ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО І ДРУГОГО
Шщп їзікоіеіь та Рошрщеиь Робітанчо-Сшіїського Уряду України
за 1928 рік ==
<Дві поруч поставлені цифри, відділені знаком (—) риска. Показують: перша на № 36. Узак.,
Відд. 1-го, а друга—на артикул. Зазначення .Відділ ІІ-й* перед цифрами, що показують число
й артикул 36. Уз..—показує на другнй відділ Зо. Узак.).

А
Авіохам. Увільнення від нотаріяльної оплати «ТЛО Авіоіем», товариств і місцевих ор
ганізація. що він їх об'єдаує. Бідо. ІІ, 24-141,
д. і, р. IV*.
Авіяційно-хвмічне будівництво. Див. 6 у*
ДІВИИЦТВО.

Авкціон. Скасовано лостаиову РНК УСРР
з 26 грудня 1922 р. «Про -поРадок продажу з
аукціону' речей, що .вийняті з'невідданих пош
тових посилок». 23-—200.
Агрономи. Про право на додаткову кімна
ту або додаткову житлову площу'• 4 — 54,
л. 19.
Адвокатура.
Див.
Колегія
оборой«і®.
Адміністративне виселення. Див. Висе
лення.
Адміністративна висиака. Про заборону
суспільно-небезпечним особам перебувати в
певних .місцевостях УСРР і про реєстрацію
осіб, висланих судовим або адміністративним
порядком. З — 28.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у з 6 ве
ресня 1922 р. «про адміністративну висилку»
та з б грудня '1922 р. «про боротьбу з кримі
нальним бандитизмом і лагскар.сгвом». 25 —
219.
•,
•
— За'інструкцією про вибори до рад ад
міністративно заслані особи не можуть кори
стуватися виборчими правами. 2?—238, п. 4.
Адміністративний вплив. Застосовуючи за
ходи адміністративного впливу належить сте
жити за тим, щоб розміри штрафів,, накладуванні на робітників і неспроможних . селян,
систематично знижувалося й навпаки підви
щувалося для торговців, куркулів і іншого не
трудового елементу. Відд. ІІ, 2—9, П. 2, 4.
— Заходи адміністративного впливу супро
ти (приватних ооіб ва порушення постанов
Наркомторгу, що регулюють торгівлю. Відд. ІІ,
6 — 31.
— Заміна одних заходів адміністративного
впливу на інші. Відд. ІІ, 11 — <&.
— Додано п. «ту. до арт. і постанови
ВУЦВК'у і РНК УСРР а 27 липня 1927 року
про надання адміністративним органам права
^ґ) Уч/' С '/л / І ..
./

вживати заходів адміністративного впливу м
маловажні праволомства. і — 8.
— Надання 'начальникам міської «міліції і
начальникам міських районів «міліції о круго
вих центрів права вживати заходів &дмін
валюту за зламання обов'язкових постанов.
16 — 143.
— Заходи адміністративного впливу за зла*
мания правил провадження торгу й иромлА>ЛІВ. 19 — 17б.
— Див. Адмін. Кодекс.
Адміністративно - господарські видатки.

Див. Бюджет.
Адміністративний Кодекс УСРР., Вживання
заходів адміністративного «пливу за <п. «’н»
арт. 72 Адм. Код супроти приватних осіб, що
порушують постанови Наркомторгу, що рогулюють торгівлю. 'Відд. ІІ; б—зі.
— За порушення тимчасових правил, іцо
регулюють склад і якість продаваних харчо
вих продуктів, ’вйпних притягається «зо адмі
ністративної відповідальности за Адм. «Кодек
сом. Відд. ІІ, 7—44, П. 20.
— Нагляд за діяльністю закладів для 'за
штатного грання в пегазардову гру покладено
на адмінорг&ни (поділ XI Адм. Кодексу). Відд.
ІІ, 9 — 54.
"
»■
— Право окрадмїнвідділів і райадмінвідділів, за випадків, передбачених арт. 61 Адм.
Кодексу, заміняти штрафи на примусові ро
боти, примусові роботи— иа.штрафи і ареш
ти— на примусові роботи або штрафи. Відд.
ІІ, 11 — 63.
— Особи, що ламають постанову про норми
плати за переробку селянської слфкиїйої олій
ної сировини та про -норми виходу, відпові
дають за п. ии» арт. 72 Адм. «Кодексу. Відд. ІІ,
12 — 71, зі. &
— Додано до арт. 72 п. «т»—«ч», до арт.
103 іп. 17і та до поділу *А> переліку узако
нень, що втратили силу & зманені, — арт. 57
Адм. Кодексу. 9 — 84.
— Нова редакція л. «ж» арт. 46, арт. 48.
п. «б» арт. 55, уваги 2 до арт. &б та доповнено
п. «з» до арт. 46 та п. «д» до арт. 65 Адм.
Кодексу. 16 —143.
— Додано новий арт, 78і до Адм. Кодексу.
24 — 206.
*•
м«

/Іиі», Л Д М I м О П .1 И ІІ.

И'ііошми силу ці" іиіюна НУці'.к-у ,
1'ІІК УІ'ГІ' Л .'ІІ/ |«<*{гі»'КК юа?і у. »|||иі К|"М»|:

Адміиіігрятиіний нагляд, ІмкірукиІ* про
ЛЫ111)'Т|..1ГМШ1НП Ч Н.ІН І Л Л МІСЦИНИ ЙИДОШМН

» р‘ин:іг. <И);іД. ІІ, ІІ ши.

’

Ж'їНКК Ц'риигу і«-огі(мц|і і|ниспі) і«і|->»,|Ж'ініі;і

ІҐІЩІ-.ІІЧ 1І'-іикі(;і'.|виі*. и 1)5, /І, 2.

Нтіімтили «’и.іу «М"Т.циЛі-т ИУЦНЬ’у і
І'НІС Уїл'І* .» Ні •м-(»ііія дігіН і* г'ііро к|іайніи
|іЄЧ'*ІІ«:Ш, ;ЫК ("'мЦніЦІІ «|'ИКГШ ІіІ(г0.іЖ«УПі;і.
Академія наук. Кордит і/>\т.нии іі|мм* гіп»ІС!ім:но Н'-іііНІиіі'ііиі*
і)5, ІІ. 2.
мми-і уиулооид устной У4'.(Т ;р» <чі'*іі);ілмн«і
А
иційиі
тоявриете».
Дни.
То И и (• И г Т И Н
,//111 рімі/шду і;ШідиДИГІн у ДіЛ'ЩІ ч.|і>
АпЫентм. ІІоридок і»п.іііоім.<іміи нори а.і
«ПІ Лв^ДГИІІ Ииуи <Я'С|' І*:
НМ.
'««іііііі, нгин-жтвї и-л іцп. 2Чи Щіи У*-ІТ ц.Анти громадянського етану. Кіриіми склу
|«*'Л«І.>Ц1І>»и>' «ИМОІІОЛІЧІНІИ, Ммд, (І, ІН ІІЧ
.гир І І'ПК УмрШЛИ <1 ІО .ЩПЧГО IIIІ ІІ І*. *||-ро
;І»і )і|"інн.іііин про оііи< , и|н-іііт і проорг;<.. іншії» н>ді)л)и інітму млтіи ірома;иін
‘.ніж і і (((иммдині іоргж и.іПн.1 к«мм.инн ді-,• І.нчгч 'ГІЛКУ*. Г» Нй. <11. І.
и.иміііі їй ми Ц'чни шо.иімн, оил-і-г І мшм.
ІТіім'іил німу ;м*Чнгі І'ИІС Унрпили і '24
сгмі’.ітмм ид іиім'жтл ц<: ножнії ’ілиірбіклнтн
Л»І «МИ І ІІ НІ ■)». «Про ШГІіЬіМІНЙ ЛШЛ ) 'Нр'ї ІІ|Н/ и» ті. л. н.
шмитши ік.ннж«щ п-кцн иромиднт'ького «пи
Амнветія. 'ІІиии )'Чі.'іу«н ц(гг ирі іі т« і»
ну* й ні», іі. ч.
Ьм'.і’руї-цН ИІСЮ У<;р|* ;) и ли«чоііа,уь Ц»ії (»
Мирт іці силу дпкріт -СИК Украіни к чи
ііімггі"\Уіиіікші .«чімчтги. що Іі огаюпм'ло
.іщіі»і«і ино |«. ->«1(111 рішим*. й «їй. іі.
до д^і;тцитін Лиші-л-ннЯ І,<'іи'Ліиці<». ііі.і.і
Кіринш «иму дто|м-г І'ІМС У<Ч'Р о н
ІІ. н :ш.
•І«'рИ МІ ИНО (і. •'111(1') ЛІ/ГУШІИ* <м«і кісті», о
('Г.іууіііііііпі ,иі »цціі«яіи»і. що іі ого.іоііі''
но. ІІ і.
ІЮ-до /І‘*ЧІТИ|'І'І,ІН ЖоіИН'Ш") |'*-Ии.І»ЧІ,|1 ||||]1.і
Цтрн-тіп «чі.іу носічноїш СЛ.ІС У*>1'1* :і
ірій у «:н(ліши
тцнцншон'ти. Нххі Н
Ч ДНІІШІ ИНО '(І. «Про «7,10111 ІИНІИІЛІИІ «ПЙ НІ110 «о.
лоїм-рли»». О кг». м. й.
ІІОИІ1 рИДИ-КЦЫ Ирт. ІН Тя ІІ. їй. Іі|*Т. »»
Ніршии » л.іу дсіцісг «СИК У*ТС н чи
Иі'і'ру иціі МІСИ» У<4*|» іі м :иия««пмя і ні/ р
'ІІ'рІІ'ІІІ ІО^И |і(іку «ІІ|І" І0>ІТГ'»|ІІІИІІ ИШІІІІС -ІІІірОД«Про жиги" уініігнк иикімггії». ІІ, 'іо« -іі »
Ші-ІИ.,
«'МІ'ІГМ'П.
ІІП'ІД'їМОІ
'ПІДСУШИ"'!И,
|М»Іиг
АМСРР. 'іннжміінн м ДМ<'|*Г>ші іігін.'іо р.
ІІІІ 'І .гМІІМІ ІІІ'ИІШЩ, у МІІІІЛі/ІНоїН ІІ* М<»Ж-ІКЛМ(Юрм '/им'ялкіяті-о «іклидног'і <*грихуішнші ко
пн оіримнги омине к дшінііміи ірсоїтіріїиІЛшіх
ИсН І жаіНі під 'іЩуіІжу. Нідь ІІ. 'іі ГіЛ.
МІНІ* й Ьо, ІІ. <1.
Аптяиоуприлктя. Ноно -(и^униіиі укяги
Мфніїми сійіу і||.*ми)іоііа МУЦНК,у і 17
Другої ДО ІІ|'Т. ІІ ІІ'ІЛОЖ'ІІІІІН пр" унрнн.іінші
і 'ИИ'-шичіі уіпиііошіин (Ліпск-і
гіЧИіі ІЙ-/:» р. »ирп іи'іжіхінлинііи м}і»ц«пюго ий«• шіншії-ик
уіІ|имиіЬіІЦІІ, -і Г|П.
І'У -<П 'НИ;(Д'іу ЛІІІІИПЛ їй СИртнШ и тчричіїнх
І ("НІГ||тЦіОМИІ КНИГ*, й '10. ІІ. 0.
АрбІтрімнІ номісіі. Нриикли гудочингтм н
іНіІ'їНІІЛК тілу ДрГ. ІЙІТ. І, 2 І й ІКЯИН*
ікрслгініжіїи» ноніі'Ніі У<'І'р. Ніді. N. :• чн.
іішіи ИУ-ЦИК'у і І'НІС УвіІТ н ’1\ сеймі Юї4
Скшуїшіиїн іірйііражіпії комісії при КІЧІГ
|і. «про «іргнин, ІЦ" иітші» щшпіоим пкгін -цю
УГ'ІГ. і 17.
ІІІЛМІ'Ті) «'ІІНіу ТИ ’Ю»НТроЛ«М ІІМ іігкик» о Нону ("•дикції" •ішт. ІІ ні. :і нрт. І доінііші**
По ІІ. «і'-1 До ІІ'ІП'. ІІ. .'І/ОНГІІО до чрг. 1 уінігу
НЙ, -іі. Ю.
тк ,іоіі"ііН«'Но ІІОНІІН прт. 4‘ ііо>-іініо|ін ;і і:і НІ
- ІИімгіи.т «'Н.іу ііоі'ііііі'Жи ИУЦІШ'у І
07 (і. «ігри «К'ітініжт коикії цдп (иміГдииіші
СИК .VIЧ*|* н іі лігіііго іии-і І)і. «про именитооііоріи між и"|«жй>ішнми у<'іі*інмі.іми ( лідІІП оцінок ИІСЦСНОГО (Ин|іу 'НІ іНШМІ'іу ЛИТЛІІЛ ’І
«риомсггітмії*. Я :і:і,
ІшІСЛк « МОГрМ'ЮИХ і річЮІрИЦіПіІИї №11!Г*.
’ІІ'ИНЬ .роДіїМЦки. «І. «6* Ц|гг. 0 ІІолаЖСИїНІІ
й Нй, ІІ. 11.
іі!|ю іирйЬірідоііІ
для рііт’ікнитл «шорш
11 Гри І ИДИ С«лу 'ІІ'ИГІНІІОІІИ НУЦШ'-у і
Мя мнАио чьк длржшиигми ^л-штіаімн тп
І'ІІ,К МЇ'І' -І 10 ЛнрчИІЛ І1І ДТ |>. йорі) іирікії"
віК(Н|>Ном«л,іи»ми. Л Сіл.
ииі и «шити <уюі ііріппищи ІІ 'Шпін*. й
І(«оа рнДшщЫ унпі'И I ярг, 17 Кою
йй, ІІ. 19.
ЖНІІНІІ ІІ]"' кірЛИ^НіЖІГІ Иомкн діл ("ї'Н'ші'ИІ
• ІНі'ИТіі.'іи силу іни-пжлип ИУЦІІІС'у І
ми сиоріл ни мийно між доржкннимн устаСИК УОІ'І* о й /руї-іиіі <И«4 *р. ►іі|н* .іншу но.
ліпишн ти яіТлнрножтннии. 17 ми.
"іаіиніК «пр" приші і'ром^имі нм-ііпп'іі ічші
Армія. Лип. Мер нон іі Д р м і л .
ирііїшіщп П імпви*. й - Нй. іі. і:і.
Артілі. 'Моли і|н»иі-киім уімгн -і *рт. 7
|Іг|чітили силу тип шинні ІІІіЮ У<-ІМ' к
їй
Д»иШ(о
Уит-у /(і) «рг. Іи іцмпшіиіін ІІКН<’
і Си ,|і'ч||ін 1 0 1 0 р. «І|І|Ш нпцлдик т'|н«Ш'ДиШНІ
У0ІЧ*н 17грудня -Іігі? р. Діжтрулпія віро »“•
ІНШІЙ (НИХ «ЧІрИІІ». й >пй. «І. У. ,
>(Щдпк .'іЬкиї/оьцП іцігМ«й <ііІ;|ПоЖ>ииіі4НоІ «цжні
Нгригіїн пилу «Ліжник ЛІСИ) У{і|М' и н
ші лнстіиН ллигішіїиіін СИК У<1)М* .і д ліня'*Ппроны 1010 (1 . МІЦНІ І|І'|ШІ"УІ"ІИІ)І .(ияміачніїх
іимі 1097 іюку». ІІІІЛЛ. ІІ, й—:ю.
сіі|ниі*. й йй. лі. 2.
Артілі кіепірітнвні. Дни. К о о п о р аИтрмн'или силу титиммл'ІіУдИіК 1 І*НК
ц 1 о.
УГІЧ' и Д7 Лорипші 10-ій |І. -Н|НМП'Щ! ИИІ-1.1'
Архіви. ІІ|ЧШІМП. «МІ Юііпі'^гуїипчи-П и-рііомоіій, пкяннп тшиїїнлсних, І піт никтіпу силу
шкми
матіНшпимн, ию « н Лі>хит-ч-.ж<мши<и
1
ишинсіи нінт;ижни.. смі»|л«І1 І іулюЛІн. лши *
Центінідііітсо ЛриІпім-о Уіиїжидшіш УГ.ГІ* і
доннх утштіші мстриош ікикгн». й • нй, іі. 9.

