міської, селищної або 
сільської ради після складання списків виборців, на їхню заяву 
про бажання брати участь у виборах до ради, виборчі комісії 
заносять додатково до виборчих списків, якщо ці особи дове
дуть свої виборчі права.

21. Списки осіб, позбавлених виборчих прав, відповідні ви- 
бор іі комісії складають на підставі документальних даних, а саме:

а) щодо осіб, позбавлених виборчих прав судом,—на підставі 
вироків судів або повідомлень судових органів;

б) щодо осіб, які користувались або користуються найманою 
працею для здобування зиску, які жили або живуть на нетру
дові прибутки, які торгували або торгують тощо,—ка підставі 
відомостей фінансових або адміністративних органів;

в) щодо службовців та агентів колишньої поліції та інших 
осіб, зазначених у п.п. „ж" і „з* ст. 14 цієї інструкції,—на під
ставі відомостей органів НКВС;

г) щодо служників релігійних культів—на підставі відомо
стей відповідних рад та адміністративних органів.

22. Якщо надійдуть з будьяких джерел відомості або заяви 
(писані чи усні) про належність особи до одної з категорій, що 
їх позбавляється виборчих прав, виборчі комісії повинні за до
помогою органів, зазначених у ст. 21 цієї інструкції, перевірити



ці відомості та заяви і, зібравши всі потрібні документальні 
дані про цю особу, розв'язати справу про її виборчі права.

23. Складені списки осіб, позбавлених виборчих прав відпо
відні виборчі комісії не пізніш як за 15 днів до дня виборів 
надсилають на затвердження: в сільських місцевостях і в сели
щах—до райвиконкомів або до міських рад, а в містах—до місь
ких чи міських-районних рад—за належністю.

24. Районні виконавчі комітети, міські й міські-районві ради, 
одержавши від виборчих ком.сій списки осіб, позбавлених вибор
чих прав, повинні за три дні перевірити й затвердити їх.

Затверджені списки відповідні виборчі комісії вивішують на 
видному місці, а якщо можливо, оголошують у пресі—не пізніше 
як за 10 днів до дня виборів.

25. Іноземців, що живуть на території УСРР, якщо вони не 
мають за конституцією УСРР 1 цією інструкцією виборчих прав, 
до списків позбавлених прав не записують.

26. Особи, установи та організації, що вважають за непра
вильне внесення тих чи тих громадян до списків виборців, а та
кож усі зацікавлені особи, що вважають неправильним вклю
чення їх до списків осіб, позбавлених виборчих прав, можуть 
подавати скарги та заяви під час виборчої кампанії до виборчих 
комісій, що складали списки, а по закінченні виборів—безпосе
редньо до рад, при яких ці комісії було організовано.

27. Виборча комісія, одержавши скаргу на неправильне поз
бавлення виборчих прав або заяву про поновлення у виборчих 
правах зобов’язана перевірити наведені в них відомості і не 
пізніше як за три дні після одержання переслати скаргу чи заяву 
з своїм висновком до відповідної ради або вищої виборчої ко
місії, а саме:

а) сільські та селищні виборчі комісії—до відповідної район
ної або міської виборчої комісії;

б) міські та міські-районні виборчі комісії—до відповідних 
міських та міських-районних рад;

28. Районні виборчі комісії, а також міські виборчі комісії 
міськрад, підпорядкованих облвиконкомам, протягом трьох днів 
повинні розглянути скарги 1 з своїм висновком передати їх на 
розгляд районного виконавчого комітету або міської ради за 
належністю.

Президії районних виконавчих комітетів, міських та міських- 
районних рад розглядають ці скарги протягом трьох днів і 
про своє вирішення повідомляють скаржника через відповідну 
виборчу комісію, а по закінченні виборів—через відповідну раду.

29. Постанови райвиконкомів, міських, та міських-районних 
рад можна оскаржити в 10-дениий строк з моменту одержання 
повідомлення про постанову таким порядком:



а) постанови міської ради, підлеглої районному виконавчому 
комітетові,—до райвиконкому;

б) постанови міських-районних рад—до міської ради;
в) постанови районних виконавчих комітетів і міськрад, під

порядкованих облвиконкомам,— через обласну (в АМСРР—цен
тральну, а в Старобільській окрузі—окружну) виборчу комісію 
до обласного (в АМСРР — Центрального, у Старобільській ок
рузі—окружного) виконавчого комітету.

Зазначені в цьому пункті виконавчі комітети розглядають 
скарги у семиденний строк і про своє вирішення повідомляють 
скаржника та відповідну раду або виконавчий комітет.

30. Скарги на постанови ЦВК АМСРР та облвиконкомів 
можна подавати через Центральну виборчу комісію УСРР до 
Президії ВУЦВК.

31. Виключення громадян із затверджених списків осіб, поз
бавлених виборчих прав, коли буде доведено, що їх неправильно 
внесено до циг списків, провадять як органи, що затверджують 
ці списки (райвиконкоми, міські та міські-районні ради), так і 
Старобільська окружна та обласні виборчі комісії, Центральна 
виборча комісія АМСРР та Центральна виборча комісія УСРР.

32. Скарги та заяви у справі про вибори і видавані з цього 
приводу документи та довідки звільняються від оплат.

33. До громадян, що подали скарги вищим органам влади на 
неправильне позбавлення їх виборчих прав, не можна застосову
вати будьяких обмежень, крім обмеження права участі у вибо
рах до рад, аж до остаточного розв’язання іхньої справи Цен
тральною виборчою комісією УСРР чи Президією Всеукраїн
ського центрального виконавчого комітету.

Подання скарг на тих же підставах вдруге не звільняє скар
жника від застосування до нього встановлених законом обме* 
жень, зв’язаних з позбавленням виборчих прав.

34. Осіб, що перешкоджають виборцям здійснювати їх ви
борчі права, притягається до відповідальності за належними 
статтями Кримінального кодексу УСРР.

35. Особи, занесені до списків виборців, якщо вони втратили 
перед днем виборів виборчі права, не можуть брати участі у 
виборах, хоч би вони й одержали виборчу повістку.

36. Осіб, позбавлених виборчих прав за конституцією УСРР 
і виборчим законодавством, якщо вони беруть участь у вибо
рах, притягається до відповідальності за статтею 85 Криміналь
ного кодексу УСРР.

37. У період між виборчими кампаніями до списків осіб, по
збавлених виборчих прав, заносяться особи, позбавлені виборчих 
прав судом, або як адміністративно вислані органами НКВС. 
В сільських місцевостях занесення зазначених осіб до списків



позбавлених виборчих прав провадиться районними виконавчими 
комітетами, а в містах—міськими Й районними радами за на
лежністю.

П р и м і т к а .  Занесення до списків осіб, позбавлевих ви
борчих прав на Інших підставах, провадиться в період між 
виборними кампаніями, за наявності незаперечних даних, район
ними радами за належністю.

Р о з д і л  IV
Про порядок поновлення у виборчих правах

38. Осіб, позбавлених виборчих прав через те, що вони на
лежали раніш до класу експлуататорів (поміщики, куркулі, бур
жуазія, служники релігійних культів тощо), а також колишніх 
нижчих технічних службовців поліції, жандармерії і тюремного- 
відомства та членів сімей усіх цих категорій можна поновити у 
виборчих правах за умови, коли вони протягом не менш п'яти 
років займаються виробничою громадсько - корисною працею і 
довели свою лояльність до радянської влади. Цих осіб можуть- 
поновлювати у виборчих правах районні виборчі комісії, або ви
борчі комісії міськрад, підпорядкованих облвиконкомам, а також 
усі вищі виборчі комісії з затвердженням відповідного виконав
чого комітету або міської ради.

П р и м і т к а .  Тих з названих у цій статті осіб, що належать 
до членів профспілок і зарекомендували себе чесною працею 
та відданістю радянській владі, можна за наявності клопо
тань відповідних організацій, поновити у виборчих правах і 
без п'ятирічного трудового стажу.
39. Особи, позбавлені виборчих прав за п.п. .ж“ та „з* 

ст. 14 цієї інструкції, крім нижчих технічних службовців полі
ції, жандармерії І тюремного відомства, яких поновлюється 
у правах за ст. 38, можуть бути поновлені у виборчих правах 
тільки за окремими постановами Президії ВУЦВК або Президії 
ЦВК Союзу РСР, якщо ці особи не менш п'яти років займа
ються виробничою громадсько-корисною працею і довели свою 
лояльність до радянської влади.

40. Клопотання про поновлення виборчих прав осіб, зазначе
них у ст. ст. 38 та 39 цієї інструкції, подаються з належними 
документами відповідній районній чи міській виборчій комісії, 
а в період між виборами — відповідному райвиконкомові чи 
міськраді—за місцем проживання позбавленого виборчих прав.

Клопотання про поновлення виборчих прав осіб, що переї
хали до іншої місцевості, розглядаються встановленим порядком 
відповідними органами за місцем нового проживання з обов'яз-



ковіш зажаданням матеріалів від тих органів, що позбавили ви- 
'борчив прав.

41. Діти висланих куркулів як ті, що перебувають у спеці
альних селищах і місцях висилки, так і ті, що перебувають поза 
нами, поновлюються у виборчих правах райвиконкомами та міськ
радами, підпорядкованими облвиконкомам, у місцях проживання 
при умові, що вони займаються громадсько-корисною працею і 
сумлінно працюють.

42. Куркулі, виселені за протирадянські І протиколгоспні ви
ступ за межі сіл та селищ, де% вони раніш жили, які виявили 
себе в місцях нового оселення безумовно чесною роботою та 
підтримкою заходів радянської влади, поновлюються у виборчих 
правах після п’яти років з дня виселення, а ті що працювали 
протягом 3 років у золотій та платиновій промисловості—після 
З років—облвиконкомами, ЦВК АМСРР, Президією ВУЦВК на 
подання відповідних органів НКВС.

Особи цієї категорії, що є ударниками на виробництві і бе
руть активну участь у громадській роботі, особливо з молоді, 
можуть бути поновлені тими же органами у виборчих правах до 
закінчення зазначених строків.

П р и м і т к а .  Поновлення у виборчих правах голови сім'ї,
поширюється на всіх членів сім’ї, якщо немає інших підстав
до позбавлення їх виборчих прав.
43. Особи, адміністративно вислані,—по скінченні строку ви

силки та особи, позбавлені виборчих прав судом—по скінченні 
-строку, передбаченого в судовому вироку, набувають виборчі 
.права без спеціальної про це постанови.

44. Осіб, поновлених у виборчих правах вищими радами та 
виконавчими комітетами, йе можуть знов позбавляти прав з тих 
же причин нижчі органи влади.

45. Особи, що їм Президія ВУЦВК відмовила поновити виборчі 
права, не можуть вдаватися з повторним клопотанням раніш 
одного року з дня відмовлення. Виняток припускається тільки 
для осіб, що доведуть нові обставини, або про яких клопотати- 
муть професійні та інші громадські організації.

Р о з д і л  V 
Про виборчі збори

46. Вибори членів рад провадяться на виборчих зборах.
47. У містах, робітничих селищах і селищах міського типу, 

а також у великих радгоспах виборчі збори влаштовують по 
виробничих одиницях (підприємствах, установах, радгоспах) та 
ло професійних спілках.



На великих промислових підприємствах виборчі збори можна 
провадити по окремих цехах і змінах.

Громадяни, що не працюють на підприємствах і не організо
вані у професійні спілки (кустарі, хатні господарки, візники тощо) 
беруть участь у виборах або спільно з рештою виборців—на 
виробничих чи професійних дільницях, або иа територіальних 
дільницях.

48. Сільські залюднені пункти з населенням понад 500 чоло
вік для проведення виборчої кампанії поділяються за постановами1 
виборчих комісій на виборчі дільниці. Виборчі дільниці можна 
утворити на території, яка об’єднує кількість мешканців або ви
борців, що дає право обрати не менше одного депутата.

Дрібні поселення або приєднуються до ближчого села, або 
об’єднуються в одну виборчу дільницю.

Робітники машинно - тракторних станцій і невеликих рад
госпів беруть участь у виборах найближчої ради разом з рештою 
виборців.

49. У містах, селищах міського типу і сільських місцевостях, 
де є компактні групи національних меншостей, можна виділяти 
окремі виборчі дільниці за територіальною або виробничою оз
накою, щоб провести там виборчу кампанію мовою відповідної 
національної меншості.

50. Виборчі збори скликає виборча комісія або її уповнова
жений, повідомляючи людність про день і місце скликання ви
борчих зборів найлізпіш за 5 днів перед виборами.

Крім того, не пізніше 3 днів перед виборами усім виборцям 
даної виборчої дільниці виборчі комісії повинні вручити виборчі 
повістки.

Виборці, які з будьяких причин це одержали вчасно вибор
чих повісток, можуть одержати їх у виборчій комісії навіть 
у день виборів.

51. На виборчі збори допускають лише виборців, що мають 
виборчі повістки даної виборчої дільниці. Ці повістки відбира
ють від прибулих на виборчі збори і додають до протоколу 
виборів.

П р и м і т к а .  До протоколу виборів додають виборчі по
вістки лише осіб, що були на виборчих зборах. Передавати

виборчі повістки іншій особі забороняється. Винні у цьому
відповідають за законом.
52. Виборчі збори вважаються законними, коли на них при

сутні не менш Ь0% виборців даної виборчої дільниці.
Якщо перші виборчі збори не відбулися за відсутністю кво- 

р)му, треба скликати другі виборчі збори, але йе раніш як за 
З дні після перших.



53. Виборчі збори відкриває уповноважений виборчої комісії. 
Керує виборчими зборами президія у складі уповноваженого ви
борчої комісії, що е головою виборчих зборів, та двох членів, 
.що їх обирають виборчі збори.

54. Відкривши виборчі збори, голова повинен:
а) обізнати збори з основами виборчого законодавства та з 

тюрядком виборів;
б) оголосити число виборців даної виборчої дільниці А число 

прибулих на вибори;
в) оголосити списки осіб, позбавлених виборчих прав на даній 

виборчій дільниці;
г) оголосити, скільки депутатів треба обрати до ради і скільки 

депутатів треба обрати на даній виборчій дільниці;
д) оголосити списки кандидатів на депутатів до ради та прі

звища окремих кандидатів, що надійшли до виборчих зборів, 
зазначивши, від кого вони надійшли;

П р и м і т к а  1. Кандидатські списки або окремі кандида
тури можуть запропонувати виборчим зборам партійні, ком
сомольські, професійні та громадські організації, а також і 
окремі виборці на самих виборчих зборах, або оголошувати 
їх перед зборами, вивішуючи на видному місці, друкуючи 
у пресі тощо.

П р и м і т к а  2. Виборчі комісії та їх уповноважені не 
мають права від себе висувати і пропонувати виборцям ж 
окремих кандидатів, ні кандидатських списків.
55. Голосування на виборчих зборах провадиться або за 

списками, або за окремими кандидатурами—як вирішать самі 
виборчі збори.

П р и м і т к а .  Якщо виборчі збори ухвалили голосувати 
списками, то це не позбавляє виборців можливості заявляти 
окремим кандидатурам відводи.
56. Вибори провадяться відкритим голосуванням.
57. Обраними на членів ради вважаються особи, що одержали 

під час голосування більшість голосів виборців, присутніх на 
виборчих зборах.

58. У містах, де є міські-районні ради, на виборчих зборах 
виборчих дільниць, крім депутатів до міської ради, виборці ок
ремим голосуванням обирають і депутатів до районної ради.

59. Крім депутатів до ради, виборчі збори обирають в тому ж 
порядку і кандидатів до членів ради в кількості одної третини 
числа депутатів.

За членів ради і кандидатів виборці голосують окремо.
60. На виборчих зборах, що обирають депутатів до сільських 

або селищних рад, обираються також сільські або селищні реві
зійні комісії у складі 5 членів та 2 кандидатів,



61. Про перебіг виборчих зборів президія зборів складає 
і підписує протокол.

62. Всі заяви і скарги (писані та усні) на неправильне прове
дення виборів треба подавати не пізніше 7 днів з моменту ви
борів до виборчої комісії, що керувала виборами, яка повинна 
ці заяви з своїм поясненням протягом 3 днів передати вищій 
виборчій комісії.

Вища виборча комісія зобов’язана розглянути ці скарги Й за
яви протягом 7 днів.

63. Якщо при проведенні підготовки чи самих виборах при
пущено порушення конституції УСРР або виборчого законо
давства, вибори касуються.

Скасувати вибори цілого складу членів новообраної ради за 
цих випадків можуть тільки вищі виконавчі комітети, чи міські 
ради.

Частково скасувзти вибори—по окремих виборчих дільницях 
або вибори окремих членів—може сільська, селищна, міська* 
районна та міська рада за належністю, повідомляючи про це ви
щому виконавчому комітетові або раді.

64. Про скасування виборів оголошується до відома виборцю.
Нові вибори провадяться порядком, визначеним у цій ін

струкції.
65. Для проведення нових виборів призначається новий склад 

виборчої комісії, якщо вибори скасовано в цілому, або новий 
уповноважений, якщо вибори скасовано частково.

Р о з д і л  VI
Про норми представництва

66. Вибори депутатів до рад провадяться за такими нормами:
а) сільські ради та селищні ради не фабрично-заводського 

типу обираються за єдиною для всіх виборців нормою; один 
депутат на кожних 100 чол. всього населення, але не менше 
10 членів;

б) міські ради, селищні ради фабрично-заводського типу та 
міські-районні ради обираються за нормою:

у містах і селищах з населенням від 1 до 3 тис.—один депу
тат на 20 виборців;

у містах і селищах з населенням від 3 до 5 тис.—один депу
тат на ЗО виборців;

у містах і селищах з населенням від 5 до 10 тис.—один депу
тат на 50 виборців;

у містах і селищах з населенням від 10 до 20 тис.—один де
путат на 60 виборців;



у містах і селищах з населенням від 20 до ЗО тис.—одна де
путат на 70 виборців;

у містах і селищах з населенням від ЗО до 50 тис,—один де
путат ка 80 виборців;

у містах з населенням від 50 до 100 тис.—один депутат на 
1С0 виборців;

у містах з населенням від 100 до 200 ткс.—один депутат на 
150 виборців;

у містах з населенням від 200 до 500 тис.—один депутат па 
200 виборців;

у містах з населенням понад 500 тис.—один депутат на 
400 виборців.

П р и м і т к а .  Порядок виборів депутатів до міських рад
від сільських місцевостей, приєднаних до міст, визначається
окремою постановою Президії Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету.
67. Робітники постійні й сезонні, що працюють на підпри

ємствах, розташованих на міській території, але живуть на селі 
або в селищі поза міською смугою, беруть участь у виборах до 
міської ради на підприємствах. Проте, вони, за бажанням, мо
жуть взяти учзсть у виборах сільської або селищної ради, на 
території якої живуть.

За цих випадків число виборців на підприємстві при обра
хуванні виборчої норми не зменшується, але робітники, що 
брали участь у виборах сільських або селищних рад, не можуть 
браги участі у виборах міської ради на виборчій дільниці під
приємства.

68. Делегати на районні з'їзди рад обираються за такими 
нормами:

а) у районах з загальною кількістю населення менш 25 тисяч 
з розрахунку: від міських рад та селищних рад фабрично-завод
ського типу і бід фабрик, заводів та радгоспів, що не беруть 
участі у виборах до цих рад— 1 делегат на 40 виборців; від 
сільських рад і селищних рад не фабрично-заводського типу— 
1 делегат на 200 мешканців;

б) у районах з загальною кількістю населення від 25 до 
75 тис.—з розрахунку: від міських рад та селищних рад фаб
рично-заводського типу і від фабрик, заводів та радгоспів, що 
ке беруть участі у виборах до цих рад,—1 делегат на 60 вибор
ців; від сільських рад і селищних рад не фабрично-заводського 
типу—1 делегат на 300 мешканців;

в) у районах з загальною кількістю населення понад 75 ти
сяч—з розрахунку: від міських рад та селищних рад фабрично-



заводського типу І від фабрик, заводів та радгоспів, що не беруть 
уч с.і у виборах до цих рад,—1 делегат на 100 виборців; від 
сі-ь.сі-піч рад і селиш них рад не фабрично-заводського типу— 
і делегат на 500 мешканців.

Ь9 Делегати на Старобільський окружний з'їзд рад обира
ються •: розрахунку.

від СтароОільськсї міської ради, а також від фабрик, заводів 
та радгоспів. що не беруть участі у виборах до міських та се
лищних рад,—1 дел гат на 400 виборців; від районних з'їздів 
рад—1 делегат на 2000 чол. населення.

70. Делегати на обласні з'їзди рад обираються з розрахунку: 
від міських рад, підпорядкованих облвиконкомам, а також від 
фабрик, заводів та радгоспів, що не беруть участі у виборах до 
міських та селищ їих рад,—1 делегат на 2500 виборців, від район
них з'їздів рад—1 делегат на 12.5)0 чол. населення.

П р и м і т к а .  За виборів делегатів на обласні з'їзди рад
еід міських рад, підпорядкованих облвиконкомам, зберігається
співвідношення представництва міського та сільського насе
лення, зазначене у цій статті.
71. Норми представництва і порядок обрання делегатів на 

ІЗсемоллаяськиЙ з'їзд рад визначає Центральний виконавчий ко
мітет АМСРР і затверджує Всеукраїнський центральний вико
навчий комітет.

72. Вибори делегатів на Всеукраїнський з'їзд рад просадиться 
в порядку і за нормами, визначеними в окремій постанові Все
українського центрального виконавчого комітету.

Р о з д і л  VII

Звітність про перебіг виборчої кампанії і про наслідки виборів

73. Протягом усієї виборчої кампанії виборчі комісії подають 
свої звіти до вищих виборчих комісій за формами, встановле
ними Центральною виборчою комісією УСРР.

Закінчивши свою роботу, виборчі комісії здають усі матері
али про виборчу кампанію відповідним радам та виконавчим ко
мі: етам.

74. Статистичний облік перебігу й наслідки виборів прова
лять ради та виконавчі комітети за формами, затвердженими 
Центральною виборчою комісією УСРР. Підсумки обліку як 
початкові, так і остаточні затверджують виборчі комісії, пода
юча їх до відповідних рад та виконавчих комітетів. Загальні 
підсумки для всієї УСРР затверджує Центральна виборча комі
сія УСРР.



75. Центральна виборча комісія УСРР подає Президії В. с- 
українського центрального виконавчого комітету звіти про пере
біг і наслідки виборчої кампанії.

м. Київ, 13 жовтня 1034 року
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. Петровський
Заст. секретаря Всеукраїнського 

центрального виконавчого комітету К. Горлинський

256. Про порядок виборів до міських рал, підпорядкованих 
безпосередньо облвиконкомам, від приєднаних до них сільських

місцевостей
На підставі постанови Президії ЦВК Союзу РСР від 17-го 

жовтня 1934 року, відповідно до ст. 66 інструкцій про вибори 
до рад та на з'їзди рад УСРР від 13 жовтня 1934 р. Президія 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету у х в а л ю є :

Встановити, що депутатів до міських рад, підпорядкованих 
безпосередньо облвиконкомам, від сільських місцевостей оби
рають сільські ради цих місцевостей на своїх пленумах за нор
мою—один депутат на кожні 20 членів сільської ради.

Сільські ради, що мають менш 20 членів, обирають одного 
депутата.

м. Київ, 27 жовтня 1934 р.
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. Петровський
Заст. секретаря Всеукраїнського 

центрального виконавчого комітету К. Горлинський

Видання офіціальне НКЮ УС\'? 
‘аальинй редактор А. Біктороя

Леніна, 19



<Н« ґ й з  Упоаа*р*омзв'я*4у при РНК 
УСРР і 9ЛШІ 83 р. Н і  242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

Кі ЗІ 5 листопада 1834 р. * і Я& ЗІ

З М І С Т :
Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету

і Ради народних комісарів УСРР
257. Про порядок стягнення недоплат за газ.
25в. Про організацію Всеукрпїиского військово-історичного 

архіву.
269. Про державний контроль над будівництвом.
Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого

комітету
260. Про увільнення тов. І Ііколаєвського Л. С. від обов’язків 

першого заступника наркома місцевої промисловості УСРР.
261. Про затвердження тов. Резніченка Я- 3. першим заступни

ком наркома місцевої промисловості УСРР.

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

257. Про порядок стягнення недоплат за газ
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на

родних комісарів УСРР постановляють:
1. Поширити на недоплати за газ, іцо його надають кому- 

нзлміі підприємства, порядок безспірного стягнення.
2. Викласти, у зв’язку з цим, п. З ст. 103 Адміністративного 

кодексу УСРР (3. 3. УСРР 1927 р. Л'в 63—65, ст. 239) у такій 
редакції:

(10;*. Безспірпо стягаються такі неподаткові суми:)...
„3. Недоплати за воду, електричну енергію і газ, що їх на

дають комунальні підприємства — через 2 тижні, як мине вста-»



мовлений строк — з приватних осіб, громадських та кооператив
них організацій і підприємств, а також з державних установ 
і підприємств, переведених на господарський розрахунок і само
оплатність*. 

и. Київ, 27 жовтня 1034 р.
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. Петропськнй 
Заст. голови Ради народних комісарів УСРР В. ПораАко.

Заст. секретаря Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету К. ГорлннськиА.

258. Про організацію Всеукраїнського військово-історичного
архіву

На розвиток постанови ВУЦ8К і РНК УСРР .Про центральну 
архівну управу УСРР, ІІ місцеві органи та установи, що е при 
ній та при її місцевих органзх** (3. 3. УСРР 1932 р. N° 17—18, 
ст. 122) Всеукраїнський центральний виконавчий комітет І Рада 
народних комісарів УСРР постановляють:

1. Організувати у м. Києві Всеукраїнський військовий істо
ричний архів.

2. У Всеукраїнському військово-історичному архіві концеатру- 
вати архівні матеріали військових установ, перелік яких уста
новлює Центральна архівна управа Союзу РСР у погодженні 
з Наркоматом оборони Союзу РСР.

3. Всеукраїнський військово-історичний архів є в безпосе
редньому віданні Центральної архівної управи УСРР, чинить 
на підставі положення „Про Центральну архівну управу УСРР 
та її місцеві органи й установи, що є при ній та Н місцевих 
органах* і утримується на державному бюджеті за кошторисом 
ЦАУ УСРР.

м. Киї», 27 жовтня 1934 р.
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. Петрозський.
Заст. голови Ради народних комісарів УСРР Шелехес.

Заст. секретаря Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету К. Горлшіський.

259. Про державний контроль над будівництвом
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет 1 Рада народ

них комісарів УСРР постановляють:
І. Для здійснення державного контролю над комунальним, 

житловим, промисловим, сільськогосподарським та культурно- 
соціальним будівництвом республіканського й обласного зна
чення організувати при Раді народних комісарів УСРР республі-



камське управління держбудконтролю, при облвиконкомах — 
обласні інспекції держбудконтролю, інспекцію при РНК АМСРР, 
а також при міськрадах — міські інспекції.

Обласні управління держбудконтролю та організовані міські 
Інспекції підлягають оперативно республіканському управлінню 
держбудкситролю.