Адміністративно • управлінські ОИДЙТЦИ.

/ііні И и а ж і

з
— Втратила силу постанова РНК УСРР з
П червня 1921 року «про заходи боротьби з
дитячою безпритульністю». 5 — 65, Л. 1.
— Увільнення від місцевих податків і оп
лат, що їх екопло&тують організації для бо
ротьби з дитячою безпритульністю. 13 — 114.
Безробітні. При відрядженні за трудовим
Б
відбутком безробітних 'медичних робітників на
боротьбу з епідеміями, відряджувальних Тро
Бандитизм. Окаоованю постанови ВУЦВК’у шей не видається. Відд. ІІ, аз — 73, от. 9.
о 0 вересня 1922 р. «Про адмішстрати'шгу ви
— Пропозиція Нарком праці УСРР, щоб при
силку» та з 0 грудня 1922 р. «Про'боротьбу запровадженні змканости в колективах безро
о кримінальним бандитизмом і пачкарством». бітних, направляти на роботу в ці колективи
25—219.
найменш ю% безробітних з числа демобілізо
ваних червоноармійців і осіб молодшого старБанки. 'Право Державного банку похрнвати задовркеоіість банку сум, що а <иа зтгочанх .. шияського складу. 4 — 47, п. .16.
Бердичівський Окрадмінвіддіп. Надання
рахунках державців цих рахунків, обгрунто
Бердичівському, Кам‘янецькому і Могнлів-Тіо*
вано п. «б» арт. 129 ЦК. за винятком бюддільському окрадмінвідді.там -права самостійно
жетових сум, на які не правило не (Поши
видавати закордонні шашпортн і візи. Відд. ІІ,
рюється. Відд, ІІ, 18—110.
6
— 34.
— Дозвіл на відкриття комунальних- бан
Борошио. Відповідальність (приватних осіб
ків, товариств взаємного кредиту і ломбардів
за
зламаная «дозвільного порядку перемолу
дав іНКФ УОРР. 10—96, п. 2.
пшениці на сортове борошно, -і—18.
— Втратила силу постанова РНК УСРР
Будівельні контори. Статут Всеукраїнської
з 27 лютого 1925 р. «Про нараду у справах
Державної
Будівельної Контори для спорудбанків при ’Всеунр. Конторі Держбанку.
жештя фабричних димарів та промислових
4
И—107.
.
печей, скорочено «Трубоуд», що є у віданні
— Устава яро фонди довгоречеицевого
ВРНГ УСРР. Відд. ІІ, 12 — 70.
кредитування кооперації^ атрн Всеукр. (Коопе
Будівлі. Інструкція про порядок реєстра
ративному Банкові, вз-499.
ції будівель та права забудови відділами міс
Кошти (республіканського, лікартгцькоцевого (комунального) господарства. Відд. ІІ,
будівельного фонд}’ переховується у Всеукр. 6 — 35.
*
Конторі Центрального «Банку 'Комунального
— Повернення споживчим, сільсько-госпо
тчхшодаротва а житлового будівництва, 26—216, дарським промисловим і кредитовим коопера
п. 8.
тивним організаціям будинків і. склепових
— Копті .республіканського шкільно-бу
приміщень, що їх (набули зазначені організації
після 1-го січня 1919 року, і —16.
дівельного фонду (переховується у Всеукр.
— Устава «про належні державі будинки в
Конторі Центрального балку Комунального
містах і селищах міського типу та -про поря
господарства а 'житлового будівництва. 25—
док внюорисіувашія житлових приміщень и
217, л. 9.
цих будинках. 18—166, 167.
— Скасовано постанову РНК УОРР з 21
Скасовано постанову ВУЦИУу з б квіт
серпня 1928 року, та затверджено уставу о-ро ня —
І922_р. «Про палаці праці, будинки кому
фонди довгоречеящевого кредитування коопобудинки робітників» 18 — 166, П. 3.
.рації, ігри Всеукраїйс ькому «оопвратиэогому ни і—
Тимчасові правила про розриви між бу
бежеві. 28—244.
дівлями. ВІДД. ІІ, 12—72.
Бемпірне стягнення. Недоплата спеціаль
— Увільнення рад фізичної культури віл
ної місцевої оплати з осіб, що (позбавлені тра
місцевого податку з будівель і вад орендної
ва бути призначсякмл ла посаду сільських
плати за земельні дільниць 24 — 209.
— Порядок оформлення закріплених буді
виконавців, стягається сільськими або се
лищними радами, носпгрннм порядком. Відд І!, вель і права забудови за фінорганами в разі
3—16, П. 4.
прилюдні торги, коли провалиться справляння
за- невиплату податків/яе відбулись. Відд. ІІ,
— Інструкція сільрадам про справляння
& виконавчими листами судових установ і
11 — 68.
— Нова редакція арт. арт. 2, 3 і 4 поста
безспірним порядком. Відд. ІІ, 2— 10.
нови ВУЦВК'у і РНК УСРР з 23 травня 1925
— Нова редакція л. «а» арт. і. арт. 49 та
р. «про перевласнанпя будівель' сільсько-гос
додано до арт. 49 увагу інструкції сільрадам
подарського приЗдачецня на землях трудового
про справляння за виконавчими листами су
користування». 17 — 1Б2, п. 9.
дових' установ і безсзлрним порядком. Відд.
ІІ, 24 — 139.
— Вилучення й фідвод земель та про вив*
— Порядок стягнеиня безапірннм лорядком ласнення будівель і споруд для дерківцих і
штрафу, .накладеного за невиконання постано
громадських -потреб. 21 — 184.
Будівництво. Правила про (порядок вираху
ви житлово - єднально - конфліктавої комісії.
10 — 92, п. 16.
...................
вання додаткових видатків при склад мані
кошторисів на будівельні робота, держустано
Безпритульні. Всеукраїнські’і місцеві фон
вами, підприємствами та житловою коопера
ди їм. В. І. Леніна для організації допомоги
цією. Відд. П, і —2.
безпритульним ДІТЯМ. 3 — 27.
воло, місцевих органах, та як ш вдавати довід<кн, нштася і косії з яях. Відд. Л, і»—109.
— Положення про Центральне Архівне
Управління УОРР «Укрцентроархів», уста
нови. ідо б 'лря-ньому та його місцеві органи,
а—29.

— Положення про проектно-консультацій
не бюро в оправах комунального, шляхового і
житлового будівництва при Народньому Комі
саріаті Внутріпшіх Оправ УСРР. Відд. іі, ? —
45.
— Про крайні розміри оплати за мини ості
управлінь округових інженерів і^ооіб, що про
вадить технічно-адміністративний нагляд за
цивільним будівництвом. Відд. ІІ, 6 — 27.
— Скасовано постанову РНК УСРР з ю
січня 1928 р. «Про розміри і порядок вираху
вання додаткових видатків прн складанні
кошторисів, калькуляції та звітів на будівель
ні роботи, що їх провадять державні установи
й підприємства та житлова кооперація щодо
цивільного будівництва». Відд. ІІ, 17—98.
— Як затверджувати проекти -промисловото будівництва, що його провадить В МІГ
УСРР і її місцеві органи та піду рядні підпри
ємства і установи. Відд. ІІ. 17 — 99.
— Скасовано постанови: 1> -РіНК УСРР з 6
червня 1925 р. «Про допомогу кооперативному
будівництву робітничих житл в частині від
дання на пільгових умовах лісосік на терито
рії УСРР»; 2) РИК УСРР в 25 серпня .1925 р.
«Про розмір відрахувань з фонду поліпшення
побуту робітників державних підприємств на
потреби будівництва робітничих житл в 192425 бюджптовому році»; *3) РНК УСРР з 18 лю
того 1929 р. «Про порядок застосування арт.
арт. і — 4 постанови ЦВК і РНК СРСР з 19
жовтня 1925 р. «Про надання державним під
приємствам пільг на будування робітничих
осель* і 4) РНК УСРР з ЗО травня 1926 р.
«Про ггротягнення на 1925-26 бюджетовнй рік
чинности постанови РНК УСРР з 25 серпня
1925 р. «Про розмір вирахувань о фонду по
ліпшення побуту робітників державних під
приємств на потреба будівництва робітничих
житл В 1924-26 бюджетовому році»- 1 —14.
— Постанова РНК УСРР про надання чин
ности статутові Цивільного будівництва. 2 —
19.
— Статут Цивільного Будівництва. 2—20.
— Нова редакція п. «г» арт. 2 та арт. з
постанови про ліквідацію комітету допомоги
кооперативному, індивідуальному будівництву
робітничих осель на Україні при Наркомпраці
УСРР і його місцевих органів, з—23.
— Про пільги робітничим, житлово-буді
вельним кооперативним товариствам. З — 39.
— Увільнення під оподаткування місцеви
ми податками Я оплатами товариства допомо
ги обороні і авіяційно-іемічному будівництву
УСРР. 9 — 83,
— Типова устава про державне управління
в справі будування фабрики, еаводу, електро
станції і т. інш., що є на республіканському
або місцевому бюджеті і у віданні ВРНГ
УСРР, РНГ АМСРР, округового відділу місце
вої промисловосте («місцевого господарства).
15 — 131.
— Про заходи до врегулювання індивіду
ального робітничого житлового будівництва.
26—237.
— Як затверджувати ескізні технічні про
екти за промислове будівництво. 29 — 255.

— Про порядок заткердженни проекті» бу
дівництва електростанції, електропередач та
потрібних до них доішмічних споруд. 29 —
257.
Бур'яни. Про обов'язкові постанови окрвиконкомів V справі боротьби з бур'янами. 24 —
202.

Бухгалтери. Див. К і;с іі є рт и-бу х га лтери.
Бюджет. Нова редакція арт. 146 положення
про судоустрій УСРР у зв'язку з виданням
постанови ЦВК'у і РНК СРОР 24 грудня 1927
р. «Про нерегід нотаріальних органів на дер
жавний бюджет». 14 —125.
— Нотаріальні контори є ни держанному
бюджеті й утримуються за кошторисом, що
його затверджується загальним порядком.
ВІДД. ІІ, 23 — 138, П. 17.
— Постанова III Сесії ВУЦВК'у X скли
кання— про державний бюджет УСРР на
1927-28 рік. 8—90.
— Інструкція про порядок прикладення
постанови ВУЦВК'у і РНК УСРР з іі січня
1928 року «Про спеціальні кошти урядництв
і установ, що е на державному й місцевому
бюджеті». Відд. ІІ, 10—59.
—
Неприпустимість покриття задоиж»ностн державних бюджетових установ поряд
ком аа)>ахувазгня бюджетових сум, що є в
розпорядженні цих установ. Відд. ІІ, -18 —по.
— Скасовано постанову з із серпня 1929 р.
про неприпустимість покриття задовжоности
державних бюджетових установ порядком-за
рахування бюджетових сум, що є я розпоряд
женні цих ухгганов. 'Вид. И. 24 — мз.
— Про спеціальні кошти урядництв і ус
танов, що є на державному і місцевому бюд
жетах. і —10.
— Річні кошториси та ‘поквартальні касові
плани округовві відділів місцевого господар
ства затверджують окрвнкоігкоми. а «по місь
кому бюджету — міські ради, д— 38, ні. і.
— Порядок, як вираховувати адмівістра?нвяо:управлінські видатки за кошторисами
за 1928-29 бюджетовнй рік. 18— 171.
— Увільнення підприємств .дитячої трудо
вої комуни імени Дзержняського ВІД 'респуб
ліканських і місцевих податків та оплат, а
так само нід надвишок до загально-державних
податків й оплат, що йдуть у прибуток ‘Міс
цевого бюджету. 19 — 177.
— Встановлення відрахувань до місцевих
бюджетів із штрафів, накладув&кнх за зламайня скупниками правил про промисловий по
даток. 9 — 85.
— Інструкція про прикладення постанови
ВУЦВК'у і РНК УСРР з 10 квітня 1928 р.
«Про встановлення відрахувань <до місцевих
бюджетів і штрафів, накЛадуваних за зламайня скупниками правил про промисловий по
даток». Відд. ІІ, 6 — 37.
Бюро. Положення про проектно-консульта
ційне бюро в оправах комунального, шляхового
і житлового будівництва при НКВС УСРР.
Відд. И, 7 — 45.
— Про-закриття кредиту республікансько
го й місцевого бюджету, щоб забезпечити ско-

б

Кочення адміністративно-господарських ви
датків. 25 — 22$:
— Про зміну заголовка постанови з 2 бе
резня 1927 року «Про бюро для обслуженая
промислових і торговельних організацій УСРР
в Москві» на заголовок «Про об’єднане пред
ставництво промислових і торговельних орга
нізацій УСРР в Москві» та змінено в тексті
зазначеної постанови слова: «бюро для об*
служення лромхслових і торговельних орга
нізацій УСРР а Москві» та «бюро» на слова:
«об'єднане представництво промислових 8
торговельних організацій УСРР в Москві» та
«об’єднане представництво». 80—265.

в
Варанти. На варантах виконавчі написи
робить нотаріальна контора. 20 —ІвЗ, л. 48.
Векселі. Передача векселя на забезпечення
об'єднаного спеціяльного лоточного рахунку а
учиненням на ньому передавального нацису
(арт. 7 Веке елевого .Статуту) не є застава, а
повна передача прав за векселем. Вілл. ІІ.
14—87, п. і.
— На -дротестов&ивх векселях виконавчі
написи робить нотаріальна контора. 2&—163,
п. 48.
Векселєвий статут. Нова редакція уваги
другої до арт. 2 векселецрго статуту. 17—157.
Венеричні хвороби. Про надання права ор
ганам охорона здоров'я примусового огляду
осіб щодо наявностн у них венеричних хво
4
роб. П —106.
Ветеринарний кодекс. Нова редакція арт.
арт. 102, 105 і 108 Ветеринарного кодексу
УСРР.'із—113.
— Нова редакція п. 28, арт. 14 уваги 2
дп арт. 98 та арт. арт. 99 і 100 Ветеринарного
кодексу УСРР. 25 — 218.
— Нова редакція арт. 65 Ветеринарного Ко
дексу УСРР. 29і—254.
Ветеринарний . персонал. ' Про збереження
житлової площі за ветеринарним персоналом
мобілізованим на боротьбу в чумою рогатої ху
доби в Закавказькій Соціалістичній 'Радян
ській Федеративній Республіці, з—44.
Взаємний кредит. Див. Товариства.
Взаємодопомога. Про ліквідацію всіх радо
нових селянських товариств взаємодопомоги.
Відд. ІІ. 7 —47.*
— Інструкція про прикладешія постанови
ВУЦВК'у і РНК УСРР про центральну і ок
ругові комісії селянської взаємодопомоги. Відд.
11.11—64.
— Інструкція яро взаємини сільських рал
я районовнх виконавчих комітетів з селян
ськими товариствами Взаємодопомоги. Відд. ІІ,
13 — 74.
— Тиловий статут селянського товариства
взаємодопомоги. Відд. Л, із — 75.
— Інструкція про перехід селянських то
вариств взаємодопомоги на статут, із — 76.
— Нова редакція арт. і. арт. 6, л.гі. *а»л
«в», *д»,. арт. 7 п. «а», арт. 9, арт. м, арт. 12.
іі. «а» арт. 17. арт. 18 та поділів б, 7, 8 і 9
положення про селянські товариства ззаємодопомоги. З — 21.

— Положення про центральну я округові
комісії селянської взаємодопомоги. З — 22.
— Про увільнення товариств взаємодопо
моги В товариств допомоти в містах і селищах
міського типу від заплати судової оплати, а
також про увільнення фундаторів товариств
від заплатя нотаріальних оплат за оформлен
ня документів, для реєстрації статутів. 4 — 46.
— Устава про каси взаємодопомоги членів
промислово-кредитових і промислово-коопера
тивних товариств (артілей). 17 —158, 159.
— Про заснування при селянських т-вах
взаємодопомоги спеціяльних фондів допомоги
матері-селянці підчас вагітностн та пологів.
30 — 267.
Виборча кампанія. Про встановлення ре-,
ченців виборчої кампанії 1929 р. 24 — 205.
Виборчі права. Особи, позбавлені виборчих
прав не можуть бути призначені сільвикояа®цямн. Відд. ІІ, 3— 15. л. 5.
— Права на соціальне забезпечення не «ма
ють особи, що їх позбавлено виборчих прав.
Відд. ІІ, 4—20, п. 2.
• — Особи, що позбавлені виборчих трав не
можут організувати кооперативні об’єднан
ня (товариства, артілі, комуни? ддя спільного
провадження лісового господарства, з — 36,
И. 1.
— Особи, позбавлені виборчих прав, не мо?
жуть бути призначені па посаду сільських
виконавців і тому на них покладається спеці
альну оплату. Відд. ІІ, 3 — 16, лі. 2.
.
— За уставою про промислову коопера
цію, особи, що не мають виборчих прав до рад
де можуть обирати і бути обраними до Прав
ління і на уповноважених. 14 — 118, аш. 55,

.
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— Інструкція про вибори ло рад. 27 — 238.
Вибухове мадіб'я. Інструкція про торг
зброєю та вибуховим «адіб’ям. іВідд. ІІ, 9 — 53.
. Вмвласнеиня будівель. Див. Будівлі.
Вивласиення земель. Див. Зе-млі.
Видовища
та
розваги.
Див. Адміні
стративний нагляд.
Викличне слравування. Правила про прик
ладення розділу ХХУ-Б Цивільно-процесу
ального Кодексу УСРР до цінних паперів на
подавця. 4 — 57.
Виконкоми. Порядок, як місцеві виконав
чі комітети і ради мають робити позики. 24 —
208.
Вина. Про дозвіл трудовим виноградарям
і винарям так оптового, як і роздрібового про
дажу вик садово-ягідних і родзокковнх. Відд.
ІІ, 17 — 104.
— Про вільний дозвіл виробляти виноград
ні вина в районах виноградарства, а плодовоягідні вина на всій території УСРР. 25—230.
Виноградники. Про встановлення у виног
радних районах УСРР постійного державногонагляду за станом виноградників і про бороть
бу з філоксерою. 10 — 102.
Виписи. Днв. а к т и громад, сталу.
Виселення. Тимчасово відсутніх мешканців
із житлових приміщень не виселяється і за
ними зберігається житлова площа на весь час
ВІДСУТНОСТЕ. ВІДД. ІІ. 14—92.