П р и м і т к а .  Перелік міськрад, при яких організуються 
міські Інспекції, встановлюється на подання облвиконкомів 
та республіканського управління Радою народних комі
сарів УСРР.

2. Покласти на органи держбудконтролю функції контролю 
над проведенням будівництва відповідно до чинного законо
давства СРСР та УСРР, зокрема:

а) контроль над тим, шоб усі об'єкти будівництва малії 
затверджений титул, були забезпечені проектами, кошторисами 
та планами організації будробіт;

б) контроль кад здійсненням будівництва відповідно до 
затверджених технічних проектів і кошторисів;

в; контроль над якістю проведення будівництва, над виконан
ням строків, зазначених проектом організації робіт, над раціональ
ним викгристанням усіх матеріальних ресурсів на будмаїїдакі.

3. Органам державного контролю над будівництвом надає -вся 
право припиняти будівельні роботи у випадках порушення 
будівельних норм та законів про будівництво.

4. Утримання республіканського управління держбудконтролю 
при РНК УСРР віднести на рахунок республіканського бюджету, 
обласних та міських — на рахунок місце юго бюджету з 1-го січня 
1935 року.

5. Зобов'язати всі республіканські та обласні відомства й ор
ганізації подавати до органів держбудконтролю перелік об'єктів 
будівництва з зазначенням точного їх місця перебування.

6. Зобов'язати управління держбудконтролю при РНК УСРР 
протягом 2-х декад подати на затвердження РНК УСРР проект 
і ложення, структуру та штати про республіканське управління 
і обласні та міські Інспектури держбудконтролю.

Цю постанову видано на скасування постанови ВУЦВК і РИК 
УСРР від 15 червня 1931 року „Про державний контроль та 
нагляд за будівництвом* (3. 3. ^СРР 1931 р., ст. 174), від 
4 серпня1 1933 р. Про доповнення постанови ВУЦВК та РНК 
УСРР від 15 червня 1931 р. „Про державний контроль та нагляд 
за будівництвом44 (3. 3. УСРР 1933 р. № 36, ст. 455), від 26 червня 
1934 р. .Про передачу всієї системи управління державного 
контролю за будівництвом УСРР бід НККомгоспу УСРР до 
Держплзну УСРР" і постанов РНК УСРР від 26 квітня 1934 р. 
.Про заходи іцодо здешевлення та раціоналізації будівпицтва*



та віл 19 грудня 1932 р. „Про порядок відрахувань до фонду 
раціоналізації будівництва УСРР за раціоналізаторські заходи, 
що їх провадять органи держбудконтролга".

Ця постанова набуває чинності з 1-го грудня 1934 року, 
м. Київ, 27 жовтня 1034 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. ПетровськнЙ. 

Заст. голови Ради народиих комісарів УСРР І. Шелехес. 
Злет, секретаря Всеукраїнського 

центрального виконавчого комітету К. Горлинський.
ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
2С9 Про увїльгеинн тос. Ніколасвського Л. С. від обов'язків 

першого заступника наркома місцевої промисловості УСРР 
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 

п о с т а н о в и л а :
У зв'язку з переходом на іншу роботу звільнити тов. Ніко- 

лаевського, Лева Соломочовичл, від обов’язків першого заступ
ника народного комісара місцевої промисловості УСРР. 

іі. Київ, 27 жовтня ІіШ р-
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. ПетровськиЛ. 
Заст. секретаря Всеукраїнського 

центрального виконавчого комітету К. Горлинський.
261. Про затвердження тов. Резніченка Я. 3. першим заступ

ником наркома місцевої промисловості УСРР 
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 

п о с т а н о в и л а :
Затвердити тов. Резніченка, Якова Захаровича, першим за

ступником народного комісара місцевої промисловості УСРР. 
м. Київ, 27 жовтня 1924 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. ПетровськиЛ. 

Заст. секретаря Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету К. Горлинський.

Видання офіціальне НКЮ УСРР 
__________________ Відповідальний редактор А. ВІкторов
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4 ПОШТОВ. (62X94). Вага м. ст. 38 клгр. Папер. 1/« зр*. На папер. аркЛОІ.ІОО ги.
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З М І С Т

Постанови Президії Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету

262. Про роботу виконавчих комітетів І рад Донбасе на заліз
ничному транспорті та участь їх у підготовці до осінньо- 
вимовні перевозів.

263. Про увільнення тов. Кузнецова Я. П. від обов'язків 
УповНКВод СРСР при уряді УСРР.

264. На доповідь республіканської земельної комісії УСРР про 
стан землекористування колгоспів і боротьбу проти пору
шення його сталості.

Постанова Ради народних комісарів УСРР

265. Про реєстрацію транспортних засобів, що перевозять м’ясо 
та хліб.



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

262. Про роботу виконавчих комітетів І рад Донбаса на заліз
ничному транспорті та участь їх у підготовці до осінньо-зимо

вих перевозів
Відзначити, що останнього часу ради Й виконкоми Донбаса 

пожвавили свою організаційно-практичну роботу на транспорті. 
Це передусім стосується впорядкування вокзалів, станцій та 
привокзальних майданів (Сталіно, Горлівка. Риково, Луганськ, 
Артемівськ, Краматорська. Волноваха), роботи над поліпшенням 
обслуговування робітничих поїздів, впорядкування районів, де 
мешкають компактні групи залізничників тощо.

Проте, це пожвавлення явно недостатнє і є лише початок 
величезної і відповідальної роботи рад над організацією допо
моги транспортові. Питання допомоги залізниці не стали орга
нічною частиною повсякденної роботи облвиконкому, райвикон
комів і рад Донбаса. Впорядковано далеко не всі вокзали і стан
ції, над поліпшенням обслуговування робітничих поїздів і впо
рядкуванням робітничих районів та жител працювали тільки 
окремі пади. Виконкоми й ради Донбаса досі не взялися до 
основного—до боротьби за систематичне виконання показників 
трансфінплану, зокрема до забезпечення непорушності графіків 
прибуття І відправки поїздів, вчасності навантажно-розвантажних 
робіт, піднесення якосгі ремонту паровозів та вагонів. Тран
спортні секції та депутатські групи, як правило, свою роботу 
розгорнули недостатньо, керівництво ними здебільшого .за
гальне", конкурс - змагання рад мало використовується, як чин
ник піднесення роботи рад. Обл иконком, райвиконкоми і ради 
Донбаса досі не включились у підготовку до осінньо-зимових 
перевозів і досі не. взялись як слід до реалізації постанови 
ЦК КП бїУ про Донецьку залізницю.

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
пропонує облвиконкому, райвиконкомам І радам Донбаса:

1. Негайно намітити конкретні заходи допомоги залізниці 
усунути відзначені в постанові ЦК КП(б;У від 4 серпня 1934 р.



хиби; постанову й заходи допомоги залізниці докладно опрацю
вати в транспортних секціях і депгрупах з широкою участю ро- 
біткикїв транспорту.

2. Прискорити впорядкування і приведення в культурний, 
вигляд усіх вокзалів, станцій, полустанків та роз’їздів, не посла
блюючи й надалі боротьби за культурне їх утримання.

3. Організувати допомогу залізниці у вербуванні робітників- 
для ремонту колії та проведення рсіх  робіт, зв’язаних з підго
товкою до осінньо зимових перевозів; забезпечити ремонт і утри
мання в проїжджому стані всіх під'їзних шляхів.

4. Організувати через транспортні секції та депгрупи систе
матичний контроль над вантажно-розвантажними роботами, над. 
формуванням пасажирських і товарних поїздів, над організацією 
охорони вантажів.

5. Сприяти поширенню досвіду організації зразкових робіт- 
пичих поїздів; забезпечити поліпшення обслуговування пасажирів 
як у поїздах, так І на вокзалах та станціях.

0. Через масові органи рад у паровозо- та вагоноремонт
них закладах забезпечити вчасність і високу якість ремонтів; ор
ганізувати систематичний контроль над виконанням заводами 
замовлень залізниці.

7. Організувати повсякденну практичну допомогу рад І вико
навчих комітетів у поліпшенні житлово-побутового і культурного 
обслуговування робітників транспорту—ремонт квартир, освіт
лення і впорядкування районів, де живуть компактні маси заліз
ничників, ремонт клубів та червоних кутків, організація самоза
готівель ВРП та їдалень залізничників, організація овочесховищ, 
розвиток приміських городніх та тваринницьких господарств, 
індивідуальне городництво тощо,—розцінюючи шо роботу, як 
складову частину головних заходів рід і виконкомів в організа
ції практичної домомоги транспортові.

8. Перевірити роботу транспортних секцій рад і зробити ЇЇ 
більш оперативною; депутатські групи рад організувати на всіх 
станціях {зокрема, па товарних та сортувальних), у депо, майстер
нях, а таксамо 1 в поїзних бригадах, де є хоч би один депутат 
чи кандидат; конкретизувати керівництво секціями і депгрупаміг 
стосовно до стану і конкретних вимог тих ділянок (станція, депо, 
шйст рня, поїзд), на яких вони працюють; організувати систе
матичне проведення нарад і зльотів секціонерів 1 депутатських 
груп для обміну досвідом та намічення чергових заходів,

9. Посилити зв'язки рад і їхніх масових органів з робітниками 
транспорту, організуючи засідання рад і транспортних секцій 
безпосередньо на виробництві для обговорення заходів допомоги 
транспортові, звіти рад, секцій, депгруп і окремих депутатів 
веред виборцями-залізничниками тощо. В усій масовій роботі*



особливу увагу приділити зміцненню трудової дисципліни сер д 
ирадівників залізниці І боротьбі з ще невикоріненою рззхіл- 
баиістю.

Всі ці заходи ради й виконавчі комітети Донбаса повинні 
провадити на основі конкурсу-змагання рад на кращі показшікн 
організації ділової, практичної допомоги транспортові, 

м. Київ, 5 жовтая 1931 року.

Голова Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету Г. Петровсьхий

Заст. Секретаря Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету К. ГорлинськнА

263. Про увільнення тоз. Кузнецова Я. П. від обов'язків 
УповИКЗод СРСР при уряді УСРР

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

У зв'язку з переходом на іншу роботу звільнити тов. К у з 
н е ц о в а ,  Якова Петровича, від обов'язків Уповноваженого На
родного комісаріату водного транспорту Союзу РСР при 
уряді УСРР.

м. Київ, 9 листопада 1331 р.
Голова Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету Г. Петровський
Заст. Секретаря Всеукраїнського 

центрального виконавчого комітету К. ГорлипськиЙ

284. На доповідь Республіканської земельної комісії УСРР 
про стан землекористування колгоспів і боротьбу проти пору

шення його сталості І.

І. Відзначити, що в переважній більшості колгоспів УСРР, 
у наслідок запровадження постанови ЦВК та РНК Союзу РСР 
від 3 вересня 1932 р. забезпечено сталість землекористуванні й 
припинено різні переділи та відрізи земель. Проте, на місцях 
подекуди припускають порушення сталості землекористування 
колгоспів і не вживають достатніх заходів, щоб виправити при
пущені раніш перекручення.

Окремі обласні, а особливо районні та міські земельні комі
сії, часто некритично і без обліку господарських інтересів кол
госпів підходять до розв'язання земельних справ (полтавська



міська земкомісія ярипустила відрізання землі від 16 малозе
мельних колгоспів без затвердження Вищої земкомісії; хар
ківська обласна та градизька районна земельні комісії затвердили 
проект землевпорядження колгоспу ім. XVII партконференції 
з утворенням черезсмужного землекористування з ділянками па 
віддаленні 17 клм; балакліївська райземкомісія запроектувала 
відрізати землю від комуни „Радянський край* понад самою 
садибою комуни; в Калініндорфському районі при нарізці полів 
сівозміни для єврейського переселенського колгоспу запроекту
вали одне поле в 6,2 клм. довжиною і 350 мтр. завширшки).

Подекуди земельні комісії затягують розгляд земельних спраа 
(одеська міська земельна комісія скаргу колгоспу .Червоний 
штурм* не розглядала впродовж цілого року).

ІІ. Схвалюючи заходи Республіканської земельної комісії до 
припинення порушення сталості землекористування колгоспів і 
до забезпечення правильності вирішень місцевих земельних ко
місій, Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету пропонує Республіканській земельній комісії, обласним та 
районним виконавчим комітетам і міськрадам:

1) налагодити суворий контроль над дотриманням на місцях 
постанови уряду СРСР від 3 вересня 1932 р. „Про утворення 
с.алого землекористування колгоспів", зокрема ні в якім разі 
не припускати відрізання будьяких земель, що е в користуванні 
колгоспів, для інших організацій, без постанови в кожному 
окремому випадку Республіканської земельної комісії УСРР;

2) організувати інструктування І систематичну перевірку ро
боти обласних, районних та міських земельних комісій; забезпе
чити швидкий розгляд справ у земельних комісіях—від районної 
до республіканської—і правильне їх розв'язання з обліком госпо
дарських потреб колгоспів; не припускати винесення вирішень, 
які перешкоджають поліпшенню господарювання колгоспу і 
суттю своєю є спробою відживити зади селянського землеко
ристування дореволюційного часу (черезсмужжя, далекоземелля, 
господарсько-недоцільна конфігурація ділянок тощо);

3) організувати контроль за фактичним виконанням ухвал 
земельних комісій.

ІЛ. Прокуратурі Республіки організувати свій догляд за до
триманням на місцях закону союзного уряду від 3 вересня 
1932 р., правильністю ухвал місцевих земкомісій 1 за виконанням 
вирішень Республіканської земельної комісії, притягуючи винних 
у порушенні до кримінальної відповідальності.

IV. Президія ВУЦВК звертає увагу всіх виконкомів і рад на 
те, що забезпечення сталого землекористування колгоспів є одним 
із важливіших заходів партії та уряду до організаційно-госпо
дарського зміцнення колгоспів і підзищеннч врожайності. Тому



боротьба за непорушність землекористування колгоспів на основі 
закону союзного уряду від 3 вересня 1632 р. е безпосередній 
обов’язок усіх органів влади.

мі Київ, 10 листопада 1934 р.
Голова Всеукраїнського

центрального виконавчого комітету Г. Петровський
Заст. Секретаря Всеукраїнського 

центрального виконавчого комітету К. Горлинський

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

265. Про реєстрацію транспортних засобів, що перевозять
м'ясо та хліб

Щоб забезпечити потрібні санітарні умови перевозкн м'яса 
та хліба, Рада народних комісарів УСРР постановляє:

1. Встановити обов'язкову реєстрацію в місцевих органах 
державної санітарної інспекції транспортних засобів (підвід, авто
мобілів тощо), які перевозять м’ясо та хліб.

2. Заборонити всім державним, громадським і кооперативним 
устаиовам, підприємствам і організаціям та приватним особам 
перевозити м’ясо і хліб транспортними засобами, що не пройшли 
реєстрації І не мають відповідного реєстраційного номера.

3. Державна санітарна інспекція видає реєстраційні номери 
лише на такі транспортні засоби, які відповідають установленим 
санітарним нормам і правилам.

4. На організації, підприємства, установи та приватних осіб, 
що є власниками транспортних засобів, за недодержання правил 
цієї постанови .накладається адміністративний штраф у порядку 
і в межах, що їх визначав постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 
28 квітня 1934 року „Про державну санітарну інспекцію" (3.3. 
УСРР 1934 рік, № 17, ст. 139), а в належних випадках винні 
притягаються до кримінальної відповідальності.

5. Догляд за додержанням ц єі постанови покладається на 
органи державної санітарної інспекції та РС міліції.

Київ, 7 жовтня 1934 року
Заст. голови Ради народних комісарів УСРР І. Шелехес 

Т.в.о. керївиичого справ РНК УСРР М. Йошпе
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Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комік 
ту і Ради народних комісарів УСРР

266. Про зміну ст. ст. 206* 2 І 20612 Кримінального кодексу УСРР.
26/. Про підготіокі засідання суду в кримінальних справах.
268. Про строки позовної давності.
269. Про відповідальність за руйнування бібліотек і розкрадан

ня та псування книг.
Постаноан Президії Всеукраїнського центрального виконав

чого комітету
270. Про розширення міської смуги м. Старобільська та підпоряд

кування старобільської міської ради.
2Т1. Про розукрупнення Стзро-Каранського району, Донецько? 

області.
272. Про часткові зміни районних меж Донецької області.
?73. Про перетворення ровеньківської селищної ради, Донецької 

області, на міську раду та перечислення селища Ровенькк 
до розряду міст.

Постанова Ради народних комісарів УСРР
274. Про використання коштів, що відпускаються на придбання 

житлоплощі в Києві.



ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО
НАВЧОГО КОМІТЕТУ 1 РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

266. Про зміну ст. ст. 2062 і 208і2 Кримінального кодексу УСРР

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на
родних комісарів УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

I.
Ст. ст. 2062 і 20613 Кримінального кодексу УСРР (3. 3. 

УСРР 1927 р. № 26 — 27, ст. 132) викласти в такій редакції:
„206і. а) Невиконання даного порядком служби наказу ка

рається позбавленням волі на строк до 5 років;
б) за той самий злочин при полегшуючих обставинах засто

совуються правила дисциплінарного статуту робітничо-селянської 
Червоної армії;

в) той самий злочин, коли його заподіяла група осіб, чи 
особа начальницького складу, або коли він мав чи міг мати 
особл во тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк 
не менш 3-х років;

г) той самий злочин, заподіяний у воєнний час, карається 
позбавленням волі на строк не менше 5 років, а при наявності 
обтян&ливих обставин—вищою мірою кримінальної кари—роз- 
стр лом з конфіскацією всього майна;

д) той самий злочин, заподіяний у бойовій обстановці, кара
ється вищою мірою кримінальної кари—розстрілом з конфіска
цією всього майна”.

„20612. а) Уникнення військового службовця виконувати обо
в'язки військової служби через заподіяння собі якогонебудь 
ушкодження або через симуляцію хвороби, фальшування доку
ментів, чи інший обман, карається позбавленням волі на строк 
до 5 р.;

б) той самий злочин, при наявності обтяжливих обставин ка
рається позбавленням волі на строк не менш 3-х років;

в) той самий злочин, заподіяний у воєнний час, або у бойовій 
обстановці караєтся вищою мірою кримінальної кари—розстрі
лом з конфіскацією всього майна-.

II.

Цю постанову видано відповідно до постанови Централь
ного виконавчого комітету і Ради народних комісарів СРСР 
від 7 серпня 1934 року „Про зміну ст. ст. 2 і 12 Положення 
про військові злочини-' (3. 3. СРСР 1934 р. № 43, ст. 335) і на



зміну постанови БУЦВК І РИК УСРР від 25 січня 1928 року 
„Про зміну та доповнення Кримінального кодексу УСРР- (3. 3. 
УСРР 1928 року № 11 ст. 104).

Київ, листопада 1934 року.

Голова Всеукра нського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський 

Заст. голови Ради народних комісарів УСРР В. Порайко 
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцехівський

267. Про підготївні засідання суду в кримінальних справах
Щоб забезпечити найповнішу попередню підготовку кримі

нальних справ, що надходять на розгляд суду першої Інстанції, і 
тим самим підвищити якість судової роботи, Всеукраїнський 
центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів УСРР 
п о с т а н о в л я ю т ь :

І.
1. Завести для розв’язання спірних питань в складних кримі

нальних справах судів першої інстанції інститут підготівних 
засідань.

2. Зробити відповідно до цього такі зміни в Кримінально- 
процесуальному кодексі УСРР (3. 3. УСРР 1927 р. Я» 36—38 
ст. 168):

а) п. 9 ст. 24 і ст. 75 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР викласти в такій редакції:

„9. „Ухвала-—всі інші вирішення, шо їх виніс суд першоїін
станції на судових та підготівних засіданнях, та вирішення, що 
їх виніс суд другої Інстанції";

„75. Протоколи обов’язково належить вести, коли провадить
ся дізнання, слідство, а також у підготівних І судових засіданнях*;

б) додати до Кримінально-процесуального кодексу УСРР ст. 
76і у такій редакції:

„76і. У протоколі підготівного засідання зазначається: місце 
І час засідання, склад суду, розсуджувану справу, жадання, що 
надійшли, висновок прокурора Й видану судову ухвалу. Прото
коли підписує голова Й секретар-;

в) додати до Кримінально-процесуального кодексу УСРР 
ст. ст. 233і, 233й, 233а, 2334 в такій редакції:

„233і. Народний суддя, голова старобільського окружлого 
суду, голова обласного суду, голова Головного суду АМСРР 
або голова Найвишого суду УСРР вносить справу на розгляд 
підготівного засідання, коли вважає, щ'4 справу, яка надійшла



від прокуратури з обвинувальним висновком чи актом віддати 
до суду, ке можна призначити до слухання в судовому засідан
ні в разі:

а) суттєвої неповноти попереднього розслідування, якщо її 
не можна виправити на судовому слідстві;

б) незгоди з кваліфікацією злочину, що його закидається 
обвинуваченому;

в) незгоди Із списком свідків чи експертів, що підлягають 
викликові на судове засідання;

г) визнання відсутності достатніх даних, щоб віддати обви
нуваченого до суду;

д) незгоди з запобіжним заходом, обраним прокурором чи 
слідчим, або з постановою прокурора про припинення справи*.

„2332. ПідготІвне засідання відбувається в складі народного 
судді 1 двох народних засідателів у народному суді і трьох 
членів суду—в інших судах. У підготівному засіданні доповідає 
справу й головує суддя (член суду), що розглядатиме справу п 
судовому засіданні.

Про підготівне засідання обов’язково сповіщається прокурори
„2333. Підготівне засідання, розглянувши справу, може:
1) закрити справу;
2) направити справу на дослідування;
3) змінити обвинувачення і вш.сти інші зміни до обвинуваль

ного акта І висновку;
4\ змінити список осіб, які викликаються на судове засідання;
5) визнати обвинувальний акт чи висновок за неправильно 

складений та доручити нарсудді (членові суду) скласти новий 
обвинувальний акт;

6) погодитися з актом віддання до суду Й призначити спра
ву до слухання в судовому засіданні.

Якщо кваліфікацію обвинувачення змінюється на тяжчу, то 
справа повертається органові слідства для виконання додатко
вих слідчих дій (п. 4, ст. 223 КПК).

Якщо в справі є заяви сторін про виклик додаткових свідків, 
або зажадання їхніх доказів, то підготівне засідання розглядає 
ці заяви.

В цих випадках на підготівне засідання можна, за розсудом 
головуючого, викликати обвинувачуваного*.

.2334. Ухвала підготівного засідання оскарженню не підлягає, 
проте, її може опротестувати прокурор. Протест подається до 
суду вищої інстанції, де питання розв'язується остаточно".

ІІ
3. Ця постанова видається на зміну постанов:
1) ВУЦВК від 20 липня 1927 р. „Про надання чинності Кри-



мїнально-процесуальному кодексові УСРР" (3. 3. УСРР 1927 р. 
№ 36 38, ст. ст. 167 і 168);

2) ВУЦВК і РНК УСРР від 8 серпня 1928 р. „Про спрощен
ня судочинства кримінальних справ" (3. 3. УСРР 1928 р. X? 23 
ст. 193) *

3) ВУЦВК і РНК УСРР від 4 грудня 1932 р. .Про зміну 
Кримінально-процесуального кодексу УСРР у зв’язку з утво
ренням обласних судових органів'4 (3. 3. УСРР 1932 р. № 34-- 
35, ст. 216).

м. Київ, 19 листопада 1931 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський 

Заст. голови Ради народних комісарів УСРР В. Порайко 
Секретар Всеукраінсь ого центрального

виконавчого комітету 10. Еойцехівський

268. Про строки позовної давності
Шоб зміцнити господарський розрахунок і підсилити відпо

відальність державних органів, колгоспів, кооперативних І гро
мадських організацій за їхніми зобов’язаннями, Всеукраїнський 
центральний виконавчий комітет і Рада народних комісар.в 
УСРР постановляють:

І
1. Викласти ст. 44 Цивільного кодексу УСРР (3. 3. УСРР 

1932 р. Лгу 14—15, ст. 109) у такій редакції:
„44. Право на позов зникай після того, як мине строк позов

ної давності.
Строк позовної давності у спорах між державними, коопе

ративними й громадськими установами, підприємствами та орга
нізаціями, крім спорів, передбачених у статтях 44і і 448, е півто
ра роки.

Строк позовної давності у спорах приватних осіб і організа
цій як між собою, так 1 з установами, підприємствами та орга
нізаціями усуспільненого сектору народного господарства е один 
рік, крім випадків, коли в спеціальних законах установлено інші 
строки позовної давності".

2. Доповнити Цивільний кодекс УСРР статтями 44і І 442 в 
такій оедакції:

„44і. По спорах про стягнення штрафів, пені й недодержкь, 
коли такі спори поміж установами, підприємствами Й організа
ціями усуспільненого сектору народного господарства за чинним



законом підлягають розв’язанню порядком цивільного судочин
ства,—строк позовної давності є шість місяців-.

»442. По претензіях, що виникають Із залізничних, водних і 
повітряних перевозів, а також по претензіях клієнтури до орга
нів зв'язку—строк позовної давності є шість місяців (ст. ст. 
114 і 125 статуту залізниць Союзу РСР, 3. 3. СРСР 1927 р. №30, 
ст. 308, 1930 р. № 5, ст. 55, № 42, ст. 443; ст. 172 Статуту 
внутрішнього водного транспорту —3. 3. СРСР 1930 р. № 55, ст. 
582 п. ,аа; ст. 61 Повітряного кодексу Союзу РСР—3. 3. СРСР 
1932 р. № 32, ст. 194—6; ст. 85 Статуту поштового, телеграф
ного, телефонного й радіозв’язку Союзу РСР—3. 3. СРСР 1934 р. 
№ 67, ст. 405).

Строк позовної давності по претензіях з мішаних залізнично- 
водних і залізнично водно повітряних перевозів є один рік.

Строк позовної давності по претензіях, що виникають з мор
ських перевозів або з приводу цих перевозів,—установлюється 
в ст. 241 Кодексу торговельного мореплавства Союзу РСР (3.3. 
СРСР 1929 р. № 41, ст. 361)-.

3. Поширити чинність ч. 2. ст. 44 і ст. 44і Цивільного ко
дексу УСРР у редакції цієї постанови на претензії, по яких 
право на позов виникло після 31 грудня 1933 р., і на всі пре
тензії колгоспів, по яких ще не пройшли строки позовної дав
ності, передбачені в ч. 2 ст. 44 і в ст. 44і Цивільного кодексу 
УСРР.

4. Викласти ст. 209і Цивільного процесуального кодексу 
УСРР (3. 3. УСРР 1932 р. № 34—35, ст. 219) у такій редакції:

„209і. Вирок суду треба подати до виконання протягом року 
8 дня, відколи його ухвалено.

Цей строк шириться на вироки поміж установами, підприєм
ствами Й організаціями усуспільненого сектору народного го
сподарства, що набули чинності після 31 грудня 1933 року".

5. Органи державного арбітражу й суди на вимогу заінтере
сованих установ, підприємств і організацій зобов'язані перегля
нути свої вироки в справах за позвами, в яких було відмовлено 
в наслідок пропуску строку давності, якщо вимоги про пере
гляд вироків буде подано до спливу нового строку давності, 
передбаченого цією постановою.