•

Інструкція яро прикладення постанови
про адміністративне ниселсішя громадян із
житлмннх приміщень. Ні;ід. ІІ, о -зз.
— Про надання органам Переднього Комі*
саріяту Військових 1 Мо|мч,ких оправ прана
в/іміїїістритншіого виселення а будинків, за
кріплених на військовим урядиин/иом. 4—43.
— Доповнюю увагою арт. 1*2 постанови про
адміністративно виселення громадян з житло
вих приміщень. 7 — 75.
— додаток до арт. І, н. «м». н. •*»» до арт.
Л, та нона редакц. арт. 4 та уиаги ;в> арт. 7
постанови НУЦИК'у і <1*ИК УСІМ* зі серпня
1927 р. яро адміністративне виселення грома
дян Л ЖИ1ЛОИИХ НрИМІЩСНЬ. 1N — ЮС, ІІ. а.
— Додано плі. «н> та *«» до арт. і, н. «д»
до арт. з, та иона редакція уваги до арт. 7
постанови «Про адміністративно виселення
громлаян іп житлових приміщень». 25 — 224.
Висилка. Дни. А д м і н і с т р а т и в н а в и 
силка.
Вихідна допомога. Про видання збільшеної
вихідної допомоги службовцям кооперативних
органілацій, що їх пвілмнікться в наслідок
20%
скорочення адміністративно-управлін
ських витрат на иіа?--вз бюджстопий рік. ВіДд.
ІІ. з— ІО.
Вища житлова комісія. Про ліквідацію Пи
щім Житлової комісії при НУ-ЦВК. 1 — 7.
— Скасовано арт. 2 постанови ВУЦВК‘у л
4 січня 1028 р. «Про ліквідацію вищої житло
вої комісії при ВУЦВК*. .18 — 1 Св. п. 3.
Вищі школи УСРР. Див. н і к о л и .
Відомості. Про порядок зажадапня *І одер

жання звітних відомостей від державних орга
нів. кооперативних органілацій та акційних
товариств а участю державного і кооператив
ного капіталу, з — 25.
Відрядні. Про заплату підрядних членам
в'їздів рад і сесій виконавчих комітетів, я так
само учасникам о*Пд>». конференцій та -нарад,
скликуваних урядницьким порядком. 5—83.
Військове урядництво. Про .палання орга
ннім Иароднього КомісаріяТу Військових і Мор
ських оправ права адміністративного внесЛенин л будинків, закріплених ла військовим
уряди ицтном. І—48.
— За уставою про належні державні бу
динки у «містах і селищах -міського типу та
про порядок ннкориступшкня житлових примі
щень у цих будниках, ад військовим урядиицтлом можна закріпляти будинки, як для опе
ративних -потреб, так І для заселення ПінськоВійськові інваліди. Лив. І н в а л і д и ,
вими службовцями І’ОЧА. 18—107. -н. ".
Військові службовці. Нова редакція п. «а>
арт. 2 інструкції З 28 червня 1927 р. «Про по
рядок забезпечення родин нійськових служ
бовців*. Вілл. И. іо — «о.
«Вісті ВУЦВК». Доповнено увагою арт. і
постанови ИУЦВК'у і 1*НК УСКР з I літня
1925 р. «Про обов'язкову передплату Збірника
Узаконень УСРР. газети Вісті ІЗУЦШСу і офіційшіїх органів друку уряду А*МСРР і округо*
них виконавчих комітетів, з — 24.
Води. Нова редакція арт. 5 постанови з 29
червня 1025 р. «Про санітарну охорону вод».
10 — 145.

Водяне господарство. Див. Г о с п о д а р 

ства.
ВРНГ УСРР. Скасовано Арбітражну Комі
сію при ВРНГ УСРР. і - 17.
— Державні установи та підприємства реєпублікапського і місцевого значіння повинні
подавати свої кошториси і -цромислово-фіиансосі отлями про провадження ГСОЛОРІЧННХ Або
геолого-розвідчнх робот до украінського відділ
ку реологічного комітету при ВРНГ УСРР.
Відд. И. 14—42.
%
— Устава про державне управлінЛі в
справі будування Харківській -державша
райоиової електричної станції. «Ксхар», що є
на державному бюджеті у віданні ШМІГ УСРР.
нідд. н. і7 — юи
— Про порядок, як затверджувати ееківні
технічні проекти на промислове будівництво,
що їх піюиадять кооперативні організації, &
гак само' мішані акційні товариств, де бере
участь ШМІГ УОРР. підрядні їй установи, під
приємства та її місцеві органи. 29—255*.
8УСМР. Про преміювання робітників рибопромислового нагляду, міліції та сільських
рач. а так само членів ВУОМР -іа виявлення
шамань правил рибальства у видах загальнолоржлвното-І місцевого значіння. 17—146.
%

г

Гербове. Заяви про з и дач у чужоземним гро
мадянам посвідок на перебування 41 про іі|нідовження Іх реченця, а таксамо довідки, що
видається чужоземцем райвиконкомами або
сільрадами, увільняється від гербоаої оплати.
ВІДД. П. 4—23, П. 2.
Герої праці. Яри виселенні героїв -праці па
них поширюються пільги, передбачені арт. із
-постанови з Зі серпня 1-92? р. в галузі надан
ня рівноварткого житлового приміщення.
Відд. ІІ. 5—33. п. 26.
Гідротехнічний комітет. Див. К о м і т е т и .
Гірничий кодекс. Постанова про затверджен
ня Гірничого Кодексу УСРР. 22—191.
— Гірничий Кодекс УСРР.
•Поділ І. Засади.
Поділ П. Про устаповн. що відають надрами.
Поділ ПІ. Класифікація родовищ корисних
копалин.
Поділ IV. Порядок набування права на гір
ництво.
Поділ V. <Про дільниці поверхні, потрібні
для гірництва.
Поділ VI. .Взаємини між сусідніми гірнолромпсловцями.
Поділ VII. Про гірничий’ нагляд. 22—192.
■ Господарство. Форми фінансозого управлін
ня комунальним господарством й про касові
операції округо в ні відділів місцевого госпо
дарства і міських відділів комунального гос
подарства. 3—38.
— Положення про кооперативні об'єднання
для спільного провадження лісового господар
ства. з—зо.
— Переданий радянських господарств на
Україні до об'єднання радянських госпо
дарств України. 19—93.

— Нова редакція Арт. 5 постанови ВУЦВК'у новлення на посаді та яро оплату позачерго
а 27 березня 1923 р. -«'Про організацію Управ
вої роботи обмежується шостямісялнігм ре
ління рибцям господарством». 9—88.
ченцем. 19—180, П. 1.
— Вираховування реченців давности, вспра— Нова редакція арт. 6 постанови ВУЦВК'у
з 7 .березня 1923 :р. «Про організацію Управ
вах про зламаяня обов’язкових 'постанов та
ління рибним господарством». 9—88.
про маловажні праволомства. Відд. ІІ/ ?—49.
— Зняття о малозасівних селянських госпо
Двірники. Інструкція про ярава та обов’яз
дарств колишніх червоних партизан я черьоки двірників. Відд. ІІ. 17—100.
ногвардійців задовженостн в насінньових по
Двори селянські. При заснновленні члена
вал. 4—4-7, П. 3.
ми трудових хліборобських господарств, по
— Нова (редакція арт. 42 Постанови РНК
трібка згода тих осіб, що їх передбачено з
УСР-Р в 18 січня 1926 р. «Про порядок засто
арт. арт. 39 і 4м Кодексу законів про родину,
опіку, подружжя та акти громадянського
сування тимчасових правил про умови вжи
стану. Відд. ІГ, 10—61.
вання допомічно! найманої праці в селянських
господарствах», іб— ш» п. і.
Денаціоналізація. Про врегулювання справ
— Про селянські господарства, гЦо вжива
судів і відмісцегоспів що до денаціоналізації
ють найману працю, на які шириться прави
домобудівель. Відд. ІІ. 4—25.
ла Кодексу законів про іПрацю. іб—138.
— Втратили силу постанови: (ВУЦВК’у з
— Про преміювання р<к>ітників рибо-про6 череня 1923 р. «Про денаціоналізацію буднякіз», ВУІІШСу і РНК УОРР з 27 березня
мнсловото нагляду мілкої та сільський рад, а
так само членів ВУСМР за виявлення «.ла
1925 р. «Про денаціоналізацію будинків у
АіМСРР», ВУНіШСу і РНК УСРР з 16 грудня
мань правил рибальства у водах загальнедержавного і місцевого значіння. 17—146.
1925. р. «Про .продовження реченця і про під
вищення норм оцінки для денаціоналізації
— Додано п. «д> до арт. 32 постанови
будинків», постанова ВУІЦВК’у і РНК УОРР з
ВУЦВК’у і РНК УОРР з 17 лютого 1926 р.
з квітня 1926 року «Про зміну арт. з л оста
«Про порядок провадження господарства в лінови «яро продовження реченця і про підви
* сах, переданих на користування громадам і
■об'єднанням селянсько! трудової людности та щення норм оцінки для денаціоналізації бу
про заходжу скеровані до оберігання і охорони. динків» і иостанова ВУЦВК'у і РШІ-УСРР 8
5 січня 1927 року «Про зміну арт. 1 постано
17—162, п. 12.
ви ВУЦВК’у і РНК УСРР «Про продовження
— Нова редакція уваги до арт. і й арт. з
постанови «Про порядок розв’язання трудо * реченця і яро підвищення, норм оцінки дляденаціоналізації будинків». 18—166. п. 4.
вих конфліктів, що виникають на грунті вжи
вання найманої праці в селянських господар
Дерееосадження. Про встановлення постій
ствах», 17—152, л. 14.
ної допомоги людності в оправі громадського
— Нова редакція арт. арт. 9, іо. п, 12. із,
деревонасадження. 29—259.
15, 16, 28, 47, 48 і 49 постанови РНК УОРР з
Держнормування. Про провадження держав
15 січня 1926 року «Тимчасові правила про
ного нормування заробітної плати службовців
умови вживання допомічної найманої праці в
державних установ, підприємств і організацій,
селянських господарствах». 17—152, п. 16.
рооташозаннх
на території- УОРР і що € на
— Правила про санітарний стар і санітар
господарському або комерційному розрахун
ний нагляд за молочними господарствами та
кові. 7—73.
закладам^ для збору та продажу молока і
— (Порядок і фекрмя державного нормуван
молочних продуктів. ВІДД- п, 14—83.
ня заробітної слати службовців державних
— Про утворення юри РНК УОРР Комітету
установ і підприємств. 19—174.
хемізації народяього господарства. 23—201.
^Держстрахування. Про участь органів дер
— Про заснування у віданнні НКВС УСРР
жавного
страхування в організації допомоги
республіканського фонду кредитування кому
людкооті
в справі боротьби і попередження
нального господарства. 25—215.
нещасливих випадків, передбачених страху
— Про утворенім тимчасового комітету во
ванням. 25—226.
дяного господарства пря УЕН. 29—260.
— Про завдання міоцевих органів влади в
Грунтові шляхи. Днв. Ш л я х и :
царині державного страхування та про при
, Гуманська округа. Постанова 3 сесії
тягнення сільської людности до участи в ро
ВУЦВК'у X скликання яро стан Гумапгькоі
боті органів державного страхування в сіль
округи. 8—78. .
ських Місцевостях. 27—242.
«Держтехвидав», Про увільнення Держтехвндаву, що є у віданні ВРНГ СРСР, від усіх
республіканських та місцевих податків та оп
Давність. Арт. 44 Цивільного Кодексу УОРР
лат. а так само від судової оплати. 23—243.
не стосується до справ про стягання органа
«Держбанк». Днв. Б а н к и.
ми Соцстраху внесків на соціальне страху
' Державний бюджет, Днв. (Бюджети.
вання. Відд. ІІ, 1—1, п. 4.
Державні будинки. Дяз. Б у д и н к и .
— Скасовано постанову Наркомсоцалбез
Державні книги. Про організацію на терито
УОРР -з 15 травня 1926 р. «Про дзохрічну
рії УСРР провадження державних книг для
давність для призначення соціального забез
'реєстрації племінних коней, що належать дер
печення». Вілд. ІТ, 7—43.
жавним установам і підприємствам та іншим
— За новим арт. 4* Кодексу Законів про
працю позовне залізнення в справах про від
організаціям. Відд. П, 22—133.
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Ібряййдприсмства. Див. Під пр н е м «• . к а.
Державні Промислові Трести. Див. Тре
ст и.
Державні Театри. Двв. Т е а т р и .
Дисциплінарна відловідальмкпь. Про скасу
вання дисциплінарних судів і'про затверд
ження устави про дисциплінарну відповідаль
ність. 29—252.
Дитячі Трудові комуни. Див. К о м у н и .
гДніпромлии». Нова редакція арт. 62 стату
ту Міжокпугового млинарського пайового това.рксгва «Дні-прочлия». Ві.гт. ІІ, 2—із.
— Долано увагу 2 до арт. 7 статуту Міжокруговото млинарського капового товариства
«Дніиромлин». Віхг ІІ, 16—-пз.
Дніпропетровська округа. Про зннжевняяа
1929—29 рік норм обов'язкового окладного
ст) ахування коней і волів і норм страхування
корів. Вілл. ІІ, 21—125.
Добровільні організації. Див. О р г а н і з аЦ І !.
Добровольці. Добровольці, шо вступили на
ВІЙСЬКОВУ службу перед речением призову їх
ніх ровесників до Червоно! Армії і Червоно!
Флоти, мають право на пільги в окладному
страхуванні. Відд. ІІ, 20—118, п. 9.
Договори. Як мають громадяни польсько!
республіки у межах УСгР учиняти всілякі
договори та майнові лравочиня. Вілл. ІІ. 19—
ш.
*
— Державне земельне майно можна пере
давати в'користування державних і Г)гомадськях організацій, установ та підприємств, а
так само поодиноких осіб, на підставі орендо*
впх договорів. 25—220.
— На нотаріяльно засвідчених договорах за
стави. заставних свідоцтвах, протестозаних
векселях і варантах на прохання правіжннка
.виконавчі написи робить нотаріальні контора.
•»Г;—і&З, п. 48.
Дозорчі шляхи. Див. Ш л я х и.
Доміцильовані чужоземці. Див. Ч у ж о 
земці.
ДомобудгелІ. Про оформлення прав власни
ків домобудівель, що їх не можна було нпціоислізуват-п. Відд. ІІ, 11—67.
— Див. Б у д і в л і .
Домові робітники (робітниці). Нова редак
ція арт. 14 постанови ВУЦВК'у і іРКК УСРР
в 28 квітня 1926 р. «Про умови праці робіт
ників з наймів, що виконують вдома у най
мача роботу для особистого обслужеяня най
мача і його родини». 1—11, 16—137.
— Домові робітниці підлягають примусово
му огляду щодо наивности в них венеричних
7.і:0р0б. 11—106.
Домееолодільці. Про права та обов'язки до
моуправлінь та домоволодільців. Відд. ІІ, 9—
5Л
Домоуправління. Про права та обов'язки
домоуправлінь та домоволодільців. Відд. П.
0—55.
ДПУ. Про уточнення функцій органів Дер
жавного Політичного Управління УСРР і про
курорського нагляду в оправах, що їх прова
лять органи ДПУ УОРР. 28—245.

Е
Еиеперти-бухгалгии, Інструкція з траві
орт&нИації роботи Украінського Г»ю|а нстнтуту державних бухгалтерів-екечертів при
Передньому іКомісаріятІ РСІ УГІ'Р ы лого
місцевих органів. Ві.и. ІІ. 22—135.
Електростанції. 'Про порядок затвердження
проектів будівництва ЄЛЄКТрОСТ.ІНЦІЇ. ЄЛЄКТрОпередач та потрібннх до них допом-чних спо
руд 29—257.
Електрохліб. Нова редакція § І виключено
увагу до § і та нова редакція § 2 статуту
Пайового товариства Електрохліб. нідд. ІІ. 7—
40.
Епідемія. Про притягнення медичних робіт
ників до трудового відбутку на боротьбу з
епідеміями. Відд. ІІ, 13—73.
сЕсхар». Устава я;ю державне управління
в справі будування Харківської державної
районової електричної станції «Есхяр*, що с
на державному бюджеті у ніллпні ВІ’ИГ
УСРР. Відд. П, І7—Ю1.
Житло. Про забезпечення житловою плоте»»
робітників установ і підприємств Сонму ІЮР,
що працюють за кордоном. 2,3—195.
Житлове кооперація. Див. К о о п е р а ц і я .
Житлова криза. Про вжиття рішучих захо
дів до цілковитого здікв'дування житлової
кризи серед старшинського складе І*ОЧЛ і
РОЧФ. зобов'язавши окрвнконкомк виділяли
для розміщення НИХ осіб, щороку 15^ ЖІП
лово! площі в усіх звільнюваних і новозбудиваша ними будинках. 4—47, п. 19. 20.
Житлова площа. Про збереження житлової
площі за ветеринарним персоналом, мобілізо
ваним на боротьбу з чумою рогатої худоби у
Закавказькій Сон і я.тіст.н ч н і й Федеративній
Радянській Республіці, з—44.
Житлове будівництво. Див. Б у д і в н и 
цтво.
Житловий закон. Скасогано такі узаконен
ня УОРР:
1) поділи і і 2 житлового закону з 1 ли
стопаду 1921 року. 2) поділ з житлового за
кону з 1 листопаду 1921 року, 3) арт. 35 жит
лового закону з зо липня 1924 р.. 4) втратила
силу постанова РНТС УСРР з 21 вересня
1925 р. про зміну уваги і до арт. 35 житлово
го закону. 5) втратила силу шктанозя РНК
УОРР з 19 червня 1926 р. «Про зміну уваги
1 до арт. і житлового закону». 19—166. п.
З, 4.
Житловий закон. Постанова Н.КЮ та НКВО
з 23 травня 1928 р. «іПро оформления прав
власників домобудівель. що їх за житловим
законом не можна було націоналізувати», н
—67.
Житловий фонд. Див. Ф о н д и .
Житлові єднально • конфліктові комісії.

Устава про житлові с.днально-конфліктові ко
місії. 10—92.
— Інструкція ігро-прикладення постанови
«Про житлові «днально-коифлцетокі комісії».
Рілд. ІІ. 13—81.

Житлові примкнення. Інструкція—як регу
лювати користування житловими приміщен
нями за тимчасової відсутності! мешканців.
ВіДД. И, 14—02.

З
Забудова. Інструкція про порядок реєстра
ції при міських відділах комунального госпо
дарства. а детакнх немає ори окрутовігх від
ділах місцевого «комунального) господарства,
ври райопових відділках місцевого господар
ства та діри селищних радах, що не о районо
вана центрами, будівель та права забудови.
Відд. П, о—зо.
— 'Про порядок оформлення закріплених бу
дівель і права забудови за фінорганами в ра
зі прилюдні торги, коли провадиться оправ
ляння за невиплату податків, но відбулись.
Відд. ІІ, іі—68.
— Про надання Харківському Округозому
Виконавчому Комітетові права вилучати на
подання Харківської Місікої Ради землі в
місті Харкові, зайняті під денаціоналізовани
ми будинками, для передачі цих земель Хар
ківському Відділові КомунальнЬго господар
ства для збудування великих будників. 23—
197.
Заводи. Правила про влаштування та сані
тарний стан сироварних та маслоробних мо
лочних заводів. Від^. ІІ* 14—88.
— Про порядок, як -відкривати приватні
промислові підприємства, а так само про по
рядок, як-мають державні установи і коопе
ративні організації відкривати, споруджати
і переустатковувати деякі категорії заводів.
18—188.
Загс. Див. А к т и г р о м а д я н с ь к о г о
стану.
Закавказька СФРР. Про збереження житло
вої площі за-ветеринарним персоналом, мобі
лізованим на боротьбу з чумою рогатої худо
би У ЗСФРР. 3—44.
Законодавчі акти УрРР, скасовані, змінені
й доповнені постановами уряду УСРР.

1919 рік.
■— Втратив силу декрет-РПК України з 20
лютого 1919 р. «Про організацію відділів за
пису актів громадянського стану» (36. Уз.
УСРР 1919 р. К 12, арт. 143). 5-7-05.
— ‘Втратив силу декрет РПК України з 20
лютого 1919 р. «Про цивільний шлюб і про
провадження -чцижок актів громадянського
стану» (Зб. Уз. УСРР 1919 р. >6 12, арт. 144).
5—05.
— Втратив силу декрет РНК України з 20
лютого. 1919 р. «Про розвід» (Зб. Уз. УСРР
1919 р., >« 12, арт. 146). 5—85.
— 'Втратив силу декрет РНК України з я
червня 1919 р. «Про відсутніх без ВІСТИ» (ЗбУз. УСРР 1919 р:, частина П, арт. 81). 5—65.
— Втратила силу постанова РНК УСРР
б липня 1919 р. «Про судові визнання осіб
за цомерлнх» («Известен ВУЦВКа н Киг.вск.
СРД». 1919 р. № 84). 5—05.

_ Втратила силу постанова НКЮ з 4 берез
ня 1919 р. «Про порядок переведення розвод
дя! опра$». Інструкція видавана для керу
вання народнім судам, згідно з прим. І, де
арт. 7 декрету «Про розвід» (Зб. Уз. УСРР
1919 Р-. >4 21, арт. 231). 6—05.
— Втратив силу обіжник НКЮ з б березня
1919 р- «Про переведення розводиш справ»
(Зб. Уз. УСРР 1921 р., >4 11, арт. 293). 5—65.
1920 рік
— Втратив силу декрет РНК УСРР з 26
червня 1920 р. «Про повторний затис наро
джень, смертей, невідомої відсутиости, роз
водів і зміни прізвищ, у випадкові неможливости отримати випис з давніших реєстрацій
них книг» (Зб. Уз. УСРР 1920 р.„ >4 17,
арт. 329). 5—05.
1921 рік
— Втратила силу постанова Української
Економічної Ради з 20 грудня 1921 р. «Про
звіти урядництв ті установ» (Зб. Уз. УСРР
1921 р., .\6 26, арт. 780). Відд. ІІ, 20—117.
— Втратила силу постанова РНК УОРР з
7 березня 1921 р. «Про ліквідацію підрядннцтва» (Зб Уз. УСРР 1921 р., ^4 4, арт. 123).
1—2.

— Втратила силу посгапова РНК УСРР з
7 листопада 1021 р. «Про державні підряди та
постачання» (Зб. Уз. УСРР 1921 р., № 23,
арт. 650).. 1—2.
— Втратила силу постанова РНК УОРР з
12 листопада 1921 р. «Про порядок притяг
нення підрядчиків а постачальників до вико
нання завдань, покладуванвх на них держав
ними органами». (Зб. Уз. УСРР І921 р., .>4
23, арт. 681)! 1—2.
‘
— Втратила силу постанова РНК УСРР з
20 црудяя 1921 <р. «Про порядок переведения
прилюдних торгів при здачі державних під
рядів і постачань* (Зб. Уз. УСРР 1921 р. >5 20,
арт. 767). 1—2. .
—’ Втратила силу постанова РНК УСРР з
зо грудня 1921 р. «Про дозвіл Наркомшляхіп
у випадках стихійних заигодней провадити
‘роботи пітрядаим способом* (Зб. Уз. УСРР’
1921 р., >6 26, арт. 784). 1—2.
— Втратив силу декрет ВУЦВК та РНК
УСРР з 12 жовтня 1921 р. «Про промвслову
кооперацію* (Зб. Уз. УСРР 1921 р., додатко
вий збірник, арт-. 37). 4—53.
— Втратила силу постанова Ради Парод,
віх Комісарів УСРР з іі червня 1921 р. «Про
заходи боротьби з дитячою безпритульністю*
Зб. Уз. УСРР 1921 р., >4 11. арт. 293). 5—65.
— Скасовано постанову РНК УСРР «Про,
утворення інституту Наукового вивчення*
праці» (Зб. Уз. УСРР 1921 р.,
2, арт. 53).
10^103.
—
Скасовано постанову РИК УСРР в
ЗО червня 1921 р. «Про Всеукраїнський Ін
ститут праці при Південн. Бюра ВУРПС» (Зб.
Уз. УСРР 1921 р., N 14, арт. 405). 10—103.