6. Додаток 10 до Цивільного кодексу УСРР (3. 3. УСРР 
1932 р. № 14—15, ст. 109), як скасований, виключити з кодексу.

ІІ
Цю постанову видано на виконання ст. 8 постанови ЦВК і 

РНК СРСР від 3 вересня 1934 року .Про строки позовної дав
ності по спорах поміж державними органами, колгоспами, коопе
ративними й громадськими організаціями" (3. 3. СРСР 1934 р.



Л1® 44, ст. 347), на скасування постанови ВУЦВК 1 РНК УСРР 
від 4 червня 1932 року „Про зміну ст. 44 Цивільного кодексу 
УСРР і про доповнення цього кодексу додатком 10“ (3. 3. 
УСРР 1932 року № 14—15, ст. 109) І на зміну ст. 7 по
станови ВУЦЗК і РНК УСРР від 4 грудня 1932 року „Про 
зміну й доповнення Цивільного процесуального кодексу УСРР" 
(3. 3. УСРР 1932 р, Л» 34—35, ст. 219). 
м. Киш 19 листопада 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петрочський 

Заст. голови Ради народних комісарів УСРР І. Шелехес 
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцехівський

269. Про відповідальність за руйнування бібліотек 1 розкра
дання та псування книг

Щоб запобігти руйнуванню державних і громадських бібліо 
тек, розтраті бібліотечного фонду, безі осподарному у'риманнк 
бібліотек, а також псуванню, загубленню та привласненню 6ІС 
ліотечних книг, Всеукраїнський центральний виконавчий коміте 
І Рада народних комісарів УСРР постановили:

1. Додати до Кримінального кодексу УСРР (3. 3. УСР 
1927 р. N5 26—27, ст. 132) ст. ст. 176і і 1/72 в такій редакції:

„176і. За негосподарне ставлення працівників бібліотек (заві
дувачів, бібліотекарів, технічного персоналу тощо) до своїх 
обов'язків, що спричинило руйнування або розтрату книжкового 
фонду державної або громадської бібліотеки,—позбавлення волі 
на строк до трьох років".

„177і. За неповернення у встановлений строк, не вважаю ш на 
нагадування, книг, узятих із державних або громадських бібліо
тек, за загублений їх у наслідок недбайливо о ставлення, а та
кож за псування бібліотечних книг—примусову роботу на строк 
до 3 місяц*в або громадську догану**.

2. Бібліотечні працівники, я«що через негосподарне ставлен
ня їх до обов'язків або недостатній нагляд буде заподіяно май
нову шкоду державним або громад\ьким бібліотекам, повинні 
незалежно від кримінальної в дповідальності—відшкодувати в 
повному розмірі за дійсною вартістю загублених, розтрачених 
або розкрадених книг.

3. Особи, що одержали книги в користування з державних 
або громадських бібліотек (абоненти) і не повернули їх, неза
лежно від кримінальної відповідальності,—повинні відшкодувати



в п’ятиразовому розмірі номінальної вартості загублених, зни
щених, або зіпсованих книг.

4. Зобов’язати всі судові й слідчі органи, що притягатимуть 
до відповідальності за злочини, передбачені цією постановою, а 
таксамо всі судові органи, що розглядатимуть справи про від
шкодування особами, згаданими в цій постанові порядком ци
вільного судочинства, застосовувати заходи забезпечення позвів 
одночасно з заведенням кримінальних і цивільних справ, а у 
випадках, коли позвів у кримінальних справах не буде заявлено— 
присуджувати збитки незалежно від заявлений цивільно-позо
вних вимог.

м. Киш, 19 листопада 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Пстровський 

Голова Ради народи їх комісарів УСРР П. Любченко 
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. ВоііцехівськпЙ

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

270. Про розширення міської смуги м, Старобільська та під
порядкування старобільської міської ради

На додаток до постанови ВУЦВК від 17 листопада 1933 р. 
.Про утворення в складі Донецької області Старобільської 
©круги** Президія Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету п о с т а н о в и л а :

1. Вилучити старобільську міську раду з підпорядкування 
стзробільському райвиконкомові, підпорядкувавши її безпосе
редньо старобільському окружному виконавчому комітетові.

2. Затвердити постанову донецького обласного виконавчого 
комітету від 22 жовтня 1934 р. про розширення міської смуги 
міста Старобільська.

м. Київ, 5 листопада 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. ПетрОЕСький 

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлинський



271. Про розукрупнення Старо-Каранського району, Донецької
області

Шоб посилити керівництво сільрадами національних меншо
стей 1 наблизити районні центри до сільрад і колгоспів, Прези* 
дія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету п о с т а *  
н о в и л а:

1. Розукрупнити Старо-Каранський район. Донецької області, 
утворивши два райони:

а) Старо-Харанський—грецький, з центром у селі Стара-Ка- 
рань і

б) Остгеймський—з центром у селі Остгейм.
2. У складі Старо-Каранського району залишити Старо-Ка- 

ранську, Старо-Гнаивську, Ласпинську та Новогнатівську сіль
ські ради і радгосп „Саргана".

3. Перечислити до складу Старо-Каранського району Ново- 
Каранську сільраду та станцію Кзоаиь Волноваськосо району.

4. До складу ОстгеЙчського району включити Остгеймсььу, 
Грінпльську, Кузнецово-Михзйлшську, Михайлівську, Греко- 
Олексліїлршську, Копьківську, ЛукІьську, Миколаївську та Сво- 
Соднсн! ьку сільські ради і радгосп „Приморський’, вилучивши 
їх із складу Старо Карапського району.

5. Дозволити донецькому облвиконкомові розукрупнити окре
мі сільради Сгаро Карапського району.

6. Прости Ц1Ж Союзу РСР затвердити цю постанову, на 
виняток постанови Секретаріату ЦВК Союзу РСР від 13 серпня 
1934 р.

7. Зд'йснення цієї постанови після затвердження її ЦВК СРСР 
покласти на донецький обласний виконавчий комітет.

м. Кім», 5 листопада 1934 р.

Голова Всеукраїнського нейтрального
виконавчого комітету Г. П*тровський 

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлипськпй

272. Про часткові ам'ин районних меж Донецької області

Щпг, наблизити сільради й колгоспи до районних центрів та 
МІС, Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

1 Перечіглнтк територію юагоспу ім. т. Чубаря з залюд
неними пунктами—хуторами Хршцівка та Підгірн-Й, Болотин- 
ської сільради, Верхньо-Теплісського району, Старобільської 
ої.руги, до складу приміської смуги луганської міськради.



2. Перечселити Комісарівську сільраду приміської смуги Ка- 
діївської міськради до складу приміської смуги ворошиловської 
міськради.

3. Здійснення цієї постанови покласти на донецький обласний 
виконавчий комітет, 

м. Київ, 15 листопада 1934 р.

Т. вик. об. голови Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету Ю. Войцехівський 

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. ГорлинськиЙ

273. Про перетворення ровеньківської селищної ряди, .Доне
цької області, на міську раду та перечислення селища Ровеиьки

до розряду міст
Вважаючи на те, що селище Ровеиьки кількістю людності 

(25.000), соціальним Ті складом та перспективою економічного 
розвитку цілком відповідає ознакам, що їх установлено для 
міст,—Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету п о с т а н о в и л а :

1. Перетворити Ровеньківську селищну раду на міську раду, 
підпорядковану райвиконкомові.

2. Перечислити селище Ровеиьки до розряду міст.
3. Розширити міську смугу міста Ровеиьки, включивши до 

неї територію шахти К» 15 .Ударник" (323 га), землі ВРП цієї 
шахти (212 га) та площу робітничих городів (176 га).

4. Здійснення цієї постанови покласти на донецький обла
сний виконавчий комітет.

м. Київ, 15 листопада 1934 р,

Т. вик. об. голови Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету 10. Войцехівський 

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. ГорлинськиЙ

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
274. Про використання коштів, що відпускаються на придбан

ня житлоплощі в Києві
Зважаючи на те, що ряд установ (РАТАУ й інші) стали на 

шлях фінансування своїх співробітників на купівлю ними собі
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приміщень за рахунок державних коштів, Рада народних комі
сарів УСРР п о с т а н о в л я є :

1. Заборонити надалі центральним установам купувати при
міщення в окремих житлоорендпих кооперативах та приватних 
осіб, крім житлобудівельних кооперативів. Купівля примішені» у 
житлобудівельних кооперативах повинна провадитись віл. імен-г 
організацій, кожного разу з персональної санкції народного 
комісара й на умовах, передбачених статутом житлобудівельно- 
го кооперативу.

2. Запропонувати установам, які видали кошти для купівлі
Приміщень На ІМ'Я СВОЇХ СПІврОбІТНИКІВ, ОфорМИГИ Купівлю ЦгїХ
приміщень на Ім’я установи, 

м. Київ, 20 листопада 1934 р.

Голова Ради народних комісарів УСРР П. Лгспченко 
Керівничий справ РИК УСРР Г. Дроб

^ — -......  .. ................  1 ■■ -■- і ^
Видання офіціальне НККО УСР? 
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Постанова Ради народних комісарів УСР? і ЦК КП'б)У
275. Про організацію ремонту тракторів у 1954-1935 році

Постанова Всеукраїнського нейтрального виконавчого комітету
І Ради народних комісарів УСРР

276. Про Народний комісаріат місцевої промисловості УСРР

Постанова Президії Всеукраїнського центрального виконавчого 
ьомітеїу 1 Ради народних комісарів УСРР

277. Про найменування ВсселокутськоІ, Грушківської, Бехтер- 
ськоТ та БашганськоТ МТС.

2/3, Про кількісний склад президій міськрад, міських районних 
рад і селищних рад фабрично-заводського типу, пленумів 
і президій районних 1 обласних виконавчих комітетів

Інструкція Народного комісаріату охорони здоров’я Наркоя- 
юсту 1 > правління мі-ііції НКВ Справ УСРР

279. Про випадки, коли вимагається проведення судово-медич
ного розтину трупа, про порядок направлення трупів для 
розтину та про складання актів цих розтинів
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ПОСТАНОВА РАДНАРКОМУ УСРР І ЦК КП(б)У
275. Про організацію ремонту тракторів у 1834-1835 році

І
П л а н  р е м о н т у  т р а к т о р і в  

1. Затвердити такий план капітального й середнього ремонту 
тракторів на Україні та областях (по МТС і радгосг.ач Нарісом- 
зему УСРР).

Число тракторів, Число тракторів,
О б л а с т і що підля>акнь на- що підлягають се*

літальному рсмоа- редньому ремон*
ТОНІ тоаі

Київська .......................... 2020 2827
Чернігівська..................... 445 т
Вінницька ....................... 16 2195
Харківська....................... 2074 2801
Дніпропетровська . . . 2*67 3*31
Одеська............................ 27і«8 353<>
Доненька .........................
АМСРР.............................

1-02 236$
2 8 480

У к р а ї н а 13700 1873Є

2. Затвердити такий календарний план виконання капіталь
ного ремонту по Україні та областях:

У  Т О М У  ч и с л і
Разом під- п ТІ/ Підлягає

О б л а с т і лягає вал.
В IV вв.

Жовтень ремонтові

ремонтові 1934 року І листоп.
Грудень О 1 Кв.

1035 року

Київська . . . . . 2 0  0 9 1 0 5 4 » 3 7 0 1110
Чернігівська . • . 44» 200 120 60 243
Вінницька . . . . 1626 780 440 290 696
Харківська • • . . 2074 1*0 5<Ю 400 109 к
Дніпропетровська ‘/767 12*5 7*ч0 515 1472
Одеська................. 2.08 Ш1 740 4Л 1477
Донецька . . . . ІЬ02 8 7 500 827 97»
АМСРР.................. 25- 1 2 1 70 4? 146__

Р а з о м  .  , 13700 6235 3770 2515 | 7415>



3. По середньому ремонту затвердити такий план ремонту 
по місяцях і кварталах:

О б л а с т і
Разом

середи.
ремонту

В IV ко. 
1934 р.

У т о м )

У жовтні 
1 листоп.

' Ч И С Л І  

У грудні
В І на. 

ЮЗ. року

Київська . . . . . 2827 1232 780 452 1595
Чернігівська . . . 661 зсо 180 1 0 361
Вінницька . . . . 21.15 985 585 400 ЇЛО
Харківська . . . . й *  4 1345 715 •<30 1459
Дп лропеїровака 3864 1701 1089 ОоГ* 2 Ю
Омська................. •л 3» 1618 978 640 192!
Донецька . . . . 2308 1058 сЗО 428 13!0
АМСРР................. 4ьо 2:о «44 2-С

Р а з о м  .  . 1*738 8462 5060 9Ж 1027*

4. Установити крайній строк закінчення ремонту тракторів 
для Дніпропетровської, Одеської, Донецької областей і АМСРР— 
15 лютого 1935 року, а для Київської, Чернігівської. Вінницької 
1 Харківської областей—1 березня 1935 року.

5. Зобов’язати облвиконкоми, обкоми КП(б)У та ОблЗУ про
тягом листопада—грудня виявити трактори закордонних марок, 
■Ю підлягають передачі промисловості в наслідок їх крайньо: 
спрацьованості Й неможливості забезпечити їх комплектом за 
сасних частин. Для проведення цієї роботи утворити в областях 
спеціальні комісії під керівництвом начальника ОблЗУ 9 затвер
дженням персонального складу обласних комісій НКЗ УСРР.

При передачі тракторів промисловості суворо додержуватись 
існуючих указівок уряду про порядок їх вибракування, не до- 
вускаючи до брзкуванни жодного трактора без особистого ог
ляду обласною комісією і укладання попереднього акта про 
технічний С і ам  тракторів. Рішення обласних комісій про пере
дачу тракторів промисловості затьер.іжуються НКЗ УСРР.

6. Облвиконкоми, обкоми КП|6)У та ОблЗУ на підставі де
фектних актів, відповідно до фактичного етапу тракторного парку, 
встановлюють план ремонту для кожної МТС.

Віднесення трактора до того чи іншого виду ремонту робить 
комісія в складі директора, начальника політоідділу, старшого 
механіка МТС і тракторного бригадира.

Вся робота над анзилченнлм по кожній МТС тракторів, то 
підлягають капітальному й середньому ремонтові, маб бути за
кінчена до 25 го листопада 1964 року.



« Л  Л  лІ  І І  »> 1

ІІ
П р о  р с ? л о а т и і  з а в о д н і  М Т М  

1 -  Затвердити тг.-ї капітального й  середнього ремонту по 
авторемонтнії:: тракторних заводах І машнно-тракторннх иіі'і- 
стернях у таких розмірах:

а) План ремонту тракторних моторів на заводах у 6780 трак
торів з таким розподілом по заводах:

« «•* >•—Ьв*

. і і (.«ІЛЬ'» >1 Плай кап}-
О б л а с т і М  б  з  у  а  3 2 г  о л І  о

і К'п'С при- талі ного
| іх »і •! і; і> ремонтуІ.і іі

до я&оду моторі 3

У. КьТаська . . . . . . і і.ії.іоцсркіЬсьч'ий . . .
....

.і
.

2 і 4*0
; Уманський ................. . < ІГ> 260
: ;Кх!оигфс»4оПІ . . . . ‘ 12 :-50

2. Чернігівська . . . Черніпксь*лй . . . . * * 17 ЗоО
3. Вікинцька . . . . . . :)аз. іи. Горькоіо . . 5 20 Їі00

4. . . . . .; л.ірх'осьчии . . . . .  І 4 3 І  0 5 0
! І'»>іЄЧЄНЧуЦЬКИЯ . . . » : 7 іао

Ь. Іізінропбїрйг.сі.из • • ' и. Кргісіна..................... * ЗО 400
Мелітопольський. . . X• І 25 600

І КрниорНгьксй . . . . ф { 24 аоо
; Алозо Чорао^.ор ч<.кл . і 9 800

6. Одеська................. . . І ЧерДОННЙ ОІГЬсЛ- • . • і 34 400
| ГІрофілгерн................. •ІЗ 600
‘ Херсонський . . . . І

% 1 16 300
,* Бсрисла :СЬХЦ;І , . . ■ 10 200

7. Доазддеа . . . . і• » 1 1 <‘60
і АотеміаськнЯ . . . . . І 8 200
і СІ^робІїзський . . . і• і ІО 400
| іі. Карикуось:с«й . . . і 0 * 130

б) ЗічгальннЙ плай капітального ремонту по МТМ установиш
по областях у таких розмірах:

1
Число
МТМ 1

11

План рс-
О 5 а 3 с ' г  1 і мовгу

тракт ог>1з
і у МТМ

'
І. Київська ................. ...  . 13 970
2. Чернігівська.................. 4 145
2 Вінницька....................... 21 1026
4. Харківська . . . . . . . 2 4 1374
5. Двіпропетросс'-аА . . . . 24 1167
б. Одеська............................ 85 1808
7. Допецьха........................... 20 672
а амсрр.................................. в 253

Разои • . 154 6920



2. Зобов’язати облвиконкоми, обкоми та ОблЗУ до 25 листо
пада уточнити календарний (щомісячний) план ремонту моторі» 
1 тракторів по кожному заводу, МТМ 1 МТС. Календарні плані! 
розрахувати відповідно до загального календарного плану, за
твердженого РИК і ЦК для кожної області, даючи перевагу най- 
віддаленішим МТС.

Зобов’язати облвиконкоми, обкоми КП(6)У і НКЗ УСРР уста
новити повсякденний контроль над виконанням заводами, МТМ 
І МТС календарного плану ремонту тракторів.

Ш
Про з а п а с н і  ч а с т и н и

1. Зобов’язати ОблЗУ спільно з обласними конторами Вато- 
запчастини до 1 грудня відповідно до затверджених для кожної 
МТС планів капітального й середнього ремонтів вкз<<ач:іги число 
запасних частин, які будуї ь  відпущені для кожної МТС, і строки 
завозу.

2. Встановити такий порядок розподілу найважливіших за* 
плсиих чаеі.лі:

а) колінчасті вали, корінні підшипники, шестерні, коробки 
швидкостей, гільзи, поршні й шатуни мають бути сконцентро
вані в кожсіій області и.ч 2—3 складах Ватозлпчзстн^н і відпус
катися М І С ,  МТМ і зяіщдгш піл особистим контролем начальника 
ОблЗУ відповідно до того чкОл яке визначене для кожної МТС 
планом ремонту;

б) вся решто .лпаслчх части-? для капітального Й середнього 
ремонту відпускається МТС з міжрайонних складів Вотозапча- 
стиии теж відповідно до встановленого для кожної МТС числа 
запчастин (по особиста* розрахунках кожної МТС);

в) бабіт Б —І має відпускатися кожній МГС безпосередньо 
з обласних складів сільгосппосгачлчня суворо відпевдно до вста
новленої для кожної МГС кількості бабіту по плану капіталь
ного Й середнього ремонту.

3. Зобов'язати НлЗ УСРР та ОблЗУ встановити найсупоріший 
оператипний контроль у формі декадних звітів МТС, МТМ і за
водів про одержання запасних частин Із складів Ватозапчастини, 
перевірити правильність розподілу запасних частин між облас
тями, заводами, МТМ І МТС, регулярно інформуючи РИК і ЦК 
КП(б)У про забезпеченість ремонту тракторів основними запас
ними частинами.

IV
П р о  я к і с т ь  і  п р и й м а н н я  р е м о н т у

Щоб забезпечити високоякісний ремонт тракторів:
ї. Па заводах і великих МТМ організувати ремонт переважно 

аз бригадно-вузловим методом, забезпечивши приймання окремих



деталей. Метод наскрізного ремонту застосувати в МТМ серед
нього й дрібного обсягу, забезпечивши при цьому ПИЛЬНИЙ кон- 
гроль над ходом ремонту окремих деталей і особливо над скла
данням вузлів.

2. Усі мотори неодмінно випробовувати на стендах, які мають 
бути встановлені на всіх заводах і МТМ. Поряд із цим прова
дити випробування окремих вузлів до остаточного складання 
тракторів. Крім перевірки на стендах моторів, усі трактори по
винні неодмінно пройти обкатку і випробування на газі Й під 
навантаженням, при чому це останнє випробування провадити 
при неодмінній участі директора і старшого механіка МТС (скла
даючи акт про приймання трактора).

3. Зобов’язати Наркомз^м і ОблЗУ дати детальні технічні 
вказівки про ор анізацію технологічного процесу і максимальну 
раціоналізацію всієї справи ремонту, оброблення 1 збереження 
запасних частин і кольорових металів. Зокрема категорично за
боронити оброблення шийок колінчастого валу різцем на токарних 
серстатах, виконуючи це оброблення тільки на шліфувальних 
верстатах, широко застосувати гаряче щолочие миття частин 
після розбирання трактора (замість миття гасом).

V
Про о р г а н і з а ц і ю  п р а ц і  1  н а б і р  р о б о ч о ї  с и л и
ї. Зобов’язати директорів ремонтних заводів І завідувачів 

МТМ закінчити до 25 листопада набір необхідної кількості ро
бочої сили, в тому числі й трактористів, добираючи для ремонту 
тракторів кращу частину трактористів.

2. Зобов’язати директорів заводів ї завідувачів МТМ із самого 
початку ремонтної кампанії створити постійний склад бригад 
виділити на бригадирів кращих перевірених людей, що знають 
ремонтну справу, забезпечити від директорів ремонтних заводів 
і  МТМ безпосереднє керування і перевірку роботи нормуваль
ників, перевести всі роботи на відрядність.

3. Зобов’язати Наркомзем УСРР до 10 грудня перевірити 
постановку організації праці на ремонтних заводах 1 не менше 
ьк 20—ЗО МТМ, до .овівшн про підсумки цієї перевірки РНК 
і ЦК КП(б)У.

4. ВУРПС та облпрофрадам забезпечити поліпшення куль
турно-побутового обслуговування робітників на весь період ре
монту тракторів у ремонтних заводах, МТМ і МТС, виділивши 
для цього спеціальних людей.

м. КпГв, листопада 2934 р.
Голова Ради народних комісарів УСРР П. Любченко

Секретар ЦК КП(б)У П. Постишев



ПОСТАНОВА УСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГи КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

276. Про Народний комісаріат місцево! промисловості УСРР

На підставі ст. 5 постанови Центрального виконавчого комі 
тету Союзу РСР від 10 серпня 1934 року „Про організацію на- 
родннх комісаріатів місцевої промисловості в союзних 1 авто
номних республіках- (3.3. Союзу РСР 1934 року № 42, ст. 328} 
І на додаток до постанови Всеукраїнського центрального вико
навчого комітету від 4 вересня 1934 р. „Про організацію Народ
ного комісаріату місцевої промисловості УСРР" (3 3. УСРР 
1934 р. № 26, ст. 225), Всеукраїнський центральний виконавчий 
комітет і Рада народних комісарів УСРР постановили затвердити 
нижченаведене положення про Народний комісаріат місцевої 
промисловості УСРР.

Положення про Народний комісаріат місцево! промисловості
УСРР

1 На Народний комісаріат місцевої промисловості УСРР по
кладається:

1) керівництво, регулювання, планування та облік роботи міс
цевої промисловості і керівництво безпосередньо йому підлег
лими підприємствами, господарськими організаціями й устано
вами;

2) керування організацією нових виробництв, новим будів
ництвом І реконструкцією місцевої промисловості;

3) керування постачанням 1 збутом підлеглої промисловості, 
здійснення державної політики цін;

4) загальний догляд 1 сприяння роботі промкооперації;
5) організація підіоіовки кадрів місцевої промисловості.
II. На чолі Народного комісаріату місцевої промисловості 

стоїть народний комісар.
Народний комісар місцевої промисловості УСРР має двох 

заступників.
Права й обов'язки Народного комісара місцевої промисловості 

УСРР І його заступників установлюю ься загальним положенням 
про народні комісаріати УСРР.

III. При Народному комісаріаті місцево! промисловості УСРР 
утворюється рада в складі 50 чол., з якнх половина повинна 
складатися з представників низових органів місцевої промисло
вості.

Персональний склад ради, на подання народного комісара 
місцево! промисловості УСРР, затверджує Рада народних комі
сарів УСРР.



Ряду скликає народний комісар місцевої промисловості УСРР 
яе менше одного разу на два місяці.

До компетенції ради належить:
1) обгоа рення завдань і перспектив розвитку місцевої про

мисловості УСРР;
2) обговорення планів і звітів про роботу місцевої промисло

вості й окремих її галузей;
3) розгляд інших прннципіальиих і загальних питань щодо 

роботи місцевої промисловості УСРР, а також питань, що їх 
вносите* на розгляд ради народний комісар місцевої промисло
вості УСРР.

IV. Народний комісаріат місцевої промисловості УСРР скла- 
дається з таких частин:

А. Г а л у з е в і  в и р о б н и ч і  у п р а в л і н н я :
1) машинобудівельної і металообробної промисловості;
2» будівельних матеріалів;
3) текстильної промисловості;
4) скло форфоро-фзяисової промисловості;
5) культурної промисловості (поліграфічної, канцелярських при

ладь, музичної і галантеріїїної).
Б. Г а л у з е в і  в и р о б н и ч і  в і д д і л и :

1) паливної промисловості;
2) шкіряно-взуттєвої промисловості;
3) хемічної промисловості;
4) деревообробної промисловості;
5) швацької промисловості;
6) харчової промисловості з секторами:

а) кондитерської промисловості;
б) крохмало-паточної;
в) бродильної 1 безалкогольної промисловості;
г) маслобійної і жиро-ларфумерної промисловості;
д) рнбо-комсервної І плодоовочевої промисловості;
е) борошномельної промисловості;

7) будівельний відділ.
В. Ф у н к ц і о н а л ь н і  у п р а в л і н н я  т а  в і д д і л » :

1) управління підготовки кадрів;
2) управління робітничого постачання;
3) планово-економічний відділ Із секторами;

а) ззеденого планування,
б) обліку й звітності;
в) матеріальних балансів;
г) транспорту;
д) торгівлі й цій;



4> фінансовий відділ з центральною бухгалтерією;
5) відділ кустарно-кооперативної промисловості;
6) спецвідділ;
7 )  енерговідділ;
8) відділ гірничого догляду;
9) відділ технічної інформації;

10) адміністративно-господарський відділ.
ГЛ1 р и н а р о д н о м у  к о м і с а  о і м і с ц е в о ї п р о м и с л о в о Ст і

УСРР е:
1) інспектори по перевірці виконання;
2) група добору й розподілу керізккх кадрів;
3) торговельна інспекція;
4) секретаріат;
5) арбітрах:.
У складі Народного комісаріату місцевої промисловості УСРР 

утворюється відділ рротипохсежної, протиповітряної і сторожової 
охорони промисловості.

Відділ утримується коштом спеціальних відрахуг-акь місцево" 
промисловості.

V. До компетенції Народного комісаріату місцевої промисло
вості УСРР, у межах наданих йому повноважень, належить:

Д. По г а л у з я х  в и р о б н и ч и х  у п р а в л і н н я х  і  в і д д і л а х :  
По безпосередньо підлеглій промисловості:

1) оперативне керівництво й управління всією виробничо- 
господарською і фінансовою діяльністю;

2) опрацювання перспективних, річних і квартальних контроль
них чисел, установлення техпромфінзаедань і складання зведе
них контрольних чисел та тег.промфшплакіе;

3) опрацювання й затвердження планів капітального будів
ництва а також у порядку, встановленому окремий законом, 
проектів і кошторисів капітального будівництва;

4) розпорядження й маневрузг;акя основними обіговими кош
тами;

5) розподіл фондів, лімітів і контингентів сировини, устатко
ваний тг і.'іпш:; речей матерійльно-техтисго пссіачаийя. а та
кож фінансів.

По промисловості обласної, міської і районної
підлеглості:

1) розробка галузевих контрольних чисел по виробництву 
^ капітальному будвиьцтву;

розподіл кіж обласними управлінцями місцевої промисло
вості і і  НКМісцезпрому АМСРР для підпрасуємо даної галузі



фондів, лімітів і контингентів сировини» устатковання та інших 
речей матеріально технічного постачання;

3) розгляд і затвердження проектів та кошторисів понадлі
мітних об'єктів капітального будівництва.

По всій промисловості незалежно під ЇЇ підлеглості:
1) організаційно-технічне керівництво, технічна допомога й ін

структаж, зокрема в питаннях: організації технологічного про
цесу, його раціоналізації та механізації, застосування в практиці 
виробництва останніх досягнень науки, техніки Й досвіду пере
дових підприємств, поліпшення якості продукції та асортименту, 
зниження собівартості, встановлення цін, організації праці П тех
нічного нормування, витрати сировини, палива, енергії та устат
кований, правильного використання робочої сили та інженерко- 
технічного персоналу;

2) вишукання нових видів сировини, палива, будівельних мате
ріалів і організація нових виробництв;

3) організація постачання й збуту продукції;
4) організація підготовки й обліку кваліфікованих робітничих 

кадрів;
5) контроль над виконанням установлених виробничих завдань 

і планів капітального будівництва.

Б. По у п р а в л і н н ю  р о б і т н и ч о г о  п о с т а ч а н н я
1) управління відділами робітничого постачання, приміським;: 

господарствами і радгоспами підприємств, трестів та установ, 
безпосередньо підлеглих Народному комісаріатові місцевої про
мисловості;

2) розподіл лімітів, фондів і контингентів по робітничому 
постачанню поміж підприємствами, трестами й установами, без
посередньо підлеглими Наркоматові місцевої промисловості, а та 
кож поміж обласними управліннями місцевої промисловості Іі 
Наркоматом місцевої промисловості АМСРР;

3) опрацювання планів робітничого постачання підприємств, 
трестів, обласних управлінь місцевої промисловості й НКМП 
АМСРР, складання зведених планів робітничого постачання всіє; 
промисловості в цілому;

4) сприяння роботі споживчої кооперації при підприємствах 
місцевої промисловості УСРР.

В. По у п р а в л і н н ю  п і д г о т о в к и  к а д р і в
1) адміністративно-організаційне Й методологічне керівництв® 

підлеглими вищими учбовими закладами, технікумами, курсами 
й інщ. учбовими закладами;

2) складання планів підготовки інженерно-технічних кадрів



і, на підставі планів галузевих, виробничих управлінь та відділів» 
зведеного плану підготовки робітничих кадрів для місцевої про* 
мисливості УСРР;

3) організація заочного навчання й підвищення технічної гра
мотності працівників місцевої промисловості УСРР.

Г. По п л а н о в о - е к о н о м і ч н о м у  в і д д і л у :
1) на- підставі директив і лімітів Ради народних комісарів 

УСРР, опрацювання й давання галузевим виробничим управлін
ням та відділам, обласним управлінням місцевої промисловості 
Й МКМЛ АМСРР директив та лімітів по складанню перспектив
них річних і квартальних планів;

2» складання зведених перспективних річних і квартальних 
планів місцевої промисловості УСРР у цілому;

3) здійснення статистично-економічного обліку й аналізу ви
конання планів, а також складання зведених статистичних звітів 
та ксньюнктурпих оглядів роботи місцевої промисловості УСРР;

4і розподіл фондів та контингентів сировини Й інших речей 
матеріально-технічного постачання поміж галузевими виробни
чими управл;ннями, відділами, обласними управліннями місцевої 
промисловості й НКМП УСРР, давання директив зазначеним 
організаціям, а також складання балансів матеріально-технічного 
постачання по всіЛ промисловості УСРР у цілому;

5) складання планів товарообороту Й розвитку торговельної 
сітки місцевої промисловості УСРР та контроль над виконанням 
цих планів.

Д. По в і д д і л у  к у с т а р н о ї  п р о м и с л о в о с т і
й  к о о п е р а ц і ї :

1) догляд за виконанням кустарно-кооперативною промисло
вістю планів І договорів, здійснення організаційно технічної до
помоги, зокрема о спосіб виділення фондів сировини та інших 
р.чей постачання;

2) контроль над якістю продукції, використанням відпущеної 
з державних фондів сировини й додержанням установлених цін;

3) облік виконання кустарно-кооперативною промисловістю 
виробничих планів і планів капітального будівництва.

Є. По ф і н а н с о в о м у  в і д д і л у  з  б у х г а л т е р і є ю :
1) складання річних і квартальних фінансових планів;
2) контроль над виконанням установлених фінансових планів 

та над додержанням бюджетної дисципліни;
3) планування й організація мобілізації внутрішніх ресурсів 

місцевої промисловості УСРР;
4) розподіл прибутків, підлеглих Народному комісаріатові



місцево! промисловості УСРР підприємств, трестїз і господар
ських організацій;

5) організація бухгалтерського обліку підприємств і трес»іг. 
місцевої промисловості та їх інструктаж.

Ж. По с е к т о р у  т р а н с п о р т у :
1) складання планів транспортних перевозів, облік та контроль 

над їх виконанням;
2) організацій на підприємствах місцевої промисловості влас

ного ззто-гужового Й внутрішньозаводського транспорту.
3. По е н е р г о в і д д і л у:

Організація раціонального використання енергогосподарства 
місцевою промисловістю й технічна допомога підприємствам міс
цевої промисловості в його упорядкуванні.

1. По в і д д і л у  г і р н и ч о г о  д о г л я д у :
1) облік по виявленню місцевих копалин;
2) видача в установленому законом порядку дозволів, а та

кож складання договорів на експлуатацію надр місцевого зна
чення;

3) охорона надр місцевого значення.
К. По т о р г о в е л ь н і й  і н с п е к ц і ї :

Догляд за роботою торговельної сітки місцевої промисловості 
та додержанням нею встановлених державних цін.

Л. По в і д д і л у  т е х н і ч н о ї  і н ф о р м а ц і ї :
1) здійснення технічної пропаганди в місцевій промисловості; 

зокрема введення обов'язкового техмінімуму й соитехісоитів;
2) комплектування й систематизація матеріалів науково-тех

нічної літератури закордонної і союзної в галузі новіших досяг
нень науки й техніки, інформування про них підприємств місцевої 
промисловості.

VI. Для виконання зазначених завдань Народний комісаріат 
місцевої промисловості УСРР користується всіма правами, вста
новленими загальним положенням про народні комісаріате УСРР, 
І зокрема ьтає право:

1) організувати г  дозволу Ряди народних комісарі» УСРР, 
л у кідяоьідния випадках і з дозаолу Української Ексномнярзди, 
безпосередньо підлеглі трести й шдпри.-мстна з правами юри
дичних осіб, вищі учбосі заклади, технікуми, науково дослідні 
інститути й затверджувати їх статути;

2 )  призначати й звільнювати керівний склад безпосередньо 
підлеглих підприємств, тресті» та інших господарських органі
зацій і затверджувати, на подання цих органів, призначення Й 
авідьиешія головних (старших) бухгалтерів;



3) давити обласним управлінням місцевої промисловості вка
зівки про порядок управління підлеглою їм промисловістю, а та
кож про призначення керівних кадрів;

4) розпоряджатися всім майном безпосередньо підлеглих під
приємств, господарських органів та установ, а також давати 
обласним управлінням місцевої промисловості дозволи на пере
дачу підлеглих їм підприємств до інших систем;

5) ревізувати й обслідувати роботу підприємств, трестів і ор
ганізацій місцевої про. исловості, незалежно від їх підлеглості;

6) одержувати від усіх підприємств, трестів і господарськая 
органів місцевої промисловості, незалежно від їх підлеглості, 
він ги в обсязі, за формами і в строки, встановлені управлінням 
народногосподарського обліку УСРР;

7) скликати конференції та наради в питаннях місцевої про
мисловості УСРР.

VII. Галузеві управління Гі відділи Народного комісаріату міс
цевої промйслоаості УСРР не мають права давати безпоеєреднь-: 
розпорпджсніїя підприємствам і трестам обласної піалеглост: 
Й автономної Молдакської соціалістичної радянської республіки, 
а всі хвої пропозиції й заходи подають на затвердження Народ
ного комісара місцевої промисловості і, по зотве ряженні народ
ним комісаром, провадять їх через обласні управління місцево" 
промисловості та НКМП АМСРР.

VIII. Штати Народного комісаріату у'сцевої промисловості 
УСРР 1 кошторис на його утримання затверджує Рада народцю 
комісарів УСРР.

и. Київ, 23 листопада Ю'Ц р.
Голова Всеукраїнського

центрального виконавчого комітету Г. Петрсвський 
Засг. голови Ради народних

комісарів УСРР і*. Порайко 
Секретар Всеукраї іс'-кого

центрального ткоиазчою комітету ІО. ВойцехїзськиД

ПОСТАНОВИ Пї ЕВМД І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОл.ПІЛУ

277. Про иайменуягніп Сессгочутсьчоц Гоу^хїзсьчсЛ. 
Ьехтер'-ькіЛ та Б штчнсь.кої ШС

Президія Всеукраїнського, центрального в:*чонаочого комітету 
у х в а л ю є :

На клопотання партійних і радянських органІзац’Г. і чнзлен-



них зборів колгоспників привласнити нижчезазначеним МТС 
Одеської' області ім’я:

Веселокутській МТС.........................ім'я т. Сталіна
ГрушківськІЙ н . . . . . . . .  т. Кагановнча
Бехтереькій .  т. Косіора
БаштанськіЙ „ ........................„ т. Постишева

м. Кнїа, 21 листопада 1034 р.

Голова Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету Г. Петровський

Секретар Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету 10. ВоЛцехівськнЙ

'.'78. Про кількісний склад президій міських рад, міських-ра- 
'ііонних рад І селищних рад фабрично-заводського типу, пле
нумів і президій районних і обласних виконавчих комітетів

Президія Усеукраїнського центрального виконавчого комітету 
ухвалює встановити такий кількісний склад президій міських 
рад. міських районних рад І селищних рад фабрично-заводського 
типу, пленумів та президій районних і обласних виконавчих
КО«:ТЄТІЄ.

1. Гї р е з іі д»ї рад:
в) у\ київській, харківській, сталінській, дніпропетровській і 

одеській міських радах—від 11 до 15 членів 1 5 К'ндидатіз;
б) в інших міських радах, підпорядкованих безпосередньо об

ласним виконавчим комітетам,—від 7 до 9 членів і 3 кандидати;
в) в районних-міських радах обласних міст—від 7 до 9 чле

нів 1 3 кандидати;
г) в міських радах, підпорядкованих районним виконавчим 

комітетам,—від 5 до 7 членів і 2 кандидати.
П л е н у м и  і  п р е з и д і ї  р а й о н н и х  в и к о н а в ч и х

к о м і т е т і в
а) у районах з населенням до 50 тис. чол.—пленуми від ЗО 

до 40. членів І президії 5—7 членів та 3 кандидати;
б) в районах з населенням від 50 до 100 тис. чол.—пленуми 

від 40 до 50 членів і президії 7—9 членів та 3 кандидати;
в) в районах з населенням понад 100 тис. чол.,-пленуми від 

50 до 60 членів 1 президії 9—11 членів та 3 кандидати.
Кількісний склад пленуму й президії районного виконавчого 

комітету кожного району відповідно до цього визначають об* 
■даси! виконавчі комітети.



них зборів колгоспників привласнити нижчезазначеннм МТС 
Одеської області ім'я:

Веселокутській МТС............................ ім'я т. Сталіна
Грушківській „ . . . . . . . .  т. Кагановича
Бехтерсьюй .  т. Косіора
БаштаиськіЙ и .............................„ т. Постншева

м. Кніа, 21 листом де 1934 р.

Голова Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету Г. Петровський

Секретар Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету Ю. Войцехівськнй

278. Про кількісний склад президій міських рад, міських-ра- 
'/іонних рад І селищних рад фабрично-заводського типу, пле
нумів і президій районних і обласних виконавчих комітетів

Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
ухвалює встановити такий кількісний склад президій міських 
рад, міських районних рад і селищних рад фабрично-заводського 
типу, пленумів та президій районних І обласних виконавчих 
комітетів.

і. П р е з и д і ї  рад:
а) у, київській, харківській, сталінській, дніпропетровській і 

одеській міських радах—від 11 до 15 членів і 5 к<ндидатів;
б) в інших міських радах, підпорядкованих безпосередньо об

ласним виконавчим комітетам,—від 7 до 9 членів і 3 кандидати;
в) в районних-міських радах обласних міст—від 7 до 9 чле

нів І 3 кандидати;
г) в міських радах, підпорядкованих районним виконавчим

Д) в селищних радах -фабрично-заводського типу від 5 ;о 
7 членів і 2 кандидати.

до 40 членів і президії 5—7 членів та 3 кандидати;
б) в районах з населенням від 50 до 100 тис. чол.—пленуми 

від 40 до 50 членів 1 президії 7—9 членів та 3 кандидати;
в) в районах з населенням понад 100 тис. чол.,-пленуми від 

50 до 60 членів 1 президії 9—11 членів та 3 кандидати.
Кількісний склад пленуму Й президії районного виконавчого 

комітету кожного району відповідно до цього визначають об
ласні виконавчі комітети.



з. П л е н у м и  о б л а с н и х  в и к о н а в ч и х  к о м и т е т 1 в:
від 75 до 120 членів, президії 13—15 членів І 5 кандидатка.
и. Київ, 26 листопада 1934 р.

Голова Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету Г. Гіе’ровсьний

Секретар Всеукраїнського
центрального виконавчого комітету Ю. ВоЙцехІвськкЯ

ІНСТРУКЦІЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, 
НАРКОМІОСТУ І УПРАВЛІННЯ Р.-С. МІЛІЦІЇ, НКВСПРАВ УСРР

Всім органам юстиції, охорони здоров’я та міліції

279. Про випадки, коли вимагається проведення судово* 
медичного розтину трупа, про порядок направлення трупі» 

для розтину та про складання актів цих розтинів
Останнім часом часто спостерігається, що працівники органів 

охорони здоров'я та органів розсліду не ознайомлені з тими 
випадками, коли трупи вмерлих осіб підпадають судово-медич
ному розтиноеі Й до проведення його не можуть бути поховані»

Отже, Наркомздоров'я, Наркомюст і управління міліції НКВС 
УСРР пропонують:

1. Для виконання судово-медичної роботи органи розсліду 
запрошують судово-медичного інспектора чи судового медика 
свого району; в разі трудності такого виклику запрошується 
ближчий лікар (ст. 160 КПК).

П р и м і т к а .  Доручати проведення судово-медичних роз
тинів лікпомові не дозволяється.

2. Судово-медичному розтииові підлягають трупи в таиих 
випадках:

1) Коли очевидно здорова людина вмерла нагло (з невідомих 
причин).

2) Тіла всіх тих осіб, що закінчили житія самогубством.
3) Коли хтось умер раптово після бульякого механічного на

сильства—від удару, рани, від падіння і т. ін.
4) Тіла осіб, що вмерли раптово, з явищами отруїння й на

віть без них, якщо є підозріння на можливість отруїння.
5) Якщо десь виявлено мертве тіло з ознаками зовнішніх на

сильств або навіть і без них.
6) Коли б було знайдено мертве тіло новонародженого не

мовляти, а також тіла мертвонароджених.
7) Коли е підозріння в навмисному вбивстві новонародженого 

під час пологів або після них.



В) В разі заяви про смерть» що сталася в наслідок недозво
ленного лікування особами, які йе мають права на проведення 
лікарської практики.

9) Якщо смерть настане в наслідок операції, яку зроблено 
лікарем у невідповідних до положень медичних наук умовах 
і місцях.

10» Коли вмерла людина у лікувальній установі у наслідок 
відсутності своєчасної чи належної медичної допомоги.

11) Тіла всіх осіб, що вмерли у лікарнях до спливу 24 годим 
після достатки їх аули.

12) Тіла »еід осіб, у-ких доставлено до лікарень у непритом
ному стані і які там померли нсопритомініми, хоч би Л після 
спливу 24 годин.

13) Тіла осір. доставлених до лікарні вже мерцями.
14) Тіла всіх тим осіб, яких після заподіяних їм ран (ударів 

■чк інших пошкоджень) було доставлено до лікарні Й які через 
деякий час там померли.

П р и м і т к а .  Прокуророві або відповідному слідчому 
надається праяо дозволяти ховати мерців у всіх виїцепсре- 
лічених випадкам без судово-медичного розтину після одного 
лише зовнішнього огляду трупа.

3. Жодному з лікарів не дозволяється в зазначених у ст. 2 
випадках видавати свідоцтва про смерть для поховання тіла до 
судово-медичного розгину трупа.

4. Головні лікері лікувальних установ у випадках, зазначених 
у ст. 2, повинні про це негайно повідомляти відповідного слід
чого чи найближчий район міліції.

5. Головні лікарі лікувальних установ не мають права у за
плачених випадках (ст. 2 )  давати дозвіл на видачу родичам трупа 
для поховання без проведення судово-медичного розтину, так само, 
зк і давати дозвіл на проведення патолого-анатомічного розтину 
група.

П р и м і т к а .  Виняток з цього може бути зроблений 
з дозволу прокурора чи відповідного слідчого.

6. У всіх зазначених у ст. 2 випадках органи слідства чи мі
ліції надсилають трупи до відповідного моргу на судово-медич
ний розтин разом з супровідним листом на бланку установи чи 
особи, що надсилає труп (за відсутністю бланку на супровідному 
листі повинна бути прикладена печатка установи чи особи, що 
надсилає труп).

7. У супровідному листі повинно бути обов’язково зазначено 
прізвище, ім’я та по-батькові особи, якої труп надсилається на роз
тин, обставини, при яких настала смерть, час смерті, де виявлено 
труп, для чого надсилається труп—на розтин чи до розпоі?я-



дж ішя. чи може бути виданий труп після розтину для поховання 
І кому саме; супровідний лист повинен бути підписаний особою, 
що надсилає труп, з чітким зазначенням посади й прізвища* 
а також часу направлення трупа.

П р и м і.т к а. Допускається не зазначати прізвища, Ім'я 
та по-батькові лише у випадках, коли це неможливо вста
новити.

8. Особз, що провадить розслідування, повинна до початку 
судово-медичного розтину подати матеріали розслідування в  да
ній справі, щоб судовий медик (лікар), який провадитиме розтин, 
міг ознайомитися з тими відомостями, що йому потрібні для 
одержання відповідний наслідків розтину трупа.

9. В разі неможливості подання цих матеріалів попереднього 
розслідування, судово-медичний ро*тин трупа, як еиняток, може 
бути зроблений без них, але при обов'язковому ознайомленні 
судового медика (лікаря) до розтину з протоколом первинного 
огляду трупа на кісці пригоди або виявлення його та з Історією 
хвороби, в тому разі, якщо труп приставлено з лікарві.

П р и м і т к а .  У сільських місцевостях та о містах, де яег 
мас моргів, охорона трупа покладається на органи міліції. 
Місце для проведення розтину трупа е цих випадках по
винні надати місцеві органи охорони здоров'я чи сільради.

10. У тих містах, де е вищі учбові заклади (медичні Інсти
тути, виробничі іиедвиші тощо), яким потрібні трупи для занять 
із студентами в галузі судової медицини, при наявності а цих 
учбових закладах спеціальних судово-медичних моргів, трупи, що 
иідляіають суд.-мед. розтииові, надсилаються до цих моргів.

За відсутністю таких моргів трупи для занчть із студентами 
використовуються У звичайних моргах, де й провадяться ці за
няття.

11. Якщо з трупом надсилаються одяг, білизна чи будь-яхі 
речі, про йе обов'язково повинно бути докладно зазначено в су- 
провідному листі з визначенням кількості  та стану як одягу, 
білизни, так і речей. Крім того також повинно бути зазначено, 
що саме сл д зробити з цими одягом та речами надалі: чи мо
жуть вони бути видані родичам разом з трупом, чи їх належить 
зберегти як речові докази к  повернути до органів розсліду, чи 
ВОШІ можуть бути знищені.

П р и м і т к а .  За відсутністю цих указівок у супровідному 
листі адміністрація моргу повинна речі та одяг, що їх було 
надіслано з трупом, зберігати протягом двох декад, а після 
цього строку адміністрація моргу надсилає ці речі та одяг 
до відповідних органів за належністю.



12. У випадках направлення на судово-медичний розтин трупа, 
•який було виявлено -з петлею на шиї, такого слід надсилати, не 
знімаючи петлі з шиї, я кію її не було знято з метою врятування 
життя. В останньому разі одночасно з трупом обов'язково над
силається А петля, яку знято з трупа.

13. При направленні на судово-медичний розтин трупа особи, 
що вмерла в наслідок вогнепального пошкодження, вчиненого 
крізь одяг, одяг повинен бути обов’язково надісланий одночасно 
з трупом, при чому повинні бути вжиті належні заходи щодо 
вберігання мі ць пошкодження одягу у відповідному стані.

14. Судово-медичні розтини трупів провадяться обов'язково 
о присутності слідчого чи представника міліції, що провадить 
розслідування в цій справі; в тому разі, коли розтин трупа про- 
надиться не в моргу, крім зазначених осіб, при розтині повинні 
бути присутні також двоє понятих, що їх запрошує представник 
розсліду.

15. За проведенням судово-медичного розтину трупа протокол 
розтину складається обов’язково під час проведення самого роз
гину під диктуру судового медика (лікаря), що провадить розтин, 
при чому пише цей протокол п: едстапник розсліду, що присут
ній при розтині. Після закінчення розтину судовий медик (лікар) 
підписує протокол разом з представником розсліду та понятими 
Й одразу передає цей протокол для прилучення його до справи.

П р и м і т к а .  Ні в якому разі не дозволяється складати 
протокол розтину трупа після розтину.

16. Висновок про причину смерті особи, труп якої підпадав 
судово-медичному розтннові, а також відповіді на запитання 
щодо цього випадку, що їх поставлено на розв’язання судовому 
медикові (лікареві), медик повинен дати органам розсліду про
тягом трьох діб, при чому в тому разі, якщо матеріали попе
реднього розслідування не були дані судовому медикові для 
ознайомлення до проведення розтину, представник розсліду по
винен їх подати до дачі висновку; до одержання цих м теріалів 
розслідуваг.ня судовий медик має право затримати дачу вис
новку.

П р и м і т к а .  Якщо слідчий відмовиться дати матеріали 
розслідування для ознайомлення, судовий медик ('лікар) про 
це зазначає у своєму висновку; в такому разі висновок 
дасться протягом трьох д б, як зазначено вище, иа підставі 
лише тих даних, що їх виявлено під час розіину.

17. Висновок про причину смерті підписує лише судовий 
медик (лікар), що провадив розтин трупа, і  прикладає на цьому 
висновку свою печатку.



18. Протокол розтину трупа (ст. 15) 1 висновок про причину 
смерті (ст. 16) становлять собою разом акт судово-медичного 
розтину трупа.

И

З виданням цієї Інструкції касується інструкція Наркомюст>. 
Наркомздоров'я І Наркомвнусправ від 20 травня 1924 соку .Про 
порядок надсилання трупів у судово-медичні трупарні для роз
тину, ■ також про судово-медичні й судово-міліційні розтини 
й про складання протоколів цих розтинів*1 (Збірник узак. та 
розп. роб.-сел. уряду Украіни за 1924 рік, відділ ІІ, № 19—20 
ст. 40).

м. Київ, 8 жовтня ЮЗІ року.

Народний комісар охорони здоров’я Каиторович 
Заст. народного комісара юстиції 
> генерального прокурора УСРР Карасік 
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ЗМ і С Г:

Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету І Ради народних комісарів УСРР

280. Про реорганізацію Народного комісаріату соціального забез
печення УСРР, місцевих органів та організацій Його системи.

281. І» о морилок, як робити оголошення про безвісну відсут
ні .ть, про визнання особи за безвісно відсутню і за по* 
мерлу, про зміну прізвищ, імен та по-батькові, про наста
новлення і скасування опіки, а також у справах подружніх 
розлучень.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету

':’82. Пі.о перетворення русшиської селищної ради, Донецької 
оОлісгі, но міську раду і перечислення селища Рубіжної 
ло розряду міст.

283. Про організацію рад по великих робітничих селищах рад
госпів УСРР.

284. Про перетворення довгалівської, ново-павлівської, сулицьної 
та лапинської сільських рад приміської смуги нікопольської 
міськради — на селищні ради.

285. Про перейменування радгоспу їм. Скрипника на ражо:п 
ім. Норошиловя.



ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ 1 РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
Про реорганізацію Народного комісаріату со.цлчьпого 

забезпеченої УСРР, місцевих органів та організацій його
системи

Щоб поліпшити роботу органів соціального забезпечення 
й кміциити конк етие оперативне керівництво в їх роботі, Все
український центральний виконавчий комітет і Рада народних 
комісарів УСРР постановляють:

І.
Реорганізувати Народний комісаріат соціального забезпечений, 

його місцеві органи та організації його системи на таких засадах:
А. Ц е н т р а л ь н и й  а п а р а т  Н а р о д н о г о  к о м і с а р і а т у  

с о ц і а л ь н о г о  з а б е з п е ч е н н я  У С Р Р
1. Ліквідувати колегію Наркомсоцзабезу й організувати ряду 

НКСоцзабезу УСРР у складі 36 осіб.
2. Утворити в Народному комісаріаті соціального забезпе

чення УСРР такі управління та відділи (сектори):
1) управління державного забезпечення, з відділами в ньому:
відділ пенсій і допомог; б) відділ установ соціального забез

печення;
2) управління громадського забезпечення з такими відділами 

а  ньому:
а) відділ трудового влаштування та навчання;
б) відділ кас громадської взаємодопомоги колгоспів;
в) планово-фінансовий відділ;
г) адміністративно-господарський сектор;
д) спеціальний сектор;
е) група обліку й добору кадрів та перевірки виконання при 

наркомі.
3. Залишити при Народному комісаріаті соціального забезпе

чення УСРР такі організації, що діють під Його керівництвом 
і контролем:

1) всеукраїнську раду кооперації інвалідів (Вукоопінраду);
2) всеукраїнську касу страхування й меддопомоги інвалідів;
3) всеукраїнське товариство сліпих;
4) всеукраїнське товариство глухонімих;
5) центральну опікунську раду.
4. Затвердити такі установи, що є в безпосередньому віданні 

Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР:



1) науково-дослідний інститут'праці інвалідів;
2 )  технікум для інвалідів, сліпих та глухонімих;
3) будинок ветеранів революції.
5. Затвердити штати центрального апарату Народного комі

саріату соціального забезпечення УСРР у кількості 58 одиниць 
(додаток № 1).