Скасовано постанову ГІПС
УСГГ а
21 жовтня Н)21 р. «Засади іі|»о заходи до відбу^іліини ' -велінкої н|нуми»-.'ияик?ри, иі/Ш'-сішпн й розвитку виробництва» 015. Уз. УСІМ'
11121 (і.. >4 21, арт. ВІЗ). 18—104.
— Скасовапо постанову ГИК УСНІ» а
15 листопада 1021 р. «Про надходження всіх
продукція державних підприємств Іто загаль
но-державного фонду» (Об. Уз. У<ЧЧ* 1021 р.,
>4 23, црт. 085). 18—ЇИ1.
— Скасоннно постанову НИК
УСРР з
-о грудня Ю2і р. «Про порядок притягнення
споживчої кооперації органами держави до
виконання крамовимінних І заготівельних
операцій» СЮ. Уз. У СІЧ* 1021 р., >6 25, ярт.
73Н). 18— МИ.
— Сколотило поділ 1 І ІІ лостааіони І*НК
УСІМ* з І листопада 1021 р «ЖитлопиЛ за*
кон» (Ий. Уз. УСІ’І* 1921 р. >4 22, арт. 041).
18—ПШ.
— Итратии силу поділ III постанови РИК
УСІЧ* з І листопада 10121 р. «Житлоний за*
кон» (36. Уз. УСІЧ* 1021 р. М 22 арт. П41).
18—100.
— Скасовано Інструкцій ГІПС УСІЧ* з 27
травня 1021 р. «Про порядок відводу земель
для потреб шляхів залізничних, водяних, то*
еових, грунтових то-що» (35. Уз. УСНІ’ 11)21
р.. М іо. арт. 2«4). 21—184.
• Скасовано постанову НУЦІИГу з 5
жовтня 1021 р. «Про дисциплінарні стягання
зи зламаний службової дисципліни в радян
ських (укгтжммис» <36. Уз. УСНІ* Нгл р.,

закріплення майна за незаможними селяннмн.
відібраного ними в порядку розкуркуленнн
села» (36. Уз. УСІЧ* 1922 р.. >4 32. нрт. 503).
5—02.
— Окасошто д«ктаноцу ВУЦИК’уз І листо
пада 1022 р. «Про продовження часу закрій*
леїшя майна, відібраного комнезамами» 136.
Уз. УСІЧ* 1922 р.. >4 40, арт. оч4). 5—02.
— ВтраТШІ силу ІІ. «Ж» :%[ГГ. 161 «Кодексу
Законів про Наросвіту УСГГ* (35. Уз. УСРН
11)22 !>., Л* 4«, арт. 720). 5—05.
— Доповнено црт. аігт. 732 і 734 ти змінено
арт. 733 Кодексу Законів про Пародию освіту
УСГГ (36. Уз. УСГГ 1022 Р„ Л4 43 црт. 72»)
уставою іі[ю держаині театри п їх об'єднання.
І о—91.
— Скасовано постанову ПІК УСІЧ* з
20 грудня 1022 р. «Про порядок затвердження
статутів і ідомя.іу за діяльною кредитових
учгтаиов* <36. Уз. УОРР 1022 Ір., >4 50, ЦП. 708).
10—00.

— Скасовано постанову ПІК УСГГ з
14 листопада 1922 р. «Про заснування ломбар
дки (позичкових -нас)» (06. У з. У*Я*Г 1922 р.,
,№ 47, арт. 700). 10—00.
— Догсонноію Цивільний іСоді-«с УСІЧ* (35.
Уз. УСИ' 1022 р„ >4 55. арт. 78) арт. арт.
415і, 415*. 415*. 415*. 10—07.
— Скасовано постанову ГНК УСРР з
21 КНІТШІ 1922 р. «Про Інститут Праці» <35.
Уз. У4ЇТР 1022 [р., Лв 19, арт. 300). 10—103.
— Нова редакція арт. 407 та додано арт.
407і до Цивільного Кодексу УСНІ*. (35. Уз.
>4 20, ПірТ. 574). 20 -252.
УСРГ 1022 р.. >і 55. арт. 780). 11—110.
— Нона редакція розділу І поділу X Ци
1922 рік
вільного Кодексу УСРГ (35. Уз. УСРР 1922 р.,
— Итритила силу постанова 1022 р. Укра
Лі 65. арт. 780). 12—1111.
інськоі Ккономічиої Гади з 12 травіш 1922 р.
— ('касовано розділ о (арт. 307—410} відділу
«Про доставлений УнІІІСПК' звітних відомопершого, частини другої, книш третьої Ко
стой, необхідних іиіинм установам» (36. Уз.
дексу Законів про Народні* Освіту УСРР (35.
УСІ*!* 1022 р., Л» 22). арт. :т. Шдд. ІІ. 20 -П7.
Уз. УСІЧ' 1022 р.. >4 40, арт. 720). 13—117.
— Итратила силу постанова Гади Народніх
— Н<лш редакція Я. пі» ирг. Ш і арт. 112
Комісарів УСІЧ* з 2о вересня 1022 р. <І!]К>
та п. «є» арт. 47 Кодексу Законів про Пра
зміну ноложіяшн про дег/жавні підряди й по
цю УСГГ <36. Уо. УСІЧ' 1932 |ь, .4 52, арт.
стачання» (36. Уз. УСРГ 1922 р., Л4 43, арт.
751). 15—132. 1ЯЗ.
що). 1—2.
— - Доиошіїщо Цитілиннй Кодиихт УОГГ до*— Втратила силу постанова НУЦНК'у з 5
датком і| V* 436. Уо. УОРР 1022 р., >4 65, арт. липня 1922 р. «Про звільнення першого дер
жавной» степового заповідника «Асканія Но
780). 1—2.
— Доповнено увагою арт. 02 Цивільного
ва» від податків» (36. Уз. УСГР 1022 р., >4 29,
Кодмюп.у УАИ’Г <36. Ув. .УїСдЧ* 1022 р. .N4 55, арт. 451). 15—135.
— Нова редакція арт. 170 та виклюнешся
арт. 780). 1—2.
арт. 170—!в», 188 і 190 Кодексу Законів про
— Попа редакція нрт. III І 112 Кодексу За
конів про «іірацю УОЧ* (36. Ув. УіОРР 1922 р„
Працю УСРГ (36. Уо. УОІЧ* 1022
>4 52,
арт. 751). 17—М7.
М 52, арт. 751). 3—20.
— Попи редакція арт. 82 Кодексу Законів
— Додаток уиаги до арт. 7» Кодексу Зако
И'ІЮіЦрццю УСНІ' (Зб.Уи.УКДРР «1922 -р., ,\і 62, тів «<ро Працю УОРР <35. Уз. У ОРТ 1922 р.,
арт. 751; та лоиошіекші його додатком ПІ.—
52. арі. 761). 17—152.
Постанова ЦШС і РИК СРСР з о листопада
— Нона редакція уваги 2 до а|»т. 2 Кекселе1027 р. «Про компенсації при ш)]ш»олах і ари
ного Статуту. (35. Ув. УСГГ 1022 р., >4 20, арт.
321). 17—157.
наймах на роботу до інших місцевостей» (36.
— Скасовано постанову НУЦПК'у я 19 квіт
Зак. СГСІ* 1027 р. Л4 06, арт. ОНО). 4—52.
-- Скасовано шхггаиоцу ЛУЦШСу в 10 травня 1022 р. «Про порядок ностачаиня примі
щеннями держазких. професійних і партійних
, ня іі*22 >р. »Цро нркігншяшл «угров, які їморганізацій та установ» (35. Уя. .УСГГ 1Н22 р.
иит и «в яи’яш^у з і/юзкуунчулшишм села» (35.
У іі. УОІЧ' ІО&2 }>. М іі‘2, №}ГГ. :іЛ7). 5—02.
М ю. аят. 200). їй—1«5.
('касовано постанову НУЦНК'у з
— Скасовано воствнову ВУЦШС'у я б квітня
2 сернші 19-22 р.'«Про ІІІЮДіиїЖОШІИ тормізіу
1022 р. «Про палаци праці, будинки комуни