Б. А п а р а т  м і с ц е в и х  о р г а н і в  с о ц і а л ь н о г о  з а б е з 
п е ч е н н я

6. Встановити таку типову структуру обласних відділів соціаль
ного забезпечення:

1) сектор державного забезпечення з групою пенсій та до
помог;

2) сектор громадського забезпечення з групами: трудового 
влаштування та навчання, кас громадської взаємодопоги колгоспів;

3) планово-фінансова група;
4) сектор адміністративно-господарський;
5) спеціальна частина.
7. Затвердити при обласних відділах соціального забезпе

чення такі організації та установи, що діють під їх керівництвом 
та контролем:

1) обласні спілки кооперації інвалідів (облкоопіиспідки);
2) обласні каси страхування та меддопомоги інвалідів;
З- обласні мідаі'ш всеукраїнського товариства сліпих і все

українського "іоофисі'п глухонімих лише в т и х  областях, що їх 
визначить Народиш' ■ о .саріат соціального забезпечення УСРР.

8. Затвердити в 6е'посередньому віданні обласних відділів 
соціально о забезпечення такі установи:

1) пр >фесіонально-технічні та сільськогосподарські школи 
для інвалідів;

2) будинки для інвалідів підвищеного типу обласного зна
ченая.

9. Затвердити течі штати обласних відділів соціального забез
печення (додаток >& 2).

10. Встановити таку структуру Старобільського окружного 
відділу соціального забезпечення та інспектур соціального забез
печення міських рад, безпосередньо підпорядкованих області:

1) сектор державного забезпечення;
2) сектор громадського забезпечення;
3) сектор а ;мЙ.стратіівпо-фінансовий.
Установити, що в районах роботу по соціальному забезпе

ченню провадить інспектор соціального забезпечення.



Затвердити такі штати органів соціального, забезпечення Ста* 
робільської округи! міських рад,..підпорядкованих області, та 
районів (додаток Яз 3).

11. Зобов'язати Народний комісаріат соціального забезпечення 
УСРР, РНК АМСРР та обласні виконавчі комітети провести 
перебудову органів соціального забезпечення відповідно до цієї 
постанови до 1 грудня 1934 р.

І!.
12. З виданням цієї постанови скасувати:
а) „Положення про Народний комісаріат соціального забезпе

чення УСРР" (36. зак УСРР 1931 р. 26* ст. 207);
б) постанову ВУЦВК і РИК УСРР від 13 серпня 1930р. „Про 

затвердження положення про товариство допомоги в містах 
і селищах' міського типу УСРР" (36. зак. УСРР 1930 р. № 19, 
ст. 19 і);

з) „Положення яро Всеукраїнський центральний .комітет, допо
моги хворим і пораненим червоиозрмійцям, інвалідам війни, 
їх родинам, та демобілізованим і його місцеві оргари* (36. зак. 
УСРР 1926 р., № 51, ст. 338 і 1931 р. № 20, ст. 165).

13. Зобов’язати народного комісара соціального забезпечений 
УСРР протягом двох декад подати РНК УСРР проект нового 
попоження про Народний комісаріат соціального забезпеченню 
УСРР.

м. Київ, 20 листопаде 1931 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. ПетровСькиЛ.

Голова Ради народних комісарів УСРР П. Любченко.

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехівський.



СТРУКТУРА і ШТАТИ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСРР

1. Народний комісар........................ 1
2. Заст. наркома . . . . . . . . .  1
3. Секретар наркома.........................1
А. Зав. прийомної.............................. 1
5. Секретар заст. варкома . . . . 1

1 . В і д д і л  т р у д о в л а ш т у -  
в а н н я  т а  н а в ч а н в я

1. Заввідділу.....................................1
2. Інспекторів....................................3
3. Сскретар-статистик...................... :

Разом..................5
Група при наркомі

1. Іпспектор перевірки виконання . 1
2. Інспектор кздрія........................... 1
3. Юрисконсультам..........................1
4. Сіепографістка-друкарка . . . .  і

Разом.................. 4
А. Управління державного забез

печення
1. Начальник упраелівяя..................1
2. Секретар улрзвлінвя..................... і

Разом...................5
2. В і д д і л  к а с  к о л г о с п і в

2. Заввідділу (ст. інспектор) . . . 1 
2. Інспектор-Іяструктор . . . . 2

Разом................... з
Разом по управлінню . . 10 

В. Планово-фінансовий відділ
2. Керівник сектору.......................... І
2. Ст. екояоміст-плаковик . . . .  і
$. Економіст фінансист.................... 1
4. Реферевт-статнстих . . . .  І

Разом . . . . 4
Разом.................2

2 .  В і д д і л  п е н с і й  т а  д о *  
п о м о г

1. Ст. Інспектор пенсій та опіки . 1
2. Інспектор у справі забезпечення

родин військових службовців . 1 
8. Інспектор спеціальних допомог . 2

4. Референт персональних пенсій . 1
5. Техсекретар по персональних

пенсіях....................................... 1

Разом . . . . .  5
2 .  В і д д і л  у с т а н о в  с о ц і а л ь 

н о г о  з а б е з п е ч е н н я
1. Ст. Інспектор установ.................. 1
2. Інспектор постачання установ . 1
3. Інспекторфіиансист...................... 1
і. Реферснт стлтистик .......................1

Г. І. Адміністративно-фінан
совий сектор

2. Керівник........................................1
2. Головний бухгалтер.....................1
3. Ст. бухгалтер бюдж. групи . . 1
4. Бухгалтери....................................2
б. Касир-Інкасатор............................ і

Разом...................6
2. Т е х б ю р о

1. Зав. техбюра.................................1
2. Кореспондент................................ і
3. Експедитор . . . .  • . . . . 1
4. Архіваріус....................................1
5. Ст. друкарка................................. 1
6. Друкарки.......................................4
7. Склографіст ................................. і
8. Зав. господарства.........................1
9. Кур’єри......................................... 2

10. УбиральннцІ.................................2
Разом.................4

Разом по управлінню • . 11
5. Управління громадського 

забезпечення
1. Начальник управління................. I
2- Секретар управління................... 1

Разом

Разом................. 15
Разом по сектору . . . 21

Д. Спецсектор
1. Нзч. спецсектору.................. . . 1
2. Інспектор спецроботи . . . %
3. Секретзрдрукаркз . . . ..  -  1

Разом . . .
Разом по Наркомату . . 58

Керівннчий справ РНК УСРР Г. Дроб.



СТРУКТУРА і ШТАТИ
обласних відділів соціального забезпечення
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Зазідувач відділу,................................................... 1 1 1 1 1 1 1
Г І р н  л  ь  о  м  у :

Юрисконсультам*................................................. 1 1 1 1 1 1 1
Інспектор по кадрах та перевірці виконання . 1 1 1 1 1 1 1

Разом ............................... 3 3 3 3 3 3 3
/. Сектор державного забезпечення

Керівник сектору (заст. зав. облвідділу) . * . 1 1 1 1 1 1 1
Інспектор ................................................................ 1 1 1 1 1 1 1

Г р у п а  п е н с і  і і  т а  д о п о м о г
Ст. Інспектор пенсій та опіки............................... 1 1 І і 1 1 1
Інспектор у справі забезпечення родив сіп-

і 1 1 1ськових службовці»....................................... 1 1 1
Секретар»статистик сектору..................... • . . 1 1 1 1 1 1 1

Разом по сектору . . . 0 й 5 0 5 0 5
ІІ. Сектор гром. забезпечення

Керівник сектору . . •............................................ 1 1 1 1 і І 1
Г р у п а  т р у д о в л а ш т у в а и н я  т а  н а в 

ч а н н я
Ст. Інспектор ірудовлаштуеакня......................... 1 1 1 1 І 1 1
Секретар-статнстих............................................... 1 1 1 І 1 1 1

Г р у п а  к а с  к о л г о с п і в
Інспектор............................................................... 1 1 1 І 1 1 1

III. Планово-фінансова група
Ст. економіст-фімансист....................................... і

1
1 1 1 1 1 1

Референт-статистик . . . ...... ................................. 1 1 1 1 1 1
Разом по сектору . . . б б 6 б 0 б '"б

IV. Адміністративно-господарський сектор
Секретар................................................................. 1 1 1 1 1 1 1
Друкарка................................... 2 І 2 2 2 2 2
Бухгалтер ............................................................... 1 1 1 1 1 1 1
Касир-шкасатор..................................................... і і 1 1 1 1

1
1

Вбиральииці-кур’сри............................................ 2 1 І 2 і 1

РчЗО-1 :»0 СиКТОру . . . 7 0 б рі 6 б б
V. Спецсектор

1 1
1

Нач. спецсектору................................................... 1 1 1 1
Секретар-друкзрка................................................. 1 — 1 1 1

Разом................................ 2 1 2 2 1 2 2

Разом по облвідділах . . 25 22 Я 21 22
і•

22

Керівними?! спр.ї в  РИК УСРР Г. Дроб.



СТРУКТУРА І ШТАТИ
міських та районних Інспектур соціального забезпечення УСРР

Назва інспектур 
соцзабезу Назва структурних та платних одигмпь Кілок.

посад

1. Київська, Харківська, Завідувач міської (окружної,) інспектури . . . 1
Дніпропетровська, Одс- /. Сектор держзабезпепенн’я
ська та старобільськиіі 1. Ст. інспектор, він же заст. завід, інспектури . 1
окрвідділ. 2. Інспектор пенсій та допомог............................ 1

3. Інспектор установ та опіки............................... 1
Разом................................. 3

//. Сектор громад. забезпечення
1. Ст. інслегтор (чер.гігМХ СЄХї0ру)................. 1
2. Інспектор трудоьлашгування та навчання

ІНВ МІДІЙ...................................................... 1
Р.ІЗС-І .............................. і.

ЛІ. Адм.-гося. сс-.тор
І. Секретар.............................................................. 1
2. Бухгалтер............................................................ 1
3. Касир-іькасатор................................................. 1
•і. Друк. рка............................................................ 1
6. Кур'єр.................................................................. 1

у 0. ЬСнралмімци...................................................... 1
Разом ............................... 0

ІІ. Вінницька, Житомир
ська, Запорізька, Лу
ганська, Миколаївська, 
Полтавська, Сталінська.

Всього і.о інспектурі. .
Завідувач інспектури.............................................

І 1. Ст. інспектор пенсії! іл допомог......................
2. Інспектор установ та опіки...............................

Ст. інспектор трудовлішгуьанпя та навчання.
І. Секретар.............................................................
5. Бухгалтер . . • . . ......... .....................................
0. Кур'ср-убпральпп................

III. Лртемівська, Берди
чівська, ЗіноУсгсь: а 
Кзмянськз, !\|сменч\- 
иью, Криворізька, Ма
ній: чька, Маріуполь
ська, Сумська, Черні
гівська, Херсонська.

IV. Порошшюиська, Гор- 
лігськя, Кадіїсська. Ко- 
егк тнніоськл, Крама
торська, НБошльськл, 
РкікІвська.Чисінкіеськл

V. п » всіх останніх раі;- 
онах.

Всього .............................
1. Міський інспектор............................................
2 Інспектор пенсії!, установ та опіки . . . . 
3. Ііісиекіор трудос.іаштування та навчання .
і. Рахівник.............................................................
5. Кур'єр-убиральник .........................................

Разом

1. Міський інспектор . . .
2. Інспектор непе)!! та опіки
3. Рахівшж-секретар . . .

12
1
1
1
ї
1
1

_г
7*
і
і
і
і
і

Разом

РаЕпгпиЧ інспектор.............................................
Ралвн.и сскі изр....................................................

Разоь ............................

КерівшічиЙ справ РНК УСРР Г. Дроб.



281. Про порядок, як робити оголошення про безвісну від* 
сутність, про визнання особи за безвісно відсутню 1 за по* 

мерлу, про зміну прізвищ, імен та ло-батькові, про настанов
лення і скасування опіки, а також у справах подружніх

розлучень

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ
них комісарів УСРР п о с т а н о в л я ю т ь :

I.

1. Установити, шо оголошення про розшук безвісно відсутніх 
і визнання особи за безвісно відсутню чи померлу, про зміну 
прізвищ, імен та по-батькові і про настановлення та скасування 
опіки (ст. ст. 143, 144, 151, 152, 156, 358 і 72 Кодексу законів 
про родину, опіку, подружжя та акти громадянського стану) 
публікуються в місцевому (АМСРР, обласному) офіціальному 
органі преси, а також у газеті „Вісті ВУЦВК“, а оголошення 
у справах подружніх розлучень (ст. 45 положення про реєстра
цію актів громадянського стану) лише в місцевому (АМСРР, 
обласному) офіціальному органі преси.

2. Зазначені в цій постанові оголошення робляться коштом 
заінтересованих осіб за тарифом, що його встановлює Народний 
комісаріат внутрішніх справ УСРР, у згоді з органами преси, 
зазначеними в ст. 1. Для оголошень, що їх подають трудящі, 
встановлюється пільговий тариф.

Установлені тарифи публікуються до загального відома в га
зеті „Вісті ВУЦВК" та офіціальних місцевих (АМСРР, обласних) 
органах преси.

Вартість оголошень вноситься наперед до контори відповід
ного органу преси готівкою чи поштовим переказом.

3. Оголошення передбачені в цій постанові складаються Й пуб
лікуються з додержанням правил, установлених у ст. ст. 15—19 
постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 17 січня 1923 року „Про 
обов’язкові платні публікації" (3. 3. УСРР 1923 р. № 3, ст.. 48).

II.

4. Цю постанову видано на скасування постанови ВУЦВК 
я РНК УСРР від 10 квітня 1923 р. „Про обов’язкові публікації 
в бюлетенях НКЮ“ (3. 3. УСРР 1923 р. № 12, ст. 220) і на зміну 
ст. сг, 143, 144, 151,152, 156, 158і 72Кодексу законів прородинуі



опіку, подружжя та про акти громадянського стану 1 ст. 45 По* 
ложення про реєстрацію актів громадянського стану (3. 3. УСРР* 
1926 р. Яз 67—69, ст. 440 та додаток 1 до ст. 440).

м. Київ, 9 грудня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський.

Заст. голови Ради народних комісарів УСРР В. Порайко.

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехівський.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО"
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

232. Про перетворення рубїжанськоТ селищної ради, Донецької
області, на міську ралу і перечпслення селища Рубіжна

до розряду міст
Вважаючи на те, що робітниче селище Рубіжна кількістю на

селення (23.000), соціальним його складом (промислові робітники; 
та своїм економічним значенням і перспективою розвитку цілком 
відповідає ознакам, що їх установлено для міст, Президія Все
українського центрального вико,,авчого комітету п о с т а н о в и л а :

1. Перетворити рубіжанську селищну раду на міську раду, 
підпорядковану райвиконкомові.

2. Перечисльти селище Рубіжна до розряду міст.
3. Настанову донецького облвиконкому від 21 жовтня 1934 р. 

гро перетворення кремшської сільради, Рубіжанського району., 
на селищну раду та про перечислепня села Кремінна до розряду 
селищ міського типу—затвердити.

м. Київ, 20 лисгопзда 1 ,/34 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський.

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехівський.



283. Про організацію рад по великих робітничих селищах
радгоспів УСРР

Відповідно до постанови Президії Центрального виконавчого 
комітету Союзу РСР від 27 вересня 1934 р. „Про організацію 
рад по великих робітничих селищах радгоспів, віддалених від 
сільських рад не менш, як. на 8 км (3. 3. СРСР 1934 р. № 56, 
ст, 423), Президія Всеукраїнського Центрального виконавчого 
комітету п о с т а н о в и л а :

І. Погодитися з поданням харківского, одеського, дніпропет
ровського та донецького облвиконкомів про організацію рад 
у робітничих селищах таких радгоспів:

1. Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь :
1. Свинорадгосп ім. ХТЗ, Чутівського району,
2. Свинорадгосп „Перемога", Вовчанського району.
3. Індустріальний зернорадгосп ИКВС, Чугуївського району.
4. Зернорадгосп ім. Постишева, Ізюмського району.
5. Свинорадгосп „Кегичівка*, Сахновщанського району.
6. Бурякорадгосп ім. Чапаєва, Сахновщанського району.
7. Улянівський бурякорадгосп, Охтирського району.

2. О д е с ь к а  о б л а с т ь :
1. Зернорадгосп „Більшовик Інгульця", — Каліиіидорфського 

району.
2. $авовн. радгосп, ім. Чернова, Скадовського району.
3. Зернорадгосп, ім. Косіора, приміської смуги Херсонської 

міськради.
4. Зернорадгосп „Більшовицький наступ", Сзлико-Олексаид- 

рівського району.
5. Зернорадгосп „Реконструкція", Снігурівського району.
6. Зернорадгосп „Бугськнй1*, Ново Одеського району.

3. Д н і п р о п е т р о в с ь к а  о б л а с т ь :
1. Зернорадгосп „Азов", Люксембурзького району.
2. Зернорадгосп „Доренбург*1, Ново-Троїцького району.
3. Зернорадгосп „Червоний партизан**, Нижньо-Сірогозького 

району.
4. Зернорадгосп „Переможець-, Якимівського району.

4. Д о н е ц ь к а  о б л а с т ь :
1. Радгосп „Сартаиа", Старо-Каранського району.
2. Радгосп „Приморський", Старо-Каранського району.
3. Радгоспи „Горлівський шахтар" та „Перше травия" при

міської смуги горлівськой міськради.
4. Радгосп № 10 Свиноводтресту, Сватівського району.



5. Радгосп „Шахтар", Велико Янисольського раПону.
6. Радгосп „Гірняк*, Старо-Бешевського району.
7. Радгосп „Старобільський", Марківського району.
8. Радгосп „Червоиоармієць“, Лозно-Олексакдрівського району.
9. Радгосп „Луганський", Верхньо-Теплівськсго раіюну.

10. Радгосп „Мирна долина", Лисичанського району.
11. Радгосп „Донецький", Волноваського району.
12. Селище исвогспасівського держкічзазоду, Біловодського 

району.
ІІ. Просити Ц» К Союзу РСР затвердити цю постанову.

Ш. Здійснення цієї постанови, після затвердження її ЦВК СРСР* 
покласти на відповідні облвиконкоми.

и. Київ, 23 листопаді 103 і р.

Голова Всеукраїнського центрального
сиконаьчсго комітету Г. Петровськіні.

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Бойцехіесь'мні.

284. Про перетворення допгалївськсї, носо-павлівської, сули-- 
щької та лапинсіної сільських рад приміської смуги нікополь

ської міськради нг* селищні ради
Вважаючи на те, що села Доогалів- а, Ново Павлівна, Сулицьк* 

та Лапинка за останні роки утратили своє сільськогосподарсьі с 
значення, що людність цих сіл на 80% складають робтип;і! 
та службовці Ііікопольбуду, марганцезнх копалень, заводів '.а 
інших підприємств і закладів приміської смуги та самого міста 
Нікополя,—Президія Всеукраїнського центрального виконавчої с. 
комітету п о с т а н о в и л а :

1) перетворити довгалівську, ново-лазлісську, сулицьку та ла
письку сільради па селищні раді*, з підпорядкуванням їх ніко- 
ш льській міськраді;

2) клопотання дніпропетровського облвиконкому про пере
творення вищезазначених сільських рл т на міські-районні ради 
з приєднанням їх територій до міської смуги міста Нікополя, 
зз необгрунтованістю—відхилити.

м. Київ, 20 листовача 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчою комітету Г. Петровський.

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехівський,



285. Про перейменування радгоспу ім. Скрипника на радгосп
їм. Ворошилова

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

погодитися з поданням президії харківського обласного вико
навчого комітету про перейменування радгоспу ім. Скрипника, 
полтавської приміської смуги, на радгосп ім.тов. Ворошилова К. 6.

м. Київ, 1 грудня 1934 р.

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету ЇО. Воіцехівський,

Видання офіціальне НКЮ УС?? 
Відповідальний редактор Л. Віиторов

Здано до складання 16/ХІІ. Підписало до друку 28/ХІІ. 34 р. Формат паперу V» 
4-х поштов, (62X94). Вага м. ст. 38кгр. папер. а/в арк. На пан. арк. 101.100 знак

Техревактор Н. Шайдурова
Видавництво ВУЦВК „Радянське будівництво і пріво11.

Ульви. Головліту Л* 7021. Зам. 2591.—23000 *

Друкарня видавництва „Про.тетюгька Правда*, вул. Леиіяа, ^9.-1-і ■ '  • *•



іИамаз Упвенархомів'яаиу при РНК 
УСРР а З-УІІІ 33 р. Ні 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 26 83 грудня 1634 р. № 36

З М І С Т :

Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
та Ради народних комісарів УСРР

286. Про майно одноосібників, на яке ввертається стягнення 
обов'язкових натуральних поставок, грошових платежів 1 
конфіскацію за вироками суду.

287. Про скасування законів УСРР щодо порядку фінансування 
капітального будівництва та інших довгострокових вкладів 
організацій споживчої кооперації, кооперації інвалідів та 
риболовецької колгоспної системи.

Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету
288. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу 

У СРР.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету

289. Про відзначення X річниці Автономної Молдавської Соціа- 
лістичної Радянської Республіки.

290. Про призначення т. Прушицького С. М. на члена Найви
щого суду УСРР



ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

286. Про майно одноосібників, на яке звертається стягнений 
обов’язкових натуральних поставок, грошових платежів І кон

фіскацію за вироками сулу
На підставі постанови Центрального виконавчого комітету 

і Ради народних комісарів СРСР від 21 вересня 1934 р. „Про 
стягнення невиконаних у строк одноосібними господарствами 
державних обов’язкових натуральних поставок 1 грошових пла
тежів і про конфіскацію майна судом** (3.3. СРСР 1934 р. ^8, 
сг. 370).—Всеукраїнський центральний виконавчий комітет Раїа 
народних комісарів УСРР постановляють:

1. Змінити чинну примітку додатку до ст. 33 Кримінального 
кодексу УСРР (3.3. УСРР 1929 р. № 24, ст. 197), виклавши її 
в такій редакції:

„ П р и м і т к а  1. У одноосібних господарств за невиконання 
в строк державних обов’язкових натуральних поставок і за 
несплату грошових платежів можна конфіскувати все майно, 
за виключенням житлового будинка, палива, необхідного для 
опалення житлового приміщення, носильного зимового та 
літнього одягу, взуття, білизни й інш. речей хатнього вжитку, 
потрібних для неплатника й осіб, що є на його утри
манні".

2. Додати до додатку ст. 38 Кримінального кодексу УСРР 
примітку 2-гу в такій редакції:

„ П р и м і т к а  2. У куркульських господарств і в осіб, що 
оподатковуються прибутковим податком за розписом № З, 
можна конфіскувати все майно, за виключенням того, на 
яке у них не можна звертати стягнення податків: необхід
ний для неплатника і його утриманців носильний зимовий 
та літній одяг, взуття, білизна й інші необхідні речі хат
нього вжитку (3.3. СРСР 1932 р. № 69, ст. 410)."

3. Доповнити ст. ПО Адмін. кодексу УСРР приміткою 3 в та
кій редакції:

„ П р и м і т к а  3. В разі невиконання в строк одноосібними 
господарствами державних обов’язкових натуральних по
ставок І несплати грошових платежів, стягнення можна звер* 
тати на все майно одноосібного господарства, за виклкх 
ченням житлового будинка, палива, потрібного для опалення 
житлових приміщень, носильного зимового та літнього одягу, 
взуття, білизни й інших речей хатнього вжитку, необхідних 
для неплатника і осіб, що е на Його утриманні".

4. Доручити Народному комісаріатові фінансів УСРР, порозу- 
мівшися з Наркомюстом УСРР, внести, відповідно до ст- 3 цієї



постанови, зміни у „Правилах примусового стягнення податків 
і неподаткових платежів4, що їх видано на виконання постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР від 20 серпня 1933 року „Про порядок 
затвердження правил примусового стягнення податків і неподат
кових платежів- (3.3. УСРР 1933 р. 39, ст. 497).

5. Ця постанова видається на зміну постанов ВУЦВК і РНК 
УСРР.

1) Від 28 вересня 1929 р. „Про зміну ст. 57 І додатку до 
ст. 38 Крим, кодексу УСРР** (3.3. УСРР 1929 р. № 24. ст. 197);

2) Від ЗО серпня 1929 р. „Про зміну і доповнення Адмін. ко
дексу УСРР* (3.3. 1929 р. № 23, ст. 189) і

3) Від 20 серпня 1933 року „Про порядок затвердження пра
вил примусового стягнення податків і неподаткових платежів* 
(3.3. УСРР 1933 р. № 39, ст. 497).

и. Київ, 4 жовтня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровськнй

Заступник голови Ради народних
комісарів УСРР !. Шелехес

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горликський

287. Про скасування законів УСРР щодо порядку фінансування 
капітального будівництва та Інших довгострокових складів 
оріаиізацій споживчої кооіергц.ї, кооперації інвалідів та рибо

ловецької колгоспної системи У

У зв’язку з урегулюванням законодавством СРСР порядку 
фінансування капітального будівництва та Інших довгострокових 
вкладів організацій споживчої кооперації, кооперації іизалі.гз 
та риболовецької колгоспної системи Всеукраїнський централь
ний виконавчий комітет і Рада народних комісарів УСРР поста
новляють:

І. Скасувати такі закони УСРР:
1) постанову ВУЦВК і РНК УСРР від 10 жовтня 1923 року 

„Про фонди довгострокового кредитування кооперації при Усе
українському кооперативному банкові" (3.3. УСРР 1928 о. № 28, 
сг. 244;

2) постанову ВУЦВК і РНК УСРР від 25 січня 1930 р. „Про 
включення до складу комітету при відділі довгострокового кре
дитування Всеукраїнського кооперативного бгику представників 
Вищої ради народного господарства УСРР та Всеукраїнської



спілки кооперації інвалідів „Вукспінспілка" (3.3. УСРР 1930 р. 
4, ст* 40)ї
3) постанову ВУЦВК і РНК УСРР від 5 травня 1930 року 

„Про спеціальні фонди довгострокового кредитування споживчої 
кооперації14 (3.3. УСРР 1930 р. № 12, ст. 127).

ІІ. Ця постанова видається на виконання ст. 8 постанови ЦВК 
і РНК СРСР від 17 квітня 1934 року .Про порядок фінансування 
капітального будівництва та інших довгострокових вкладів орга
нізацій споживчої кооперації, кооперації інвалідів та риболо
вецької колгоспної системи" (3.3. СРСР 1934 р. № 20, ст. 155).

м. Київ, 9 грудня 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський

Заст. голови Ради народних
камісаріь УСРР Б. Порайко

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехівськнй

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ

288. Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу УСРР І.

І. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет поста
новляє:

Доповнити Кримінально-процесуальний кодекс УСРР (3.3. 
УСРР 1927 р. № 36—38, ст. 168) статтями 113і, 225і, 238і, 315і 
у такій редакції:

„113і. Слідство в справах про терористичні організації та 
терористичні акти проти працівників радянської влади належить 
закінчувати у строк не більший 10 днів".