«Про організацію держполіткерування» (Зб.
й будинки робітників» (36. Уз. УСРР 1922 р.,
№ 16, арт. 263). 18—166.
Уз. УСРР 1922 р., 74 53, арт. 772). 28—245.
— Нова редакція уваги І до арт. 47 Кодексу
— Скасовано постанову РНК УСРР з 21
Законів про Працю (Зб. Уз. УСРР 1922 р..
липня 1922 р. «Про порядок володіння коопе
74 42, арт. 761). 28—250.
рацією, житловими, пежнтловимн помешкан
нями,' що є під И зарядом» <36. Уз. УСРР
— Нова редакція арт. 90 та доповнено арт.
47 Код. Зак. про Працю УСРЗР п. «з» (86. Уз.
1922 р., додатков. Збірн., арт. И). 13—166.
УСРР 1922 р., 74 52, арт. 751). 29—251.
— Додаток арт. 4і, 87і, 87е до Кодексу
Законів про Працю УСРР (Зб. Уз. УСРР
*
1923 рік
1922 р.. >4 52, арт. 751). 19—180.
— 11а розвиток п. «е» арт. 17, арт. 21, 149,
— Скасовано постанову Головкоопсркому
169 і на зміну арт. 103 Земельного Кодексу
«Про обов’язковість відкритого голосування
УСРР (Зб. Уз. УСРР 1922 р.. № 51, арт. 750).
нри виборах до органів управління та контро
21—184.
лю кооперативних організацій та про строки
— Скасовано декрет ВУЦВК'у з 28 березня
цих виборів». (Зб. Уз. УСРР 1923 р., відд. ІІ,
1922 р. «Про- відміну декретів Раднаркому у
74 3 (5) арт. 21Х ВІД. П. 5—29.
справі державної монополі! на сіль». (Зб. Уз.
— Скасовано інструкцію «про порядок ре
УСрР 1922 р., № 14. арт. 238). 22—191.
єстрації комгоспами нотаріальних угод на бу
— Скасовано постанову РНК УСРР з 1 квіт
дівлі та право забудівлі» з 20 вересня 1923 р.
ня 1924 р. сПро гірничий догляд» <36. Уз. УСРР (Бюл. НКЮ за 1923 р., 74 39). Відд. ІІ. 6—35.
1922 р., 7* 16, арт. 257). 22—191.
— Втратила силу постанова РНК УСРР з 9
— Скасовано постанову ВУЦВК’у з 9 серп- березня 1923 р. «Про зміну Положення про
ая 1922 р, «Про переведення гірннчно-техяіч- державні підряди й постачі» (Зб. Уз. УСРР
ннх і маркшейдерських робіт» (Зб. Уз. УСРР
1923 р., 74 9, арт. Ц2). 1—2.
1922 р. 74 33 арт. 516). 22—191.
— Нова редакція арт. Ю постанови ВУЦВК’у
— Скасовано постанову РНК УОРР а 29 з 17 січня 1923 р. «про обов’язковість платних
серпня 1922 Р- «Про гірнично-рятункову я іс
публікацій» (Зб. Узак. УСРР 1923 р. 74 3, арт.
питову справу в УСРР» (Зб. Уз. УСРР 1922 р. 4$). 1—2.
74 37, арт. 557). 22—191.
— Втратила силу постанова ВУЦВК з п
— Скасовано постанову РНК УОРР з 26 липня 1923 р. «про трудові кооперативні то
грудня 1922 р. «Про порядок продажу з авкцівариства». (Зб. Узак. УСРР 1923 р., 74 27, арт.
ону речей, що вийняті з невідданих пошто
396). 4—53.
вих посилок» (Зб.'Уз. УСРР'1922 р., 74 56 арт.
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у з 17
796). 23—200.
січня 1923 р. «Про встановлення місцевого збо
— Скасовано постанову РНК УОРР з 19
ру за видачу виписів та справок з метричних
грудня 1922 р. «Про встановленая прикордон
і реєстраційних книг» (Зб. Уз. УСРР 1923 р.,
них пунктів ііб-тнверстової надкордонної. зони 74 3, арт. 52). 5—65.
УСРР* (Зб. Уз. УСРР 1922 р., >4 56, арт. 794).
— Скасовано увагу до арт. І та додано увагу
24— 204.
до арт. 2 Постанови ВУЦВК’у та РНК УСР£
— Втратила силу постанова РНК УСРР з і
з ЗО березня 1923 р. «Про надання права
квітня 1922 р. «Про вимір місткости судеп УиНКШС видання обов’язкових постанов для
морської торгової фЛОТН» (об. Уз. УСРР 1922 р. забезпечення порядку на залізницях» (Зб. Уз.
74 15, арт. 255). 24—210,
УСРР 1923 р., 74 12, арт. 213). 9—87.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у з б верес
— Нова редакція арт. 5 постанови ВУЦВК’у
ня 1922 р. «Про адміністративну висилку» та РНК УСРР з 7 березня 1923 р., 74 8, арт.
(Зб. Уз. УСРР 1922 р., 74 39. арт. 586), та з $ 143). 9—88.
грудня 1922 р. «Про боротьбу з кримінальним
— Скасовано постанову РНК УСРР з 4 трав
бандитизмом і пачкарством» (Зб. Уз. УСРР ня 1923 р. «Про Раду допомоги Всеукраїнсько
1922 р., 74 63,'арт."771). 25—219.
му Інститутові Праці» (Зб. Уз. УСРР 1923 р.,
— На розвиток арт. 160 Земельного Кодексу 74 16, арт. 269). 10—103.
УСРР (Зб. Уз. УСРР 1922 р., 74 51, арт. 750).
— Скасовано постанову РНК УСРР з 4 січ
25— 220.
ня 1923 р. «Про охорону праці та забезпечен
— Нова редакція арт. 106 Кодексу Законів ня прав осіб, працюючих у промислових ко
про Працю УСРР (Зб. Уз. УСРР 1922 р., 74 52, оперативних підприємствах* (Зб. Уз. УОРР
1923 р., 74 2, арт. 18). 14—118.
арт. 751). 27—240.
— Скасовано постанову ВУЦВК’у а зо серп
— Втратила силу постанова ВУЦВК’у з 14
лютого 1923 р. «Про затвердження л надання
ня 1922 р. «Положення про украінську Голов
ну Палату мір та ваги і її місцеві органи». (Зб. чвяиостн положению про державний промподаток». (Зб. Уз. -УСРР 1923 р., 74 6, арт. 108).
Уз. УСРР 1922 р., 74 38, арт. 569). 27—243.
— 'Втратили силу арт. арт. &-7 постанови 15—135.
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у з 14
ВУЦВК’у з 22 березня 1922 р. «Про держполітлютого 1923 р. «Положення ііро державний
керування» (Зб. Уз. УСРР 19* р., 74 13, арт.
промисловий податок». (Зб. Уз. УСРР 1923 р.,
228). 28—245.
— Втратила силу постанова ВУЦВК’у з 6 74 0, арт. 109). 15—135.
грудин 1922 р. .«Про порядок продовження тер
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у з 23
міну ізоляції заарештованих ДПК на підставі березня 1923 р. «Про зміну ставок патентного
збору з торговельних та промислових підпркарт. 5 постанови ВУЦВК'у з 22 березня 1922 р.

\•

ємств, помешкань-склепів та особистих проми
слових зайнять» (36. Уэ. УСРР 1923 р., & ю,
арг. 185). 15—135.
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у з 13
червня 1923 р. «Доповнення до тимчасових
правил оподаткування урівияльиим збором»
<36. Уз. УСРР 1923 р., >4 22-93, арт. 344).
15—135.
— Втратила силу постанова РНК УСРР
з і4 червня 1923 р. «Про звільнення від дер
жавного промислового податку закладів, що
є на утриманні Українського Товариства Чер
воного Хреста і ЦК Наслідголоду а призна
чені для допомоги населенню» (36. Уз. УСРР
1923 р., 24 24, арт. 353) 16—135.
— Втратила силу постанова РНК УСРР а 23
червня 1923 р. «Про заходи щодо хйднесення та розвитку виноградарства на Україні»
(36. Уз. УСРР 1923 р., >4 24, арт. 363).
15—435.
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у з 4
липня 1923 р. «Про державні й комунальні
підприємства, що їх звільняється від промис
лового податку» <36. Узак. УОРР 1923 р.
>* 26, арт. 386). 15—435.
— Втратила силу постанова РНК УСРР з И
вересня 1923 р. «Про пільги щодо промисло
вого оподаткування» <36. Уз. УСРР 1923 р.,
34 33, 6РТ. 489). 15—136.
— Додаток уваги до арт. 4 постанови РИК
УСРР з 27 квітня 1923 р. «Положення про
примирні камери й третейські суди» <36. Уз.
УСРР 1^23 р., (N6 13, арт. 243). 17—162.
— Додаток уваги до арт. і постанови РНК
УСРР о 20 грудня 1923 р. «Правила про по
рядок одержування дозволу від органів охо
рони праці на влаштування, перевлаштуван
ня з відкриття промислових підприємств».
(36. Уз. УОРР 1923 р., >4 43. арт. 556). 17—153.
— Нова редакція арт, 1 постанови РНК
УСРР з 7 квітня 1923 р. «Про примирні ка
мери і третейські суди» (36. Узак. УСРР
•1923 Р., 24 13. арт. 243). 17—154.
— Скасовано постанову ВУЦВК’у з 2 липня
1923 р. «Про державні промислові підприєм
ства, що функціонують на підставі комерцій
ного розрахунку .(трести)». (36. Узак. УСРР
1923 р.. >4 25. арт. 377). 18-^164.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 23 січ
ня 1923 р. * Про територію державцях заводів,
фабрик і інших помошкань, промислових під
приємств і про порядок оплати за користу
вання ними» <36. Уз. УСРР 1923 р., 24 4. арт.
70). 18—166.
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у з п
червня 1923 р. «Про денаціоналізацію будни
ків» <36. Уз. УСРР 1923 р., >4 22-23, арт. 334).
18—166.
— Скасовано ттоотаипву РИК УСРР З І б
лютого 1923 р. «Положення про провадження
■мятсшсНлерськнх робіт у гірничих округах
УСРР». (36. Уз. УОРР 1923 р.. >4 6. а£г. 115).
22—191.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 20
квітня 1923 р. «Про порядок здавання в експлоатацію на території УСРР покладів ко

пальних будівельних матеріалів та ївших мі
нералів. що мають місцеве значіння». (36. Уз.
УСРР 1923 р, 24 ІЗ, арт. 229). 22—191.
1924 рік.
— Змінено постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з -29 березня 1924 р. «Про збір за судо
во-виконавчі чинності» (36. Уз. УСРР 1924 р.,
>4 7, арт. 69). ВІД. ІІ 7—48.
— Скасовано постанову РНК УСРР а 3 січ
ня 1924 р. «Про порядок розв'язування маєт
кових зматаеть між лержшдприємствамн. під.кованими безпосередньо ВРНГ» (36. Уэ.
1924 р., >4 1, арт. 6). 1—17.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 14
липня 1924 р. «Про нададая чинности тимча
совим будівельним правилам». (36. Уз. УСРР
1924 р.. X 53-54. арт. 327). 2—19.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР З 10 вересня 1924 р. «Про утворення
Всеукраїнського фонду імени В. І. Леніна на
організацію допомоги безпритульним дітям»
(36. Уз. УСРР 1924 р.. X 33. арт. 234). 3—2?.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з 19 березня 1924 р. «Про заборону со
ціально - небезпечним громадянам перебува
ти в певних місцевостях УСРР» (36. Уз.
УСРР 1924 р., X 7. арт. 68). 3—28.
— Скасовано арг. і постанови РНК УОРР
8 8 травня 1924 р. «Про лолгтгшенлм стану
робітників місць позбавлення волі» (36. Уз.
УСРР 1924 р.. X м, арт. 108). 4—54.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з 22 жовтня 1924 р. «Про комісію всправах
національних
меншостей
при
ВУЦВК'у та ІІ місцева органи». (36. Уз. УСРР'
1924 р., ,\* 42 арт. 266). 4—55.
— Скатовано постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з 10 веремія .1924 р. «Про порядок увіходжецяя сільсько . господарських колекти
вів у сільсько - господарські кооперативи».
(36. Уз. УОРР 1924 Р-, >4 35-36, арт. 237).
5—69.
—Нова редакція уваги до арт. 16 постансвій
ВУЦВК'у та РНК УСРР з 19 березня 1924 р.
«Про збір за судово - виконавчі чинності».
(36. Уз. УСРР 1924 р., >6 7, арт. 69). 5—61.
— Змінено арт. 2 постанови ВУЦВК'у з 26'
березня 1924 р. «Про оплату праці членів
ВУЦВК'у* (36. Уз. УСРР 1924 р., >>4 8. арт.
74). 6—63.
— Втратили силу арт. арт. і. 2 і 5 постано
ви ВУЦВК'у та РИК УОРР з 21 січня 1924 р.
«Про органи, що відають записом актів ци
вільного стану та контролем над ними». (36.
Уз. УСРР 1924 р., >4 4-5, арт. 23). 5—65.
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у та
РНК УСРР з 6 лютого'1924 р. «Про зменшен
ня ставок місіЦвого збору за видачу витягів
і довідок з метричних і реєстраційних книг».
(36. Уз. УСРР 1924 р., № 6, арт. 41). 5—65.
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у та
РНК УСРР з 19 березня 1924 «Про право гро
мадян зміняти свої прізвища й Імена» )3б.
Уз. УСРР 1924 р.. .V 7, арт. 67). 5—65.