„225і. Обвинувальний висновок у справах про терористичні 
організації та терористичні акти проти працівників радянської 
влади належить вручати обвинуваченому за одну добу до роз
гляду справи в суді".

„238і. Справи про терористичні організації та терористичні 
акти проти працівників радянської влади належить слухати без 
участі сторін".

„315і. Касаційне оскарження вироків, як і подача клопотань 
про помилування в справах про терористичні організації та теро
ристичні акти проти працівників радянської влади, не припуска-



ються. Бирок до вищої міри покарання в цих справах викону
вати негайно по схваленні вироку**.

ІІ. Ця постанова видається на виконання постанови Централь
ного виконавчого комітету СРСР від 1 грудня 1934 р. „Про 
внесення змін до чинних кримінально-процесуальних кодексів 
созіїих республік",

и. Київ, 9 грудня Ш4 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехівський

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

289. Про відзначення X річниці Автономної Молдавської Со
ціалістичної Радянської Республіки

На відзначення X річниці Автономної Молдавської Соціалі
стичної Радянської Республіки, Президія Всеукраїнського цен
трального виконавчого комітету п о с т а н о в л я є :

1. Збудувати в столиці АМСРР Тирасполі школу 10-річку 
Імепи X річниці АМСРР.

2. Організувати в АМСРР нову МТС імени Х-річчя АМСРР.
3. Встановити ЗО стипендій Х-рІччя АМСРР для студентів 

в АМСРР, у тому числі 10 стипендій у вишах і технікумах 
АМСРР.

4. Нагородити кращих ударниківробітників та колгоспників 
АМСРР грамотами ВУЦВК.

5. Відпустити в розпорядження ЦВК АМСРР 25 тис. карб, на 
преміювання кращих ударників-робітників та колгоспників, а та
кож працівників радянських та господарських організацій Мол
давії.

н. Київ 4 жовтня 1931 року

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровський

Заст. секретаря Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету К. Горлинський



290. Про призначення тов. Прушицького С. М. на члена Най
вищого суду УСРР

Призначити тов. Прушицького Семена Мойсеєвича на члена 
Найвищого суду УСРР.

м. Київ, 9 грудня 1934 року

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. ПетрозськиА

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету 10. Сойцехівськнй
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ника наркома внуторгу УСРР
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Постанова Ради народних комісарів УСРР
29в. Про спеціальних держсанінслекторів на підприємствах та 

новобудовах.

Академії Ніу*



ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

291. Про затвердження положення про земельні комісії
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ

них комісарів УСРР постановляють:
І.

Затвердити нижченаведене .Положення про земельні комісії*- 
П о л о ж е н н я  п р о  з е м е л ь н і  к о м і с і ї

1. Щоб розв'язувати земельні спори й усі питання, зв'язані 
з землекористуванням колгоспів, чинять: республіканська земельна 
комісія при НКЗС УСРР, земельна комісія при НКЗС АМСРР, 
обласні, СтаробІльська окружна, районні й міські земельні комісії 
при обласних, Старобільському окружному, районних і міських 
(у містах, підпорядкованих безпосередньо областям) земельних 
управліннях та відділах.

2. До складу земельних комісій входять:
а) республіканської при НКЗС УСРР — народний комісар зе

мельних справ УСРР (голова комісії), два заступники голови 
республіканської земельної комісії, завідувач відділу землевпо
рядження НКЗС УСРР, представник уповноваженого НК Радгоспів 
СРСР при уряді УСРР, голови двох колгоспіз;

б) земельної комісії при НКЗС АМСРР—народний комісар 
земельних справ АМСРР (голова комісії), заступник голови, за
відувач відділу землевпорядження НКЗС АМСРР, голови двох 
колгоспів;

в) земельних комісій обласних і Старобільської окружної — 
начальник обласного (окружного) земельного управління (голова 
комісії), заступник голози комісії, завідувач відділу землевпоряд
ження і меліорації обласного (окружного) земельного управління, 
голови двох колгоспів;

г) районних — завідувач районного земельного відділу (голова 
комісії), районний агроном, районний землевпорядник, директор 
однієї з машинотракторнмх станцій і голови двох колгоспів 
району;



л) міських (у містах, безпосередньо підпорядкованих області) — 
завідувач міського земельного відділу (голова комісії), агроном, 
землевпорядник, директор однієї з машинно-тракторних станцій 
І двох голів колгоспів приміської смуги.

3. Склад республіканської, АМСРР, обласних, Старобільсьхої 
окружної, районних і міських земельних комісій затверджують, 
за належністю президії ВУЦВК, ЦВК АМСРР, обласних, Старо- 
більського окружного й районних виконавчих комітетів та міськ
рад, підпорядкованих безпосередньо областям.

4. Завданням районних і міських (у містах, безпосередньо під
порядкованих областям) земельних комісій є:

а) закріплювати за кожним колгоспом землю, що е в його 
трудовому користуванні в теперішніх межах, і не припускати 
будьяких переділів землі;

б) наглядати за тим, щоб зміну меж та обмін землі між кол
госпами не провадили самовільно колгоспи або сільради;

в) наглядати за тим, щоб межі землекористування колгоспів 
не змінювались у зв'язку з вибуттям (з колгоспів окремих їх 
членів;

г) наглядати за тим, щоб окремих членів колгоспів, які вибули 
із складу колгоспів, наділялося землею не за рахунок фактичного 
землекористування колгоспів, а з вільних державних земельних 
фондів;

д) наглядати за тим, щоб землі ліквідованих куркульських 
господарств, а також землі, що їх ззлишили без обробітку одно
осібники (бросові землі), передавалося у користування колгоспів;

е) розв'язувати питання про зміну меж і про обмін землі між 
колгоспами з метою усунути черезсмужність і далекоземелля;

є) наглядати за тим, щоб у випадках передачі, за постановою 
земельної комісії, земель від колгоспу до колгоспу або іншого 
землекористувача, колгосп, або інший землекористувач, що одер
жав землю, відшкодував колгоспові, який передав землю, вар
тість будівель і споруд, що є на переданій землі, а також витрати 
по поліпшенню землі (розкорчування, меліорація, деревонаса
дження тощо), визначати, у випадках спору, розмір відшкодування;

ж) подавати на затвердження обласної (АМСРР, окружної) 
земельної комісії пропозиції про зміну меж колгоспів у зв’язку 
з їх злиттям або розукрупненням і перевіряти, чи забезпечено 
сталість землекористування ковоутворюваннх колгоспів і чи є згоди 
на злиття або розукрупнення не менш, як?4 всіх членів колгоспу;

з) попередньо розглядати справи про відрізку земель від кол
госпів для радгоспів, коспгоспів та інших підприємств, установ 
та організацій .і полапати висновки в цих справах до обласних 
(ЛАіСРР, окружної) земельних комісій, а також наглядати, щоо 
м.сцеві органи йе гр-'щлдклл відрізки земель від колгоспів для



радгоспів, коопгоспів та інших підприємств, установ і організацій 
без особливої в кожному окремому випадку постанови про це 
республіканської земельної комісії;

і) наглядати за тим, щоб не припускалось відрізок землі від 
колгоспів для розширення присадибного землекористування кол
госпників без дозволу в кожному окремому випадку республі
канської земельної комісії;

к) розв'язувати земельні спори, в яких беруть участь, як сто
рони, колгоспи;

л) розглядати проекти землевпорядження колгоспів, як без- 
спірні, так і ті, по яких виникли спори, якщо такі проекти перед
бачають зміну меж колгоспів у зв’язку з їх злиттям чи роз
укрупненням, або відрізку землі від колгоспів для радгоспів, кооп
госпів та інших підприємств і організацій, і подавати висновки 
по цих проектах до обласної (АМСРР, окружної) земельної 
комісії.

5. Завданням земельної комісії при НКЗС АМСРР, обласних 
та Старобільської окружної земельних комісій є:

а) інструктувати районні (міські) земельні комісії;
б) наглядати за діяльністю районних (міських) земельних ко

місій та систематично перевіряти по суті їхні постанови;
в) розв’язувати скарги на постанови та дії районних (міських) 

земельних комісій;
г) розв’язувати питання про зміни меж колгоспів у зв’язку 

з їх злиттям і розукрупненням;
д) попередньо розглядати справи про відрізку земель від 

колгоспів для радгоспів, коопгоспів, підприємств та організацій 
і подавати висновки в цих справах до республіканської земель
ної комісії;

е) доглядати за здійсненням на місцях законів і правил про 
утворення сталого землекористування колгоспів, а також пере
віряти, як виконуються на місцях постанови республіканської, 
АМСРР і обласних (окружної) земельних комісій;

є) затверджувати проекти землевпорядження колгоспів як без- 
спірні, так і ті, по яких виникли спори, якщо такі проекти перед
бачають зміну меж колгоспів у зв’язку з їх злиттям чи роз
укрупненням, а також розглядати ті проекти землевпорядження, 
що передбачають відрізку землі від колгоспів для радгоспів, 
коопгоспів та інших підприємств і організацій і подавати по таких 
проектах висновки до республіканської земельної комісії.

6. Завданням республіканської земельної комісії при НКЗС 
УСРР є:

а) керувати роботою всіх земельних комісій;
б) розглядати й розв’язувати скарги на постанови й дії зе

мельних комісій АМСРР, обласних і Старобільської окружної;



в) Інструктувати земельні комісії та наглядати за їх роботою, 
касувати й змінювати порядком нагляду постанови й розпоря
дження земельних комісій УСРР;

г) розглядати й остаточно розв'язувати питання про відрізку 
земель від колгоспів для радгоспів, коопгоспів, промислових 
підприємств, машинно-тракторних станцій та інших підприємств 
і організацій;

д) розв’язувати питання про відрізку земель від колгоспів 
для розширення присадибного землекористування колгоспників;

е) наглядати, як виконуються постанови ЦВК і РНК СРСР 
від 3 вересня 1932 року і 27 травня 3934 року про утворення 
сталого зем/екористузання колгоспів (3. 3. СРСР 1932 р. № 66, 
ст. 388 і 3. 3. СРСР 1934 р.№ 29ст. 224) по всій території УСРР;

є) затверджувати проекти землевпорядження колгоспів як 
спірні, так і безспірні, якщо такі проекти передбачають зміну 
мене колгоспів у зв’язку з їх злиттям чи розукрупненням, або 
відрізку землі від колгоспів для радгоспів, коопгоспів та інших 
підприємств і організацій.

7. Розглядаючи справи, всі земельні комісії зобов'язані особ
ливо викривати всі випадки порушення законів про націоналі
зацію землі та про утворення сталого землекористування кол
госпів і притягати винних у цих порушеннях до відповідальності.

8. Всі земельні комісії зобов’язані розглядати справи протягом 
10 днів з дня їх надходження, а у випадках виїздів земкомісій 
для розв’язання справ на місця —не довше, як протягом 15 днів. 
Під час проведення засівних кампаній строк розгляду справ не 
повинен перевищувати 3 днів, а у випадках виїздів на місця —
5 днів.

і). Районні 1 міські земельні комісії зобов’язані викликати па 
розгляд справ представників зацікавлених сторін.

Представники сторін у комісії обласні (окружну), комісію при 
НКЗС АМСРР та в республіканську викликаються, якщо в цьому 
в дійсна потреба. Питання про виклик сторін розв’язує голоза 
комісії.

10. Земельні комісії, розв’язуючи справи, зобов’язані викори
стовувати:

а) матеріал, що його подають сторони;
б) висновки обслідування на місці;
в) виробничо-господарські дані про колгоспи, їхні характери

стики тощо;
г) матеріали проробки відповідних питань на зборах чле

нів колгоспів.
П. Постанови земельних комісій вважаються чинними, якщо 

у засіданні брали участь голова комісії або його заступник і не 
менш, як половина складу членів комісії.



12. Постанови районної (міської) земельної комісії сторони 
можуть оскаржувати протягом 10 днів до обласної (АМСРР, 
Старобільської окружної) земельної комісії, а постанови обласної 
(АМСРР, Старобільської окружної) у той же строк—до земельної 
комісії при НКЗС УСРР.

Оскарження зупиняє виконання постанов аж до розв’язання 
справи вищою комісією.

13. Республіканська земельна комісія при НКЗС УСРР може 
порядком нагляду скасувати чи змінити постанову будь-якої 
земельної комісії.

Обласна (АМСРР, Старобільська окружна) може порядком 
нагляду скасувати чи змінити постанови районних (міських) зе
мельних комісій, що є на відповідній території.

14. Рішення всіх земельних комісій виконують районні (міські) 
земельні комісії через районні (міські) земельні відділи.

15. Районні (міські), окружна й обласні земельні комісії по
винні періодично звітувати перед відповідними виконкомами й 
вищими земельними комісіями, а також робити доповіді про свою 
роботу на зборах колгоспників.

16. Витрати, зв’язані з обслуговуванням земельпих комісій, 
підносяться на місцевий і республіканський бюджет, за належ
ністю.

ІІ.
17. Ця постанова видається відповідно до постанов ЦВК і 

РНК Союзу РСР від 3 вересня 1932 року .Про утворення ста
лого землекористування колгоспів" (3. 3. СРСР 1932 р. № 66, 
ст. 383) та від 27 травня 1934 року .Про зміну ст. ст. 2 і 3 по
станови ЦВК і РНК СРСР від 3 вересня 1932 року „про утво
рення сталого землекористування колгоспів" (3. 3. СРСР 1934 р. 
№ 29, ст, 224), на зміну та доповнення ст. 6 постанови РНК 
УСРР від 11 жовтня 1933 року „Про проведення землевпоря
дження в колгоспах" (3. 3. УСРР 1933 р. № 50, ст. 657).

З виданням цього Положення постанову ВУЦВК і РНК УСРР 
від 20 вересня 1932 року „Про утворення земельних комісій" 
(3. 3. УСРР 1932 р. № 26 — 27, ст. 163) вважати за таку, що 
втратила чинність.

и. Київ, 9 грудая 1934 року.
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. ЛетровсьхиД.
3-ст. голови Ради народних комісарів

УСРР В. Пора&я*.
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету 10. ВойцєхівььїсяЯ.



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

292. Про настановлення тов. Сапока 1. А. на наркома вну-
торгу УСРР

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

настановити тов. Сапова, Івана Андрійовича, на народного 
комісара внутрішньої торгівлі УСРР. 

м. Київ, 15 грудвя 1934 р.
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. Петровський 
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Воіїцехівськиії

203. Про настановлення тов. Берліна М. И. на першого 
заступника наркома внуторгу УСРР

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

настановити тов. Берліна, Миколу ЇІосипозича, на першого 
заступника народного комісара внутрішньої торгівлі УСРР.

*«. Київ, 15 грудня 1944 р.
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. ПетровськиЛ 
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцехївський

294. Про настановлення тои. Лйзенбсрга Г. С. на другого 
заступника наркома внуторгу УСРР

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

настанови ги тов. Айзенберга, Григорія Соломоновича, па 
другого заступника народного комісара внутрішньої торгівлі 
УСРР

м. Кнїо, ІЗ грудня 1934 року
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. Петровський 
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцехївський



295. Про кількість делегатів на ХИ1 всеукраїнський з'їзд рад
1. Відповідно до Конституції УСРР (ст. 24) і постанови Пре

зидії ВУЦВК від 20 липня ц. р. про скликання чергового все
українського з’їзду рад, установити, що делегатів на ХИІ все
український з'їзд рад, всемолдавський і обласні з'їзди рад 
обирають у такій кількості:

від АМСРР............................................ 16 делегатів
я Харківської області . . . 190 я

»> Київської „ ... 166 я
»» Одеської „ ... 112 »
» Дніпропетровської . ... Ш я
» Вінницької * ... 112
я Донецької „ ... 199 •

V Чернігівської „ . . . 67 •

2. Червона армія і флот беруть участь у виборах делегатів 
на XIII всеукраїнський з'їзд рад на загальних підставах.

Тому, що зазначене у п. 1 цієї постанови число делегатів 
цілком забезпечує представництво всіх адміністративно-терито
ріальних одиниць УСРР па XIII всеукраїнському з’їзді рад, Пре
зидія ВУЦВК пропонує не обирати делегатів понад зазначене 
число й не припускати відрядження делегатів з дорадчим го
лосом.

Голева Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петрозський 

Секретар Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Ю. Войцехівськкй

м. Київ, 17 грудня 1934 р

ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
296. Про спеціальних держсаиінспекторів па підприємствах та

новобудовах
Відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 28 квітня 

1934 р. .Про державну санітарну Інспекцію УСРР14 (3. 3. УСРР 
1934 року Я? 17, ст. 139), Рада народних комісарів УСРР по
с т а н о в л я є :

1. Затвердити нижченаведений список підприємств, на яких 
призначаються спеціальні держсанінспектори.

1. Завод їм. Петровського в Дніпропетровську.
2. „ . Д <ержинського в Кам’янському.
3. , „ Сталіна в Сталіно.



4. Макіївський завод у Макіївці.
5. ЕнахіївськиЙ завод у Риково.
6* Заводи кол. Днілрокомбінату (Запоріжстзль, Алгомінком- 

бінат та інш. у Запоріжжі).
7. Металург, завод ім. Фрунзе та цинковий завод у Костян

тинівні.
8. Завод ім. Борошилова в Алчевську.
9. . „ Ільїча в Маріуполі.

10. Кривбуд.
11. Азоесталь.
12. Харківський паровозобулівольний завод.
13. Миколаївський завод ім. А. Марті та № 61.
14. Київський Червомолрапорикй завод.
15. Завод № 60 в Луганську.
16. Паровозобудівельний завод у Луганську.
17. Тракторний зав-.д ім. Срджонікідзе в Харкові.
18. МашмиоСудіьельпий і металургійний заводи в Краматор

ську.
19. Завод „Більшовик" у Києві.
20. Турбогенераюриий і електромеханічний заходи ім. Сталіна

в Харкові.
21. Завод ім. Січневого повстання, „Більші озик* та завод

ім. Жовтневої революції в Одесі*.
22. Завод ім. Фрунзе в Сумах.
23. Хемічні заводи в Слав’янську.
24. „ „ в Лисичзнську.
25. Хемзаводи Сталінського району.
26. „ Горлі вського „
27. „ Макіївського
28. Ртутний комбінат ст. Микитівка.
29. Група склозаводів у Костянтинівні.
30. Рубежанські заводи. Анілоб’єднання.
31. Шостенські хемзаводи.

І н с п е к ц і я
1. Консервні заводи ім. Сталіна та ім. 8-го березня

в Херсоні........................................................................1 інсп.
2. Консервні заводи Ім. Леніна та 2 в Одесі ... 1
3. я в Тирасполі . 1 *
4. и „ „ в Глинному . 1 ,
5. М'ясокомбінат у Харкові “................................................. 1 „
6. у Полтаві..................... ... • • • і .
7. й у Києві (Дарниця) . .. і .
8. » у Вінниці......................



9. Конд. ф«ка Ім. К. Маркса в Києві................................. 1 інсп
10. „ „ „КОФОК* у Харкові............................................... і ■
11. . . ім. Р. Люксембург в Одесі........................ 1 п
12. Рибпром у Маріуполі........................................................ 1 я

13. „ у Генічеську............................................................ 1 ■
14. „ у Бердянську........................................................... 1 •

І н с п е к ц і я
1 .Ф-ка заготовочна ХТЗ в Харкові..................................... 1 Інсп.
2. Фабрика-кухня ХЕМЗ і ХПЗ в Харкові........................ 1 я

3. # я Серп І Молот в Харкові...................... 1 •
4. •* » 3 ду ім. Сталіна в Сталіло . . . . 1 я

5 . | >  . 1 * * Петровського в Дніпро-
петровську ...................... 1 я

6. „ „ Дзержинського в Кам'ян
ському .............................. 1 п

7. н „ Азовсталі у Маріуполі . . . 1 я

8. »» » машинобудів. з-ду в Краматорську 1 п
2. Запропонувати головному державному санітарному Інспек-

торові УСРР протягом місяця призначити на вищезазначені під
приємства державних санінспекторів.

м. Київ, 1 грудня 1931 р.
Заст. голови Ради народних комісарів УСРР В. ПораЙко 

КерівничиЙ справ РНК УСРР Г. Дроб

Видання офіціальне ИКЮ УЗДР 
Відповідальний редактор А. Віктором

Здано до складання 10/1-36. Підписано до друку 26/1—35 р. Формат паперу 
4-поштов. (62X94). Вага м. ст. 33 клгр. Папер арк* На подер. ари. ЮІ.їО.'їзи.

Техредакгор ЛІ. Порткоії
Видавництво БУЦВК „Радянське будівництво І право*

Уповн. Головліту № 123. Залі, .* Ііі—'і'і.ЬУ-і

Друкарня видавництва „Пролетарська Правда*, вул. Леніна. 13
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ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ ПІД РОЗПИСКУ
(Наказ Улявнарквміа'вму при РНК 

УСРР • В-УІІІ 33 р. Яі 242)

Орвлатар! всіх кршін, «два9т*и

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 36 ЗІ грудня 1934 року № 39

З М І С Т ;
Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого коні 

тету і Ради народних комісарів УСРР
297. Про місцевий збір з готелів і підприємств громадського 

харчування.
298. Про скасування грошового преміювання працівників мі

ліції за викриття злочинів і правопорушень Із штраф
них сум.

Постанови Президії Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету

299. Про реорганізацію органів влади в Кам'янецькому тз- 
Проскурівському районах, Вінницької області.

300. Про перейменування села Мошни, Черкаського району^ 
Київської області

Постанова Ради народних комісарів УСРР
301. Про обов'язкове страхування в колгоспах ярих культур 

осіннього засіву 1934 року



ш

ПОСТАНОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВ-
ЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

297. Про місцевий збір з готелів І підприємств громадського
харчування

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ
них комісарів УСРР постановляють:

1
Ст. ст. 42, 43 і 44 „Положення про місцеві фінанси УСРР“ 

викласти в такій редакції:
„42. Місцевий збір з готелів і підприємств для споживання 

на місці страв та напоїв сплачують готелі, ресторани, їдальні, 
кафе, паштетні, пивні й інші підприємства для споживання на 
місці страв і напоїв".

„43. Збір з готелів і підприємств для споживання на місці 
страв і напоїв установлюється, як надвишка до ціни страв і на
поїв, а також до платні за послуги готелів, розміром найбільш 
5%. Порядок нарахування й строк сплати збору встановлюють 
обласні виконавчі комітети й міські ради, підпорядковані об
ласним виконавчим комітетам".

„44. Бід збору, що його передбачено ст. ст. 42 і 43 цієї по
станови, звільняються підприємства, що торгують не за комер
ційними цінами, а саме: їдальні закритого та відкритого типу 
наркоматів, відомств, господарських організацій та системи Союз* 
нархарч, а таксамо вагони-ресторани та буфети на станцїяі 
залізниць і пароплавів".

І!
Цю постанову видано на зміну:
а) ст. ст. 43 і 44 „Положення про місцеві фінанси УСРР" 

{3. 3. УСРР 1926 р. № 74-76, ст. 463);
б) ст. 42 „Положення про місцеві фінанси УСРР" (3. З.УСРР 

1929 р., № 16, ст. 135).
м. Київ, 20 грудпя 1934 р.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету. Г. Петровсьхий

Заст. голови Ради народних комісарів УСРР В. Порайко
Секретар Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Ю. Войцехівський



298. Пр# скасування грошового преміювання працівників 
міліції за викриття злочинів і правопорушень із

штрафних сум
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада наргд- 

них комісарів УСРР постановили:
1. Скасувати процентні відрахування від штрафних сум для 

грошового преміювання працівників міліції за викриття злочинів 
і правопорушень.

2. Зробити, у зв’язку з цим, такі зміни в Адміністративному 
кодексі УСРР (3. УСРР 1927 р., № 63-65, ст. 240):

A) додаток 2 до п. 1 ст. 72 Адміністративного кодексу УСРР 
„про преміювання за викриття злочинів і правопорушень, зв'я
заних з виготовленням і продажем спиртних напоїв" (3. 3. УСРР 
1929 р. Ке 23, ст. 189)—викласти в такій редакції:

„1. Штрафні суми, які стягаються судовно й адміністра
тивно за незаконне виготовлення, схов і збут самогону та само
гонних апаратів, за ремонт самогонних апаратів, а таксамо 
за незаконний збут спиртних напоїв, розподіляються так: 25% 
іде на винагороду осіб, що допомагали виявити місця виготов
лення, схову і збуту самогону та самогонних апаратів або 
ремонту самогонних апаратів чи збуту спиртних напоїв, і 75% 
на прибуток місцевих виконавчих комітетів або рад, кому 
належить.

2. Народний комісаріат фінансів має видати інструкцію 
про порядок використання 25% фонду винагороди/
Б) примітку 2 до п. 4 ст. 72 Адміністративного кодексу УСРР 

(3. 3. УСРР 1929 р. № 23, ст. 189 і 3. 3. УСРР 1931 р. № 16, 
ст. 144)—скасувати.

B) 3 тексту ч. 1 примітки до ст. 78 Адміністративного ко
дексу УСРР (3. 3. УСРР 1929 р. № 23, ст. 189) виключити слово: 
„міліції".

3. Запропонувати Народному комісаріатові фінансів УСРР 
внести до правил про стягнення недоплат від 7 квітня 1931 року 
зміни, що випливають з цієї постанови.

м. Київ, 20 грудня 1034 року.

Голова Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Г. Петровсь лій

Заст. голови Ради народних комісарів УССР В. Порайко
Заст. секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. Горлинський



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

299. Про реорганізацію органів влади в Кам’янецькому та 
Проскуріеському ра онах, Вінницької області

Вважаючи на економічні умови Кам'янецького та Проскурів- 
ського районів і перспективи розвитку міст Кам’яиця та Проску
рова — Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету постановляє:

1. Кам'янецькиЙ, Проскурівський райони та кам'яиецький, 
проскурівський райвиконкоми—ліквідувати.

2. Перетворити кам’яиецьку та проскурівську міські ради на 
міські ради, підпорядковані безпосередньо облвиконкомові, під
порядкувати їм відповідні території та сільські ради ліквідова
них районів порядком приєднання сільських місцевостей до міст, 
що їх виділено в окремі адміністративно-господарські одиниці.

3. Поповнити склад кам'ннецької та прсскурівської міських 
рад делегатами від підпорядкованих їм сільських рад порядком, 
установленим постановою Президії ВУЦСХ від 27 жовтня 1934 
року.

м. Київ, 25 грудня 1934 р.
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. Петровський
Заст. секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. ГорлииськиА

339. Про перейменування села Мошки, Черкаського району
Київської області

Беручи на увагу видатні заслуги колишнього Голови Держ- 
тілану УСРР небіжчика тов. Дудника Я. К. і вважаючи на кло
потання колгоспників - виборців села Мошни, односільчан тсв. 
Дудника Я. ГА., Президія Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету постановила:

Затвердити постанову київського облвиконкому від 22 ли
стопада ц. р. і перейменувати:

село Мошни, Черкаського району,—на село „Дудницьке" і 
Мошнянську сільраду на „Дудницьку" сільраду.

м. Київ, 25 грудня 1934 р.
Голова Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету Г. Петровський
Заст. секретаря Всеукраїнського центрального

виконавчого комітету К. ГорлинеькиЯ



ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
ЗОЇ. Про обов'язкове страхування в колгоспах ярих культур

осіннього засіву 1934 року
Щоб забезпечити колгоспи від утрат у випадках загибелі за

сіву ярих культур, проведеного ними під зиму восени 1934 р.. 
Рада народних комісарів УСРР постановляє:

1. Запровадити в УСРР обов’язкове страхування колгоспами 
нижчеперелічених ярих культур осіннього засіву 1934 року на 
випадок загибелі їхУу строк з дня висіву до часу з’явлення схо
дів на весні, але не далі як до 15 травня 1935 року і встановити 
такий розмір страхового забезпечення цих засівів (у карбован
цях нага):

1. Соняшнику—20 карб.
2. Махорки — ЗО карб.
3. Коріандри—20 „

2. Страхове відшкодування колгоспам сплачувати у випад
ках, коли культура не дасть сходів або коли через незадовіль
ний стан цих сходів районна страхова комісія встановить, що 
культура підлягає пересіву і цей пересів фактично колгоспом 
Суде зроблено.

3. За страхування цих засівів установити страхові платежі з 
колгоспів розміром 7%  від суми страхової відповідальності, що 
VI визначено в іі. 1 цієї постанови.

4. Страхова відповідальність органів державиого страхування 
за ярі культури осіннього засіву 1934 р. згідно з цією постано
вою припиняється після 15 травня 1935 р. і надалі ці засіви 
вважаються застрахованими на загальних підставах за законом 
про обов'язкове окладне страхування на 1935 рік,

5. Страхові платежі за цей вид страхування осінніх засівів 
ярих культур нараховувати під час реєстрації майна й худоби 
в 1935 р., що її буде проведено для потреб с. г. податку й Держ
страху та стягнути ці страхові платежі з колгоспів у перший 
строк, що його буде встановлено по УСРР для сплати страхо
вих платежів по обов’язковому окладному страхуванню на 
1936 рік.

6. Зобоз'язати РНК АМСРР та облвиконкоми видати на роз
виток цього свої постанови.

м. Київ, 10 грудая 1034 р.

Голова Ради народних комісарів УСРР П. Любченко 

Керівннчий справ РНК У СРР Г. Древ



Видання офіціальне НКЮ УСРР 
Відповідальний редактор А. Вікторов

Здано до складаиня 1/1. Підписано до друку 21/1 — 35 р. Формат паперу '/»* 
4 пошто». (62X94)* Вага м. ст. 38 клгр. Папер. V* На папср. арк. 101.100 ви.

Техредактор М. ііортной
Видавництво ВУЦВК .Радянське будівництво І право*

Уповнов. Головліту № 7282._______________________________ Зам. № 38^23Ю0>
Друкарня видавництва „Пролетарська Правда*, вул. Леніна, 19





І зе-’і-і
ЕГЛ

х / о  ЯвЙ ЇІОО і9 Щ  
?К} ОМН^ОіЗО]!

8лКй-



Лроіпзтеріі всіх нраїм, єднайтеся!

(Наказ Улоенгрколзв'язку при РИК 
УСРР з 9-УШ—33 р. 242)

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
робітничо-селянського уряду уктт
К ч  33 Й8 33

АЬЕТКОЗО-ПРЕДИЕТСЗЙЙ ПСК&ЗИКИ ЗА 1534 РІК
Числа, поставлені після .назви закопу, визначають: перше— 
,\* збірника закоиів за 1934 рік, друге—16 статті, за якої» 
«міщено в цьому Мі збірника законів той ти інший заков

А

АДШНІСТРЛТНПКга ШІСІЗЛВІШЯ.—П р о  доповнення  постанови  ВУП.ВК 1 
РШС УСРР «про адшігістратшшс ьнсслсшіл о житлових приміщень». 
17-133.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ -КОДЕКС—див. Кодекс адміггістрат-тп'пй.
АДМІПКД'РЛТИВНО-ТЕГИТОРІЛЛЬШт ПОДІЛ.—ЇІро перейменування Рлз- 

яесонської сільради, ІК.ьо-Троїцького району, в Червопо-Сквагаську. 6-34
Про исре№мспуі*ашгя хутора «Шульпш», ИокровськоІ сільради, По* 

кровськото району, .в хутір ім. т. Цикниа. 5-11.
Про порсгаслолші поселених пунктів «БаОичімка» та «Будитце», Яс- 

по-Бабнчінсьит сільради, Чершіягвського району, до складу Пулнпс&ко* 
го району. 6-Ю.

Про розфпрмувягпнл П* :иодаріиського, Лдхзівського, Михайлівським, 
Паво-Миколаївського, Пстрт;іі;см;ого районів та пасткові змілл район
них меж Дніпропетровської області. 9*69.

Про церемнелопнл ПіддуСпіпської. Пологівської, ПогребськоІ, Гкп* 
лппької та Миколаївської сільрад. Яготппського району. Харківської об
ласті, до складу Мало*Діевим;ого району, Чернігівської області. 8-70.

Про перетворення Васильківської селищної радо на міську раду та 
псрсписдішия с. >м. т Василькова до розряду міст. 8-71.

Про реорганізацію органів влада у Нікопольському районі, Дніпро
петровської області, ю-82.

Пію утворення міськая районних рад г. м. Одесі. 12-102.
Про розформування Еозпессиської та Миколаївської сільрад. За

порізької міськрадо, і «аопго-релшя Міської смуги -м. Запоріжжя. 12-105.
Про ліквідацію старо-міемсої сільради, пгривлнлгшя околиці Старе 

а'ст о до ^ігькчї омугп м. Він тіі та поширення міської смуги ітиед- 
накипи пенс іЬ ^льськогссноїл пятого користування. 12-іог».



Про 'Пгфейме>Бува»шя за.’всд нічних стаяцій Олександрівськ І. О.и-к 
оандрізськ 11^ та Олександріеськ-ирдста-ць, ІЇатернштськоі зилмниці, 
на станції З&псрІЖ/іія І, Запоріжжя ІІ та Зацоріжжя-присіаиь. ю-и'9.

Про часткові зміші районних мел: Донецької області. 10-150.
Про присдиашія хутора «Пахарі», Героипмської сільради, Черкась

кого райоиу, до міської смуги м. Черкас. 19-102.
Про перенесений райцентру Чубаргвського району о села Чубаріика 

до с. ГуляА-Поле. 20-169.
Пік- об'єднання земель Крлсеїріюського ібурятьорадгоспу « Чсриобаін- 

ському районі, Каїрської області. 20.170.
Про длречнслеїшя VТІсбвдIшцівської сільради, Рудішського району, 

до складу Андруїшвського району. 20-ш.
Н|>о дріюди&ітя хутора «Чериоіпгп ппггток», Хетської сільради, ди 

Каісської міської смути. 20-172.
Про псреПмеиуванпя Діївгької і селищної ради на сслшцну ра

ду Дім. тор. Дімітрова та оалізтгшої .станції Шинково на ст. «Кп.рл 
Лібкнехт». 20-174.

Про ііервчислснпя Грубівськоі сільради, приміської смуги Зінов'єв* 
ської міськради, до окладу Комнашївського району. 19-160.

Про перочігелеїшя Михайлівської сільради, Черкаського району, до 
складу Канівського району. іу-к>і.

Про иаймеліувхкіїл деяких роз'іаіш ІСатеришигської «залНгшіц!. 20.17л.
Про перечнелеаня Джугострівської сільради, Роздільштського ра

йону, до окладу Берегівського району. 22-15$.
Про оіеречпслентя села ОлоксНКорігцького, Осинінської сільради, 

Фруягі всякого ‘району, до складу Красиоовшгаського району АМСРР.
22-159

Про зміпи меж Мархлевського району порядком землевпоряджен
ня. 22-190.

Про утворення Центрально-нагірної міської р&йелшої ради в місті 
Дніпропетровську. 22-191.

Про розукрупнення Огаро-Уигтп.'кого району, Випппіької області. 
25-218.

Про ліквідацію Бубигкської сільради Барановського району. 26-226.
Про ліквідацію Підгороднялської та ОлсксапдрівськоІ сільрад, Ме- 

жівського району. 26*227.
Про 'розширення міської омутої м. Житомира. 27-232.
Про утворення в складі Коростяппвськсго району Лазарівської сіль

ради. 27-233.
Про розформування Ведмедївської сільради, Йогівського рааову. 

27-234.
Про розформування Тоисаргвської сільради, Барашвського району 

•27-235.
Про перейменування Грпшинського району, Донецької області на 

Постпшсвськтгй район. 23*244.
Пво поширення міської смуги їм. Огаробілгська та підпор лдкуванлл 

Стаообільської міськради. 33-270.
Про часткові зміяп райоишіх меж Донецької області. 33-272.
Про -розукрупнення Старо-Казанського району, Донецької облагл. 

83-271.
Про перетворення Рожевенької селищної ради, Донецької ебзаед 

на міську раду та иеречислення селища Ровевькн до го*;рялу мі'і
Про цереі1м»гі»уванця В^ечо-Кутської, ГрушкінськоІ. П-іхіорсьуоі 

Баштанської МТС. 34-277.



При иеретсорення Рубіжанської селищної ради, Донецької області, 
на міську раду та перечислеяня селища Рубіжне до розряду міст. 35-282

Про організацію рад по великих робітничих селпщах радгоспів 
УСРР. 35-233.

Про (перетворення Донгалївсккоь Ново-Павлівської, Сулицької та 
Лаякнської сільрад приміської смуги Нікопольської міськради ша се
лищні ради. 35-284.

Про перейменування радгоспу ім. Скрипника на радгосп ім. Воро- 
далося. 30-235.

Про реорганізацію органів -влади в Кам’ялецькоагу та Проскурівсь- 
кому районах, В і н н и ц ь к о ї  області. 38-299.

Про переймепуваяпя села Мопіпн, Черкаського району, Київської 
області. 38-300.

АКАДЕМІЯ НАУК. Про иередаппя Всеукраїнської академії наук до віданая 
Рада народних комісарів УСРР. 14-117.

Про поповнення Всеукраїнської академії наук повний акад єм яками 
•і чдепамн-кореспотгдентаїия. 17-146.

АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ—див. оголошення.
АМСРР.—Про відзначення X рінпаці АМСРР. 36-289.
АМСРР—див. Молдавська АМСРР.
АНТЇІСАШТАРІЯ—дего. транспорт. 32-265 і охорона здоров’я.
АРМІЯ ЧЕРВОНА—Про заборону виселяти родиц трудящих, призваних до 

лаг. 1ЧЛЛ. 25-213.
Про відзначення ХУ-річчя червоноар'мійеькш газет УВО <ІСх»асная 

Лрмпя> >і «Червона Армія*. 12-104.
АІ*Х ІІї.—Про організацію Исс\ифа*їнського військово-історичного архіву. 31-258.

Б
ЬАІЮВИИІС.—Див. Сільське господарство.
БЛЛІІЦЬКІІП.—Обрання до складу президії ВУЦВК. з-із.
іТОПИРІІЇЗ СТЯГНЕННЯ.—Діть. Огятчсігнл, Кодекс щміяістратлвшш.
БІБЛІОТЕКИ.—Про роботу «масових бібліот< к. 25-2П.

Дин. Г.ідноиідальнісгь за руйнацію. 33-2С9.
БУДШІ111ЦТВО.—Соїсіалміо^ультурие. див. Сесія. 3-12.

Про підготовку П проведеним житло-іссмудального будівництва в 
1034 році. 4-33.

Про хіт будуиатгпн Завальїссьг.ото графітного взводу. 6-62.
Про щідгосську п хзд капітального будівництва УСРР в 1-му квар

теті. 17-136
Пр-» відстрочку подачі проекту та кошторису по будівництву бу- 

диігка .тля працгвшшз Наркомпостачазгдя в Кисні. 25-220.
Дпп. Контроль. Зі-259.

БУДМАТЕРІАЛИ.—1-3.
БУДНИКИ.—Про зміну ст. З тютано;ж ВУ Ц ВК і рнк УСРР «Про орендну 

плату за будинки, що птмп відають міські та селищні ради», п-99.
Як оцінювати житлом будинкп та іпші будгвлі, вилученні для дер

жаннях і громадських потреб, та як Ф-дііткодувата їхню вартість влас
никам. І9-104.

БУРЯКИ—Дпв. СічісьгчО господарство.
БК»ДЖЕТ.—Диг Сси ч. фпапсп.

8
ВКТЕіТіЦЛРШ ІНСПЕКТОРИ —Див. Інспектори ветеринарні, всісрянарів шта 

» * — Ч и '  Ш.дгп.



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.—За подання неправильних облікових відомостей. 4-2!
Про відповідальність за руйнацію бібліотек і розкрадання та псу

вання КНИГ. 33-269.
Про відповідальність поодиноких госпрозрахункові!! одиниць ікд- 

ириомств усуоігільненого сектору за своїми зобов'язаннями. 91-185.
ВІДРАХУВАННЯ.—Дпв. Фонд, діти.
ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ.—Дігв. Кодекс кримінальний.
ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА.—Див. Призов.
ВИБОРИ.—Про затвердження інструкції про вибори до рад та на з’їзди рад 

УСРР. 30-254.
'Інструкція про вибори до рад та на з'їзди рад УСРР. 30-255.
Про порядок виборів до міських рад, підпорядкованих облвиконко

мам, Під ‘ЩИГбДИаЯЧЇ до них сільських місцевостей. 30-250.
Про чергові вибори до рад і на з’їзд» рад УСРР. 28-242.

ВИВЛАОНЕННЯ.—Про івгідновл^яня роботи комісії в справах оцінки маячи. 
вшБласнювйноро в зв'язку з поширенням Харківського залізничного 
©узла. 16-135.

Житлових будинків та інших будівель. І0-І64.
ВИДАВНИЦТВО.—Про ліквідацію ДВОУ та організацію окремих тлиіоое антах 

видавництв. 11-95.
ВИДАННЯ.—Про іпостачаштя 'Найголовнішим державним книгосховищам .ви

дань, що виходять на території УСРР. 16-127.
ВИСЕЛЕННЯ.—Про заборону виселяти родин трудящих, призваних до лав 

РСЧА. 25-213.
ВИСТАВКИ.—Рільппцтва і тваринництва. 23/24-202.
ВІВЦІ.—Парузальна кампанія. 3-16.
ВОВНА.—Про обов'язкову поставку повіти державі в 1934 році. 6-61.
ВОДА.—Про встановлення плато за опускавпя ‘вихідних спадних вод. 14-И6

Про ліквідацію Управління водного господарства при РНК УСРР 
(Упфводгосіп). 19-167.

ВУЦВК.—Див. Комісії при ВУЦВК.
ВЧИТЕЛІ.—Про затримання виплати вчителям. 5-36.

Про ггідв-гщеняя кваліфікації вчителів. 15-125.
Г

ГАЗ.—ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ЗА ВІДПУСК ГАЗУ.—Див. Кодекс адмісістра- 
ТГГВННЙ. 31-257.

ГОРОДНИЦТВО.—Див. Оільсьг* ь.'ледарство. 3-19.
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ.—Дав. Ради.
ГОСПОДАРСТВО.—Див. Сесія.

д
ДАВНІСТЬ.—Про строки позовної давності. 33-268.
ДАЧА.—Про передачу дачі в Номерках—НКОЗ та коя. будинку НКПрапІ— 

НКОсвІті УСРР. 25-219.
ДЕРЖБУДКОНТРОЛЬ.—Див. Контроль.
ДЕРЖСАНШСПЕКЦіЯ.—Див. Інспекція.
ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ.—Див. Страхування.
ДІЗНАННЯ.—Див. Кодекс юртгіпальпо-процесуальний.
ДІТИ.—Про сплату низькооплачуваяям робітоикам та службовцям за уіря- 

зшшя дітей у дптячих дошкільних закладах. 26-230.
Про порядок відрахування на утримання ясел і садків, ю-89.

„ Дню. Комісії.
ДНІПРОПЕТРОВЩИНА.—Див. Сесія.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,—Див. Суд.



є
ЕКСПЕРТИЗА.—Див. судовомеднчшій розтяп трупів.

Є
ЄДИНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК—Див. Податок.

Ж
ЖИТЛО.—Боротьба з алпгсаігітар'ним утркмаотняи. 4-в5.
ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО.—4-24. Дзв. Будтепацтво.
ЖИТЛОПЛОЩА.—Про використання коштів, що відпускаються на придбан

ня житлоплощі в Києві. 33-274.
ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ.—Про адміністративне виселення. 17-138.
ЖИТЛОВІ ТОВАРИСЬКІ СУДИ.—15-122.
ЖІНКИ.—З нагода святкування •міжнародного жіночого комуністичного дяя 

<8 березня». 9-79.
З

ЗАВОДИ.—Про роботу лампового цеху заводу «Світло шахтаря» 0-65. 
ЗАКОНИ.—див. Сесія.
ЗАКОННІСТЬ РЕВОЛЮЦІЙНА.—1-1.
ЗАРПЛАТА.—Див. Вчителі.
ЗВАННЯ ВЧЕНІ.—14-115.
ЗВАННЯ ПОЧЕСНІ.—4-23.

Про 'надання Миколи Миколайовичу Сивельшткову звання народно
го артиста УСРР. 10-88.

Про нагородження званням «Героя праці» тов. РАЧУІСА Івана Тара
совича. 12-108.

ЗВІР.—Проведешся культжигглообору 1934 р. на теглггораї УСРР. 5-43.
Дав. Податки.

ЗДОРОВ’Я.—Про етап оггравп охорони здоров'я в УСРР. 1-2.
.Про а&безпбчсітя буяматоріаламя юусковіьх об’внлію <медичяо-сагаІ* 

тарного булімшцтва. і-3.
Дпв. Інститут.

ЗЕРНО.—Див. Сільське господарство.
З’ЇЗД.—Про кіликість делегатів п?а 'ХГП Всеукраїнський з’їзд рлщ. 87-296.

Про іскдккапня (позачергового сгаробільського окружного з’їзду рад 
20-175.

І
ІНСПЕКТОРИ ВЕТЕРИНАРІЇ, їх правше сташовигце. 28/24-'И>9.

ІНСПЕКТОРИ САНІТАРНІ.—Дпв. Санітарія.
ІНВЕНТАРНА ОЦІНКА, як основа для оцінювання внвласнюваното майна. 

19-164.
ІНСТИТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ БШШРИМБНАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ. 7-вв. 
ІНСТИТУТИ—дпв. учбов* заклади.

К
КАПІТАЛИ ОБЛАСНІ СІТЕЦІАЛЬНІ ДЛЯ КРЕДИТУВАННЯ РОБІТНИЧОГО 

ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА. 4-24.
КАСИ.—Дігв. Ощадіслсж.
КВАРТПЛАТА в персональних пенсіонерів. 1-7.

Про 8МІМП статик кеарпнрлої плата для ®изькск/плачу«в;*лгцх кате* 
Крій робІІ'ЛПІЛВ І СЛул.оОВЦІВ. 25-?14.



КИЇВ.—ІЬро рнікордстаїшя коштів, що відпускається на придбання ;„лтл.лч- о. 
щі в Києві. 33-274.

Див. Комісія перенесення столиці до Києва. 4-28.
Див. Комісії.

КИЇВЩИНА.—Доповідь про радянське, господарське і 'культурне будімнщт 
ВО. 3-12.

КНИГИ ГРАМОТ СОЦІАЛІСТИЧНОГО РІЛЬНИЦТВА І ТВАРННШЩї І4А
23/24-202.

КНИГОСХОВИЩА.—Про постачання ипПголовиіппгм державним кяитосховн. 
щам видань, що виходять па території УСРР. 10-127.

КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНИЙ.-—Про зміну Адміністративного кодексу УСРР. 
11-91.

Про аміну розділу І поділу Х!П і пункту <Д> рооділу 3 поділу XIV 
Адміністративного кодексу УСРР. и-92.

Про зміну ст ст. 385, 387. 390. 393 і скасування ст. 388 Адм. код. 
УСРР та тгро доповнення його ст. 391і. 12-юі.

Про порядок стягнення недоплат за таз. 31-257.
Порядок стягнення о одноосібників натуральних ставок' і грошових 

платежів. 36-286.
Про скасування грошового преміювання робітників міліції за ви

криття алочиїгів і правопорушень з штрафи пх сум. 38-298.
КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО РОДИНУ, ОПІКУ, ПОДРУЖЖЯ ТА ПРО АКТИ ГРО

МАДЯНСЬКОГО СТАНУ.—Див. Оголошення. 35—281.
КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ.—Доповнення ст. 83*а і зміна ст. 83а. 4-20.
КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ.—Ст. 9б2—за антисанітарне утримання житла. 4-36.

Ст.ст. 97, 99, 100—за неподапля облікових відомостей. 4-21.
Ст.ст. 7 І 127 ІСК—за купівлю та перепродаж коней. 4-34.
Ст. 165і—за 'мужелозство. 5-38.
Ст. 97, або 98—за лорушелтгя встановленого порядку закутів лі хлі

ба державшого та ‘кооперативними опганізатїі-ямл. 5-48.
Про зміну 'чаютиіи і *ст. 135а КК. 12-юо.
Про зміну СТ.ІСТ. 561в, 66їа, 1353 6 206і Кр. КОД. УСРР. 19-168.

Про доповнення КК. ст. 1354 про відповідальність за обкрадання 
споживача і обдурювання радянської держави. 25-215.

Про доповнення КК УСРР статтями про зраду батьківщини. 28-239.
Про змиту примітки 1 та 2 до СТ. 27 КК УСРР. 29-248.
Про зміну СТ.СТ. 206*, 206і2 КК УСРР. 33-260.
Про відповідальність за руй-пацію бібліотек і розкрадання та псу

вання КНИГ. 83-269.
Про майето. яке конфіскується судом у одноосібників. 36-286.

КОДЕКС КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ.—Про надампя контролерам-ре
візорам трудових ощадних кас прав органів дізнання. 11-97.

Про підготов тіі засідання суду в кримінальних справах. 33-267.
Про скасування п. <в> ст. 384. 29-248.
Про внесення змін до КІІК. 36-238.

КОДЕКС ПОПРАВНО-ТРУДОВИЙ- Про гайку нртгмпжн до ст. 190 Поправно- 
трудового кодексу УСРР. 18-150.

КОДЕКС ЦИВІЛЬНИЙ.—Про строки позовної давності. 33-268.
КОДЕКС ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ.—Зміна пркміткн до 347 ст. ЩІК. 4-2''

Про застосування народшгми судами ст. зо? ЦПК. 19-Иб.
Про строки позовної давності. 33-268.

КОЛГОСПИ.—^Нарахування і иенарахування трудоднів за догляд за ів&рл.1:- 
шгдтзом. 3-16.



КОЛГОСПИ.—Дті. Сільське господарство.
Днв. Судові я&казл.

КОМІСІЯ —урядова, у зв’язку з перенесенням столиці до Києва. 4-27.
КОМІСІЇ.—«Про ліийі'дацію «комісії аепконання про РИК УОРР. 7*57.

Про поповнення складу урядової комісії по о.ргаішиц!ї переїзду 
цептральипх установ до м. Києва. 7-58.

Про утворення пря Президії ВУЦВК комісії по охороні пам'ятників 
громадянської війни і Червоної армії. 7-С5.

Про поповнення складу урядової комісії по організації «переїзду 
центральних установ до м. Києва. 10*85.

Про 0мши в «шадгаоі республікаБктжсм «земельної комісії, ю-86.
Устава про обласні комісії організації і розпорядження фондам їм. 

В. І. Леніна допомоги безпритульним дітям і яро фонди і-м. В. І. Ле
ніна для боротьби а дитячою безпритульністю яри облшжоїгкомях. 12-93.

Про оклад центральної Поршотравпевої комісії. 16-134.
Про відновлення роботи 'комісії і» справах оцінки майка, вивласию- 

вапого в зв'язку з поширенням Харківського залізничного вузла, ю-іЗб.
Про обласні партизанські комісії. 13*153.
Всеукраїнська комісія ігрігсуджепил грамот. 23/24-202.
Про утворення комісії святкування XVII роковпп Жовтневої рево

люції. 29*249.
КОМІСІЇ ЗЕМЕЛЬНІ—Про затвердження положення про земельні комісії. 

37-291.
КОН'І.—Парувальна кампанія, з* 18.

Заборона використання па роботах жеребців-мродуцевтів. 3*18.
Відповідальність за купівлю та перепродаж. 4-34.
Про стіш «кінського -поголів’я та про заходи його розвитку, а також 

ирп ііоліппіснпя конярства, і-5.
КОНКУРСП.—Про ігроводеїшя «в 1934 р. їв УСРР конкурсів-змагань <раіД. 20.169
КОНКУРС.—Див. Прі-міювапші.

Про ировсдсігия в 1934 р. конкурсів-змагань рад. 20*103.
Про наслідки нроведепня па Україні всесоюзного конкурсу на кра

шу но роботі сільраду і про преміювання передових сільрад УСРР. що 
брали участь у коїгкурсі. 13-П2.

КОНТРОЛЬНІ ЧИСЛА.—Див. Сесія.
КОЇІТРОЛЕРЦ.РЕШЗОРІІ ДЕРЖАВНИХ ТРУДОВИХ ОЩАДНИХ КАС.—ормкв 

дізідотя. Дірв. Колосе кріїмі-па.оьіго-н'роцесузльппП.
КОНТРАКТАЦІЯ ХУДОБИ.—28/24.199, роад. V
КОНТРОЛЬ.—Про дермгавггиП коптроль над будівництвом. 31—259.
КООПЕРАЦІЯ СПОЖИВЧА.1—Про ліквідацію дебіторської заборгованості си

стеми споживчої кооперації. 5—42.
КООПЕРАЦІЯ ПРОМИСЛОВА.—На доповідь чернігівського облвиконкому і 

ніжинського РИК про заходи виконавчих комітетів і рад до розвитку 
промислової ‘кооперації. 22—187.

КООПЕРАЦІЯ.—Див. Мполігпство.
КРЕДИТУВАННЯ.—Про зміну і скасування законодавства УСРР у зв’язку ? 

іїілзвнпс  -впдапимп законами С-РСР у галузі кредитування. 18—152.
КРЕДИТ.—Про роботу ощадкас та держкредиту. 15—121
КГИМШЛДЬіШа.—Днп. Кодекс.
КУРСИ.—Дап. Освіта.
КУРОРТИ.—Про межі одеських лурсрТТВ. ю—»о.



Л
ЛІКВІДАЦІЯ дебіторської заборгованості опожпвчої кооперації.—Дав. Коопе

рація.
ЛІС.—Про заборону знищення ліоу в 50*юлометроаіЛ зоні навколо н. Кшха. 

25—221.
Про ліси колгосіим та місцевого значення. 25—200.

ЛОТЕРЕЇ.—Див. Кодекс адміністративний про зміну ст. 535. 337, 390, 393 і 
скасування ст. 383 Адм. код. УСРР та тгро доповнення його ст. 391і. 
12—101.

Ь:
МАЙНО.—Див. Внвласнепия.
МИЛО.—1—9.
МИСЛИВСТВО.—Про ліквідацію мисливської кооперації та реорганізацію мис

ливського господарства. 9—78.
Про зміну ст.ст. 2 і 3 'Постанови ВУЦВК і РИК УСРР «Про ліквіда

цію мисливської 'кооперації та реорганізацію мисливського господар
ства». із—ш.

\ШПЦІЯ.—Про скасування грошового ирелпилншии працляїшии міліції за ви- 
«риття злочинів і правопорушень з штрафних сум. 33—298.

МІРЧУК.—5—45.
,'ІІСЬШ РАЙОННІ РАДИ. — Див. Адміиістрйшіжо-територіальиия поділ. 

12—102.
МОЛДАВСЬКА АСРР.—Про господарський і комунальний розпиток АМСРР. 

5—37.—Див. АМСРР.
МОЛОКО.—Порайонні иормл поставки. З--і 7.
МТС.—Постачання пальним. 15—120, перейменування МТС.—Днв. адміністра

тивно-територіальний поділ.
МУЗИКА.—Про роззнток музичної кромггсловості УСРР. 9—80.

И
НАБІР.—Про іподравюп до постаповп РНК і ЦК КП(б)У про овбір 1934 року 

ІО.ОСО кращих колгоспників і колгоспниць до с. г. пншів і технікумів. 
16—121.

Дав. Учбові заклади.
НАДВИШКИ.—Про періодичні надвишки для працівників комунальпої «о- 

асешіої охоролп. 13—ПО.
Про періодичні надпишки до заробітної плати працівників районпігх 

фінансових відділів та ощадних кас, розташованих у сільських місце
востях та робітничих селищах. 15—123.

НАГОРОДЖЕННЯ ЗВАННЯМ «Героя праці» тов. РАЧУКА Івана Тарасовича 
12—108.

НАГОРОДЖЕННЯ ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ.—Див. Сільське господарство 
23/24—202.

НАГОРОДЖЕННЯ.—Див. Фізкультура.
НАРОДНІ КОМІСАРІАТИ.—Про реорганізацію народних комісаріатів та цен

тральних установ. їв—(123.
НАРКОМАТИ—Дав. Скорочення штатів. 17—147.

Про реорганізацію Наркомату охорони здоров’я. 28—240.
Про утворення Народного комісаріату місцево! промисловості. 

2С—225;
Про Народний комісаріат місцевої промисловості УСРР. 34—2?е.
Про реорганізацію Наркомооцпабеяу УСРР, місцевих органів та ор 

ганізацій його системи. 35—230



ЯАРКОМЮСТ.—Постанова на доповідь, і—і.
НАРОДНИЙ АРТИСТ,—Дав. Звання.
НАСТАНОВЛЕННЯ т. Басараба.—і—4.

Балнцького до- складу Президії ВУЦВК. 8—18.
Кацисльссна. 3. 3. на другою заступника голови ДПУ УОРР. 

2—ІЗ.
Скалиш Н. Ф. на наркома земельних справ УСРР. і—32.
Про затвердження т. Хуцокормова 'На голову комісії По оргаеізова* 

кому набору робочої свдз пра РНК УСРР. 5—46.
Про настановлення тт. Ярошенка Л. Г. і Цуцульйівсьхого Я. С. на 

заступників наркомлегпіроиа УСРР. 7—60.
Про настановлення тов. Сухомліаа К. В. на наркома легкої проми

словості УСРР. 7—63.
Про настановлення тов. Храмова В. \І. на заступника постпреда 

УСРР при уряді СРСР. 8—72.
Про настановлення т. Гонтаря А. Т. яа другого заступника нарком- 

зомсправ УСРР. 14—119.
Про настановлення тон. Григор'сва К. М. на першого заступника 

наркомземопран УСРР. іе—1 Зі.
Про настановлення тов. Громтхщкого А. І. од керівшгчого Цеп* 

гральної архівної Управи. 16—133.
Про настановлення тов. Лябчеика П- П. на голову РНК УСРР. 

17—141.
Про иастаповлеігия тов. Білоцерківського Ю. О. на члена Найвищого 

суду УСРР. 17—143.
Про настановлення тов. Железногорського Г. А на члена Найвищого 

суду УСРР. 17—144.
Про. иает&жоілеімя тов. Шелехеса І. С. на першого заступника го

лови РИПС УСРР. 17—142.
Про пастаішллоігпя тов. Квсельова А. Л. иа народного комісара по

стачання. 20—176.
Про настановлення тов. Слинька 1. Ф. на народного комісара соці

ального забезпечення. 21—184.
Про насіаиозлсЕня тов. Ніколасвського Л. С. на заступника нар

ком постачав ня. 22—103.
Про настановлення тов. П&перпого Л. Л. па наркома земельних 

справ. 22—102.
Про настановлення тов. Жслеояогорського Г. А. на голову Найвншо-

-0 суду УСРР. 23/24—204.
Про настановлення т. Кузпецоаа Я. К. на уловно®. НКВод СРСР 

прп уряді УСРР. 23/24—206.
Про нлетаиопленпя тов. Корасжа Р. М. на заступника паркомюстп- 

ції іі прокурора УСРР. 25—216.
Про призначення тов. Сухомліва К. В. на наркома місцевої про

мисловості. 20—223.
Про призначенця т. Мацієпка М. Т. на заступника наркома соціаль

ною забс->п«:чеиия УСРР. 25—245.
Про призначення т. Голубятлікова М. Д. на другого -заступника 

наркома земельних справ. 29—252.
Про затвердження т. Дзешса 0. П. президентом ВУАМЛІН. 29—251.
Про затвердження тов. Резиічснка Я. 3. першим заступником нар

кома міодс-пої промисловості УСРР. 31—261.
Про прязиачс.тія т. Прушицького С. М. на члена Найвищого суду 

УСРР. 36—290.



Про настановлення т. Оанова У. А. на наркома внуїоргу У( РР 
37—292.

Про -настановлення тов. Берліна М. 1. на першого заступник* нар
кома впуторгу УСРР. 37—293.

Про настановлення т. Айзснберга Г. С. на другого заступника нар- 
комвнуторга УСРР. 37—294.

Про пастановлепня т. Дубіпіна на члена Найвищого суду УСРР 
10—84.

НАТУРАЛЬНІ ПОСТАВКИ.—Днв. Вовна, сільське господарство
НАУКОВІ ПРАЦІВНИКИ.—Днв. 'пенсійне забезпечення.

Про підготовку наукових і юауково-педагогічнпх працівників та 
ягро вчені ступені І звання. 14—114.

НЕДОБРОЯКІСНА ПРОДУКЦІЯ.—Див. Кодекс крігм. про зм. ч. І ст. 135* 
(3. 3. >4 19. ст. 158).

О
ОБЛ'ГК ХУДОБИ.—Про державну книгу обліку худоби. 23/24—198 п. IV.
ОБЛІК.—Дшв. Олеціальності.
ОГОЛОШЕННЯ.—Про порядок, як робити оголошення про безвісну відсутність, 

про визнання особп за безвісно-відсутню і за померлу, ілро зміну пріз
вищ, імен та -по-батькові, про настановлснпя і скасування опіки, а та
кож у справах розлучеиь. 35—281.

ОРГРОБОТА.—Про організаційну роботу рад і виконкомів. 20—224
ОРЕНДНА ПЛАТА за будинки.—Див. Будинки.
ОСВІТА.—Про скасування ст. 185 і 199—207 Кодексу залолів про інлродзіу 

освіту. 18—149.
Про утворення всеукраїнських курсів мархсязму-леиіпізму. 8—74.
Про підсумки та завдання по ліквідації всппсьмсппості і малотгось* 

мепності. 7—08.
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я.—Про самооплатні меднко-профілактипш уставовн 

17—145.
ОЩАДКАСИ.—Про роботу системи ощадкас та держкредиту. 16—124.
ОЩАДНИХ КАС ПРАЦІВНИКИ.—Дав. Надлишки до зарплат 16—123.
ОЩАДНІ КАСИ.—Відповідальність за розтрату працівників ощадних кас 

4—20.
п

ПАЛЬНЕ. Постачання пальним у радгоспах і МТС. 15—126.
ПАМ’ЯТНИКИ.—Днв. Комісії.
ПАРТИЗАНСЬКІ КОМІСІЇ—18—163.
ПЕНСІЇ.—Про поширення чинності постанови ЦВІС і РНК СРСР з липня 

1929 р. Про пенсійне забезпечення працівників освіти за висяуту років 
на штатних викладачів та інструкторів фізкультури. 18—151.

Про пенсійне забезпечення наукових працівників та викладачів ти* 
щих шкільних закладів і -робітничих факультетів. 14—114.

Про зміну постанови ВУЦВК і РНК УСРР про пенсійне забезпе
чення наукових праці® питав та викладачів вищих шкільних 
і робітничпіх факультетів. 28—^41.

ПЕРЕВОЗИ.—Див. Транспорт. 32—263.
ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ місцевостей.—Див. Адміністративно-територіальний по/пл.
ПЕРЕМОЛ.—Див. Сільське господарство.
ПЕРСОНАЛЬНІ ПЕНСІОНЕРИ.—Дав. Квартплата.
ПІДГОТЇВНІ ЗАСІДАННЯ ДО СУДУ.—Див. Кодекс крим.-процес. 33—267.
ШДПРИ6МСТВА ПОЛІГРАФІЧНІ.—Див. Кодекс адміністративний.



ПІДПРИЄМСТВА.—Див. Реєстрація.
ПЛАНУВАННЯ.—Про змили в  законодавстві УСРР у зв'язку з постановою 

ЦВКіРНК СРСР від 27 червня 1933 р. «Про складання та оатаерджеП' 
вя проектів -планування та соціалістичної реконструхщі міст і інших 
залюднених м к ц і у .  21—180.

ПОДАТОК.—Про порядок провсдетгяя с. г. податку 1934 р. на території УСРР. 
23/24—20?.

ПОДАТКИ.—Самооподаткування сільської людності. 23/24—202.
Про скасування п. <б» ст. 6 постанови РНК УСРР від 7 червдя 

1934 р. «Про порядок «проведення с. г. податку 1934 р. на території 
УСРР>. 27—286.

Порядок стягнення податків з одноосібників. 36—286.
Про місцсвип збір із готелів і підприємств промадського харчузая- 

ая. 36—297.
Дав. Збір.

ПОЖЕЖНА ОХОРОНА.—Див. Надвнпгкн.
ПОЛІГРАФІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА.—Днв. Кодекс адміністративний.
ПОЛЮВАННЯ.—Про право на полювання, в—50.
ІЮПРАВНО-ТРУДОВІ РОБОТИ.—Про (змісту примітки -до ст. 190 Потаравно- 

трудовою кодексу УСРР. 13—150-
ПОСТАВКИ МОЛОКА.—З—17.
ПОЧЮНІ ЗВАННЯ.—Для «нран^звитіїв иаукз. техніки й мистецтва. 4—23.
ПРАЦЯ.—Про затримання оішлатм зарплати пчніслям. 5—36.

Періодтгші падвиигкн для працівників комунальної пожежної ото* 
роти. 13—ПО.

Зпільлснпл вчителів, що не підвищують кваліфікацію. Огаж учите
лів, що йе підвищують кваліфікацію. 15—126.

Про вирахуваний заробітку робітників за кількістю і якістю вироб

лювало! Продукції. 1В—149.
ПРАЦЯ.—Про лолшшеппл умов роботи агрономів, зоотехніків, ветлікарів ра

йону, МТС і радгоспу. 19—100.
Про повернення колишніх учителів па роботу до політехнічної 

ШКОЛИ. 19—163.
ПРЕЗИДІЇ РАД—Про із-лькісшш склад президій міськрад, міських районних 

рад і селищних рад фабрично-заводського типу, ллевумів іі- прсчнділ 
районних і обласних віїколікомів. 34—276.

ПРЕМІЮВАННЯ.—Про прсміюваліпя передових сільрад УСРР, які брали участь 
у всесоюзному -конкурсі юзз року па кращу по роботі сільраду. 18—166.

Див. Конкурс
ПРИЗНАЧЕННЯ.—Див. Настановлення.
ПРИЗОВ.—Про підсумки призову громадян 19И раку народження і готуван

ня до призову громадян 1912 року народження, м—94.
ПРИМІЩЕННЯ.—Органів охорони здоров’я. 1—2.
ПРОКУРАТУРА.—Про організацію районних прокуоатур. 14—ПЗ
ПРОМИСЛОВІСТЬ.—Дпв. Мулгка.
ПРОТЕСТИ.—Строк розгляду облвиконкомами, і— ) .
ПРОФЕСУРА.—Див. Учбові заклади

Р

РАДІЇ.—Про організацію рад до великих робітничих селищах радгоспів УСРР. 
36—283.

РАДИ громадських організацій яри обласних виконавчих комітетах. 4—2Є. 
РАЛЬІГгіОНКОМіі—Д*в. Оргмясова робота.



РЕВОЛЮЦІЙНА ЗАКОННІСТЬ.—Днв. Законність.
РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ'ЯЗКОВА ЗАГАЛЬНА В ОРГАНАХ УПРАВИ НАРОДНО- 

ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ВСІХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ДЕРЖАВНИХ, КООПЕРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ 
7—67.

РИБА.—Про передачу господарства Бердянського рдбяого товариства Дніпро
петровському облрпбтресту. 20—167.

РОБІТНИКИ.—Розгортання індивідуального робітничого городництва, з—19. 
РОЗТРАТИ в трудових ощадних касах. П—97.

С
САДКИ.—Днв. Дітп.
САНІТАРІЯ.—Про’ державну санітарну інспекцію. 17—139-
САНІТАРІЯ.—Днв. Жвтло-сакітарм.
ОАШНСПЕКЩЯ.—Про спеціальних держсанінспекторів на підприємствах 1 

новобудовах. 37—296.
«СВІТЛО ШАХТАРЯ»,—Дпв. Заводи.
СВИНІ.—Парувальна кампанія. 3—16
СВЯТКУВАННЯ.—Див. Жіноцтво.
СЕСІЯ VI ВУЦВК XII скликання >6 2, ст. 8—п, постанови Про контрольні 

числа народного господарства. 2—8. про Державний бюджет. 2—0, про 
закови, ухваленії Сесією 2—10, про радянське, господарське та соціально- 
культурне будівництво. 2—11.

СІВБА.—Днв. Сільське господарство.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.—Про розгортання індивідуального робітничого 

городництва. З—1».
Про обов'язкову поставку верне державі колгоспами га одпоосіб- 

наігн господарствамк з урожаю 1934 року. 7—бв.
Відповідальність за порушення встановленого порядку закупівлі 

хліба державними та кооперативними організаціями. &—48.
Про скасування обладнань для перемолу зернових, круп'яних і бо

бових культур, колгоспами, колгоспниками та одноосібниками. 6—44, 
5—46.

Про відзначення усігіпшої боротьби Спартакгвського району за 
збільшення врожайності і псредстрокове виконання державних завдань. 
8—75.

Про обов'язкову поставку соняшника державі колгоспами та одно- 
ооЙепмп господарствами з урожаю 1934 року. 9—77.

Про стан підготовленості до весняної оюбп 1934 року. 11—93.
Про перехідний червоний прапор Президії ВУЦВК для області аа 

кращі показники врожайності цукрових буряків і здачі їх на цукро
варні. 12—103.

Про обробіток цукрових буряків. 17—137.
Про обробіток цукрових буряків І боротьбу з шкідниками. 20—166,
Про план оіїнозбнрання врожаю 1934 року. 21—178.
Про обробіток бавовника. 23/24—107.
Про додаткове нарахування трудоднів та авансування колгоспни

ків на обробітку буряків. 23/24—198.
Про нагородження колгоспів та радгоспів за високий урожай. 

28/24—202.
Про стан підготовки солоняисмшго РВК, Дніпропетровської обла

сті і гарбузинськото РВК, Одеської області, до збиральної кампанії 
1934 року. 23/24—308.



План озимої сівби ®а 1934-1935 фок по колгоспи о-оелявському о#к- 
'ЇОру. 25—208.

Про оплату та організацію заготівель картоплі врожаю 1984 ролу. 
28—222.

Про план сівби ярих культур по селянському сектору на 1936 рік. 
27—281.

Про використання механізмів на збиранні буряків. 28—238.
На доповідь Республіканської земельної комісії УСРР про стан зем

лекористування колгоспів і боротьбу проти порушень його сталості. 
32—2Г>4.

Про орілнгізаяі'Ю ремонту тріаацрор&в у 1934-1935 р. 34—276.
СІНО.—Див. Сільське господарство.
СКАРГИ.—Порядок розгляду. 1—іі.

Про додаткові заходи забезпечення вчасного й уважного розгляду 
та розв’язання скарг трудящих. 23—243.

СОНЯШНИК.—Дпв. Сільське господарство.
СОЦПИХОВАИНЯ.—Див. Учбові заклади.
СПЕЦІАЛІСТИ.—Про ігроведеїшя обліку сільськогосподарських спеціалістів, 

■що працюють поза системою НКЗемсітрав і УпНКРадгоспів та про від
рядження до МТС потрібних їм спеціалістів, 6—47.

СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ.—Див. Кооперація.
СТАРОБЇЛЬСЬКА ОКРУГА.—Див. З'їзди, суд.
СТОЛИЦЯ.—Про «іерсшссеїшя столиці УСРР до м. Києва. 4—23.
СТРАХУВАННЯ ДЕРЖАВНЕ.—4—22.
СТРАХУВАННЯ.—Про обов’язкове окладне страхування в сільських місце

востях і «містах на 1935 рік. 23—253.
Обов'язкове в колгооїтах ярих культур осіннього засіву 1934 року. 

38—301.
СТЯГНЕННЯ.—Про майно одноосібників, на яке звертається стяг ноша я нату

ральних поставок грошових платежів >і конфіскацію са вироком оуду. 
36—286.

СУД.—Про -відомості, якії обов’язково треба зазначати у судових вироках о ви
конавчих документах, вішявимх проти торговельних організацій. 11—96.

Про органи юстиції Отаробільської округи. 22—186.
Гіро житлові товариські суди .тіря житлових кооперативах. 16—‘122.
ІІро рооілярбния прав Иапващого суду УСРР, головного суду 

АМСРР та облаоппх судів щодо керівництва судовими органами на міс
цях. 26—223.

СУДНАКАЗИ.—Про впдатпія суднаказіз. 27—237.
Про видання судових наказів на стягнення винагорода за винаходи, 

технічні та оргаггізац.:йн;і вдосконалення, а також відрахувань з фонду 
сприяння вчидхілиігцтву. 22—194.

Про порядок видачі стдовпх показів на стягнення з колгоспів. 
22—105.

Про заборону видавати судові накази на стягнення штрафних сум 
ла псішкоиання відповідальних планів перевозів і перестій вагонів] в 
також недоборів перевізної плати. 22—196.

Про порядок -виданая судових наказів на стягнеаня з заробітної 
плати. !4—120.

СУДОВО-МЕДИЧНІЙ! РОЗТІШ ТРУПІВ.—34—279.
СУД.—Див. Ліквідація заборгопаиосгі споживчої кооперації.
СПОРТ,—Див. Фізкультура.
СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ.—Дни. Ліквідація заборгованості.



САМООПОДАТКУВАННЯ.—Дшв. Подати. 
СИЧШ ВОДИ.—Дпз. Води.

Т
ТВАРИННИЦТВО.—Парувальна кампанія. 3—16.

Мінська парувальна кампанія. 3—18.
Про підготованість радгоспів НКПостачання (Бурлкотреств) та Уп- 

НКРадгоопів до зимівлі худоба. 6—53.
Про готовіоть до зимівлі худоби в колгоспах товарних ферм. 6—54.
Про заходи до розвитку тшркшшцтла в 1934 році. 23/24—199.

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ.—Дісв. Адіїіігіотратіьїшо-тсриторіальтшй поділ.
ТОРГІВЛЯ ДРУКАРСЬКИМИ МАШИНАМИ.—Дни. Кодекс адміністративний.
ТРАКТОРИ.—Див. Сільське господарство. 34—275.
ТРАНСПОРТ.—На доповідь харківського облвиконкому, харківської мФськради, 

ленінської, яюгвіне-вої ра&оншгх рад м. Харкова ігро хід реалізації по- 
станови Президії ВУЦВІС від 20 серпня 1933 року в оправі допомоги за
лізничному транспортові. 18—154.

Про роботу віькоокомів і рад Донбаса на залізничному трапсиорті а 
участь їх у підготовці до осінньо-зимових перевозів. 32—262.

Про реєстрацію тралелортнпх засобів, що перевозять м’ясо. 32—206.
ТРУД.—Про порядок видання судових наказів на стягнення заробітної пла

ти. 14—120.
ТРУДОДНІ.—За догляд ва тваршістігцгр.ом. з— їв.

За догляд за кіпьмп.—з—18.
Незарахувавпя трудоднів. 23/24—199.

ТРУПИ.—Інструкція про випадки, коли вимагається проведення судово-ме
дичного розтину трупа. 34—279.

У
УВІЛЬНЕННЯ.—Тов. ОДШЦОВА 0. В. від обов'язків НКЗомсправ УСРР. 4—81.

Про увільнення тов. ЛЕПЛЕВСЬКОГО І. М. 3—15.
Про увільнення тов. ЦУЦУЛЬКІВСЬКОГО Л. С. від обов’язків зо» 

стушінка постпреда УСРР при уряді СРСР. 7—59.
Про увільнення тов. ГРАНІКА А. М. від обов’язків заступника иар- 

комземоправ УСРР. 7—61.
Про увільнення тов. ТЬОМКПНА Г. Б. вггд обов’язків заступника 

наркомлегпрома УСРР. 7—62.
Про увільнення тов. РЯППО Я. П. ©ід обов'язків наркома логхої 

промисловості УСРР. 7—454.
Про увільнення тов. ПАХОМОВА Я. 3. від обов’язків заступника 

наркома земельних справ. 10—83.
Про увільненая тов. ОЗОЛА Ж. К. від обов'язків члена президії 

На&вшцото суду УСРР. іо—84.
Про увільнення тов. МАКЕЄНКА М. Н. від обов’язків уповновалк- 

ното НКВод СРСР ари уряді УСРР. 12—109.
Про увільнення тов. ФЕДОТОВА К. Я. від обов’язків заступника 

Наркомксмгоспу УСРР. 14—118.
Про увільнення тов. ВИКОВА М. О. бід обов’язків заступника ’.’пов- 

НКВажпрома при уряді УСРР. 16—ізо.
Про увільнення тов. СЕМКА С. М. від обов’язків керівннчого Цен

тральної архівної управи УСРР. 16—132.
Про увільнення тов. ЧУБАРЯ В. Я. від обов'язків голода ГМК 

УСРР. 17—НО.



Про увільнення тон. ПОКОРИОГО Г. М. від обов'язків народного 
комісара соціального забезпечення УСРР. 21—181.

Про увільнення тов. СКАЛИТИ П. П. від обов'язків паркомземсорав 
УСРР. 21—182.

Про увільнення тов. СЛИНЬКА 1. Ф. від обов'язків заступника
ККЮ УСРР. 21—.183.

Про увільнення тов. ЗАВИЦЬКОГО Г. М. від обов’язків голови 
Найвищого суду УСРР: 23/24—205.

Про увільнення тов. НУР1Н0ВА від обов’язків уповваркомрадгос- 
ііів. 25—217.

Про увільнення тов. ГОНТАРЯ А. Т. від обов'язків заступника 
царкома земельних оправ УСРР. 2$—245.

Про увільнення тоє. ІВАНОВА від обов’язків заступника нарком- 
соцзабезпечення. 28—247.

Про увільнення тов. ШЛІХТЕРА 0. Г. від обов’язків президента 
ВУАМЛШ. 20—250.

Про увільнення тов. ШКОЛАбВСЬКОГО Л. С. від обов’язків пер
шого заступника наркома місцевої промисловості УСРР. Зі—260.

Про увільпепля тов. КУЗНЕЦОВА Я. П. від обов’язків уповНКВод 
СРСР при уряді СРСР. 82—2СЗ.

УВІЧНЕННЯ.—Про увічнення пам'яті А. М. ДУДПИКА. 12—}07.
УЧБОВІ ЗАКЛАДИ.—Підсумки підготовки до 1933-34 навчального року та 

розгортаная навчання в шкодах соцвкту. 4—29.
Встановленая бссплатвого навчання у вишах, ввтшах і техніку

мах. о—49.
Про набір 1934 р. 10.000 кращих колгоспників і колгоспниць до 

сільськогосподарських вишів та технікумів України. 10—81.
Про реорганізацію інститутів червоної -професури.

Ф
ФІЗКУЛЬТУРА.—Про відзначений десятиріччя рад фізичної культури на 

Україні. 8—73.
Про нагородження фізкультурних прац'тпішв з нагода десятиріч

чя рад фізичної культури на Україні. З—76.
Про підсумки соцзмагаиня і всеукраїнського конкурсу на краще ви

конання фінансового плану IV -кварталу. 10—37.
ФІНАНСОВІ ПРАЦІВНИКИ.—Див. Иадвішгкн до зарплат».
ФІНАНСУВАННЯ.—Про скасування законів УСРР щодо порядку фінансуван

ня капітального будівництва та інших довгострокових вкладів органі
зацій споживчої кооперації, кооперації інвалідів та -риболовецької кол- 
госпиої системи, зс—287.

ФОНД.—Скасування відрахувань кооперативних організацій, державного та 
місцевого бюджетів до фонду сприяння буийгнііцтву й устаткуванню, 
культурно-побутових і політосвітнах установ у колгоспах. 4—25.

Див. Комісії.
X

ХЛІВ.—Див. Сільсько господарство.
Хяібозз ГОТІВЛЯ.

X У ДОБА .—Шфупял! ьн а кампанія. 3—16. Дав. Тваринництво.
Ц

ЦЕНТРАЛЬНІ УСТАНОВИ.—Див. Наркомати.
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС.—Див. Кодекс цивільний.



ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС.—Дшї. Кодекс цлвідміий проце
суальний.

Ч

ЧЕРВОНА ПРОФЕСУРА.—Двв. Професура.
ЧЕРВОНА АРМІЯ.—Див. Армія.
ЧВРВОНОАРМІЙЩ.—Дав. Військова служба.
ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ.—Див. Партизани.
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ.—Див. Адміністративно-територіальний поділ.

Ш
ШКОЛА.—Про готування шкіл до нового навчального року. 21—179.

Про відзначення закінчення навчального року в школах. 23/24—200. 
Про шкільне будівництво на 1934 р. 20—177.
Див. Учбові заклади.

ШЛЯХИ.—Див. Транспорт.
ШТАТИ.—Про скорочення штатів наркоманів та центральних установ. 17— м 7.

Ветеринарів і воотепіМв от. 2, розд. ПІ. 23/24—199.
ШТРАФИ.—За санітарні правопорушення. 17—139.

Розмір штрафів, що накладають органи міліції, сільські і селвщві 
ради, п—91. Див. Трудодні.

я
ЯСЛА.—Див. Діти.

Ю
ЮСТИЦІЯ.—Див. Ревзакоаность, суд. прокуратура, поправно-трудові установи.
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