Ж

— Втратила салу постанова ВУЦВК’у та
РНК УСРР в 3 грудня 1924 р. «Про зміну по
станови про право • громадян зміняти свої
прізвища а імена» <36. Уз. УСРР 1924 р„
*№ 50, арт. 307). 6—05.
— Скасовано постанову Ради Народнії Ко
місарів УСРР з 8 травня 1924 р. «Про поліп
шення стану робітників місць позбавлення
волі» (36. Уз. УСРР 1924 р., № 11. арт. ,Д08).
6—06.
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у та
РНК УСРР з з вересня 1924 р. «Тимчасові
правила про порядок публічної звітнооти».
<36. Уо. УСЙР 1924 р., № 31-32, арт. " 229).
14—122.
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у та
РНК УСРР з 13 серпня 1924 р. «Про звіль
нення від усіх податків вистав, концертів,
вечірок і базарів, що влаштовує ЦК Дономдітям прес ВУЦВК’у а Я місцеві органи» (36.
У зак. УСРР 1924 р., №20, арт. 176). 15—1351
— Скасовано постанову ВУЦВК’у та РНК
УСРР з 23 лютого 1924 р. «Про переїзд інва
лідів» <36. Уз. УСРР. ,1924 р., № б, арт. 62).
16— 142
— Скасовано постанову ВУЦВК’у та РНК
УСРР з 22 жовтня 1924 р. <Цро стягнення збо
рів у опірних справах про землекористування,
що знаходяться у віданні З&мелышх судових
Комісій» (36. Уз. УСРР- 1924 р., № 42, арт.
267).-17—160.
-V
— Нова редакція арт. в постанови ВУЦВК'у
та РНК УОРР з 16 квітня Г$24 р. «Інструк
ція про порядок перечисления залюд&ених
пунктів до -розряду міських або нільських
осель». (36. Уз. УСРР 1924 р., № 9, арт. 87).
17— 152.
— Додаток арт: 26і, нова редакція п. «а»
частини 2 арт. 187, п. «з», арт. 210, п. і арт.
2П Цивільного Процесуального Кодексу
УСРР (36. Уз. УСРР 1924 р., № 16—17, арт.
166). 17—156.
— Скасовано постанову Украінськоі Еконо
мічної Наради з И червня 1924 р. «Типовий
статут трестів, які знаходяться в безпосеред
ньому віданні Вищої Раде Народкь >го Гос
подарства УСРР» (36. Уз. УСРР 1924 р;, Від.4
Іі .4? 15. арт. 28). 18—164.
— Втратив оиду арт. і постанове ВУЦВК’у і
РНК УСРР в ЗО липня 1924р. иіПіро зміну арт.
23 положення про держнот&ріят і арт. 35
Житлового Закошу» (36. У$. УОРР 1924 -р.,
№ 19, арт. 168). 18—466,
— Нова редакція арт. арт. 66, 263, 274 Ци
вільного Процесуального Кодексу УСРР (36.
Уз. УСРР 1924 р.,.№ 16-17, арт. 166). 21—186.
— Нова редакція .арт. 191, та додаток до
частин Ш нового (розділу ХХІУа до Цивіль
ного Процесуального Кодексу (36. Уз. УСРР
1924 р., $4 16Л7, арі. 156 та 1927 ф., № 33,
арт. 156). 21—189.
*
— Нова редакція п. «6» $рт. 43, п. «а» ча
стини 2 арт. 187, п. і арт. 266, п. «а» арт. 266і,
та додаток п. <м> до'арт. 210, п. «а» до арт.
271, та арт.ч29і1 Цивільно-Процесуального Ко

дексу УСРР (36. Уз. УСРР 1924 р. № 16*17
арт. 456).' -25—214.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 15 ли
стопада 1924 р. «Про порядок користування
державним земельним майном і направлення
прибутків з нього» (36. Уз. УСРР 1924 р..
№ 49. арт. 293). 25—220.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 21
червня 1924 р. «Інструкція про порядок пере
ховування й вид&ткування спеціальних кош
тів Головної Палати Міри і Ваги УОРР»
(36. Уз. УСРР 1924 р., № 14, арт. 135).
26—231.
— Скасовано поста нову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з 21 вересня 1924 р. «Про порядок і нор
ми соціяльпого забезпечення військових інва
лідів і родин військових службовців, що втра
тили -годувальників» (Об. Ув. УОРР 1924 р.,
№ 29, арт. 221). 27—241.
1925 рік
— Скасовано постанову Наркомсоцзабезу«.Положення про округові Комісії по визнан
ню орав підопічних органів соцзабезу ма соці
альне забезпечення за 1925 р.» Відд. ІІ 4—20.
— Скасовано положення про Найвищу Ек
спертно-Конфліктну Комісію Наркомсоцзабезу
по визнанню прав підопічних органів соцза
безу на соціальне забезпечення та призначен
ня його за 1925 р. Відд. ІІ. 4—20.
— Скасовано обіжник № 280 з 11-ПІ—25 р.
«Про порядок виплати пенсії по справах під
опічних, що їх розв'язала Найвища ЕкспертноКонфліктна Комісія» ійдд. ІІ. 4—20.
— Скасовано обіжника № 306 1925 р. «Про
введення в органах соцзабезу едино! системи
призначення та обліку соціяльного1 забезпе
чення в частині щодо порядку призначення
соціяльного забезпечення та виплати пенсій»
ВІДД. ІІ. 4—20.
— Втратила силу постанова Наркомсоцзабе
зу УСРР з 21 вересня 1925 -р. «Про пснсіону*
вання інвалідів села» (36. Зак. по соцзабез
печенню селянства 1926 р., вид. Наркомсоцза
безу УСРР). Відд. ІІ. 4—20.
— Змінено Статут (Пайового Товариства
«Електрохліб». що його затверджено УЕН
(36. Уз. УКЗРР 1925 р., відд. ІІ, №21, арт. 62).
Відд. П. 7—40.
— Скасовабо постанову УЕН з 15 грудня
1925 р. «Про встановлення такси за заріз худо
ба» (36. Уз. УСРР 1925 р., відд. ІІ, № 28, арт.
74). ВІДД. И. 22—134.
— Скасовано лостапову ВУЦВК’у та РНК
УСРР з і квітня 1925 р. «Про .Всеукраїнську
шкоду командного окладу міліцЦ і криміналь
ного .розшуку» (36. Уз. УСРР 1925 р. № 17,
арт. 134). 1—4.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 27 січ
ня 1925 р. «Про державний збір на заведення
до торговельного реестру трестів тЬ інших тор
говельних і промислових підприємств» (36. Уз.
УСРР 1925 р., № 4, арт. 28) і постанову з 20
травня 1925 р. про аміну арт. 4 згаданої поста
нови (36. ,УЗ. УСРР 1925 р., № 28, арт. 220),
1—6.

— Втратила силу постанова РНК УСРР з 6 4 силу записів народжень, смертей і шлюбів, за
веденні у колишні метричні книги» (Зб. Уз
червня 1925 р. «Тимчасова інструкція про по
УСРР 1925 .р., ?« 16, арт. 121). 5~4>5.
рядок переведення в життя постанови ЦВК і
— Втратила силу постанова ВУЦВК'У та
РНК СРСР з їв травня 1924 р. «Про допомогу
РНК УСРР з ЗО вересня 1925 р. «Про провад
кооперативному будівництву робітничих
ження терміну реєстрації фактів народження,
жнтл у частині віддання на Пільгових умо
вчасно незаявлених» (Зб. Уз. УСРР 1925 р
вах лісосік на території УСРР» (36. Уз. УСРР
Ж 73, арт. 422). 5—65.
1925 р., М 31, арт. 242). 1—14.
— Скасовано постанову* іРНК УСРР з 6
— Втратила силу постанова Народнії Комі
сарів УСРР 3 25 серпня 1925 р. «Про розмір
жовтня 1925 р. «Про заснування комітету для
відрахувань а фонду поліпшення побут)' ро
нагляду за діяльністю видавництв і розповсюд
бітників державних аіідпрнлмств на потреби женням друкованих творів при Народиьому
Комісаріатові Внутрішньої Торгівлі УСРР».
будівництва робітничих житл у 1924-25 бюд
жетному роді» (36. Уз. УСРР 1925 р. .V 66,
(Зб. Уз. УСРР 1925 р..
81, арт. 473). 5—68.
арт. 372). 1—14.
— Нова редакція уваги другої до арт. 8
— Нова редакція арт. 1, арт. 6, п. <а» арт. Статуту служби в поправно-трудових устано
7, п. «в» арт. 7, і игд» арт. 7, п. «а» арт. 9, арт.
вах (Зб. Уз. УСРР 19*25 р., & 9н. арт. 534).
п. 12, п. «а» арт. 17, арт. 18 та полічу VI. VII*
•_74'
VIII і IX Постанови ВУЦВК у і РНК УСРР з 23
— Ноша редакція ц. «а* арт. 178 та розділу
січня 1925 р. «Положення про селянські то
XX Попрадао-Тртдового Кодексу УСРР (Зб.
вариства взаємодопомоги» (Зб. Уз. УСРР 1925
Уз. УСРР 1925 ;р., ^ 94-95, орт. 524). 7—70.
р. , Ж 3, арт. 21). 3—21.
— Окасоваогск шостанову РНК УСРР з 23
— Доповнено увагою арт. і постанови
вересня 1925 р. «Про Всеукраїнські і міс
БУЦВК'у і РНК УСРР з і липня 1925 р.'«Про
цеві комітети порятунку на водах» (Зб. Уа.
обов'язкову передплату Збірника Узаконень
УСРР 1925 р., ?4 72, арт. 414). 10—95.
УСРР, газети «Вісти» Всеукраїнського Цен
— Втратила силу постанова ВУЦВК’у і
трального Виконавчого Комітету і офіціЛпих
РНК УСРР з 7 жовтня 1925 р. «Про порядок
органів друку АМСРР і округових виконавчих
ліквідацій чсоопоративних організацій, з’єд
комітетів» (Зб. Уз. УСРР 1925 р., М 43, арт. нання їх та розділ» (Зб. Уз. УСРР 4925 р.,
288). 3—24.
.>4 75-76, арт. 439). 10—101.
—* Скасовано постанову ВУЦВК’у та РІІК
— Втратила сило’ постанова РНК УСРГ з 27
УСРР з 4 листопада 1925 р. «Про цен
лютого
1925 р. «Про нараду в оправах банків
тральне Архівне Управління УСРР (Укрцентрпри Все\укра.'шській Конторі Держбанку > (36.
архів) та його місцеві органи» (Зб. Уз. УСРР
Уз. УСРР 1925 ір., >4 Н, арт. 81). 11—107.
1925 р., № 82, арт. 485). 3—29.
— Нова редакція арт. арт. 102, 105 4 ю1* Ве
— Додано увагу до арт. 20 постанови
теринарного
Кодексу УСРР (Зб. Уз. УСРР
ВУЦВКу і РНК УСРР з 7 жовтня 1925 р.
1925 -р., >4 9-Ю, арт. 77). 13—ИЗ.
«Про порядок ліквідації державних промисло
— Нева редакція уваги до арт. 7 постанови
вих і торговельних підприємств, що існують
з 25 листопада 1925 р. «Про забезпечення чле
на підставах господарського розрахунку, а та
нів родин робітників і службовців, вирядже
кож акційних товариств І товариств з обме
них до радянських партійинх шкіл а комуніженою відповідальністю, з виключною або пе
СТИЧНИХ університетів» (Зб. Уз. УСРР ІІ925 р.,
реважною участю державного капіталу» (Зб.
>4 98, арт. 536). 14—121.
Уз. УСРР 1925 р., «Лі 76-76, арт. 437). 3—34.
— Втратила силу постанова ВУЦВКу та
— Доповнено арт. із постанови РНК УСРР
РНК УСРР в 23 вересня 1925 <р. «Про зміну
«Про порядок відпуску й оплати лісу на пні»
(Зб. Уз. УСРР 1925 р., № 25, арт. 187). 3—41.
/ постанови ВУЦВК’у та РНК УСРР 8 3 верес— Нова редакція уваги 2 арт. іі «Положен ' ня 1924 р. «Тимчасові правила про лортдак
публічної звітності» (Зб. Уз. УСРР 1925 р.,
ня про управління аптеками й аптечними
N4 71, арт. 409). 14—122.
установами (аптекоуправління)». (36. Уз.
— Нова редакція арт. 146 Положення про
УСРР 1926 р., >6 122, арт. 160). 4—66. ,
судоустрій
УСРР (Зб. Уз. УСРР 1926 <р..
— Скасовано постанову ВУЦВКу та РНК
*4
92-93,:арт.
622). 14—125.
УСРР з 7 жовтня 1925 р. «Про заходи, що за
— Нова редакція арт. 5 постанови РНК
безпечують використання коштів низової ме
УСРР з 29 червня 1925 ір. «Про санітарну охо
режі сільсько-господарської кредитової коопе
рону вод» (Зб. Уз. УСРР 1925 р., ?4 42, арт.
рації за призначенням на кредитування селян
236). 16—146.
ського господарства» (Зб. Уз. УСРР 1925 р.,
— Нева редакція арт. 12 постанова
24 76-76, арт. 440). 5—59.
ВУЦВК’у та РНК УСРР з 23 вересня 1925 р.
—, Нова редакція відділу шостого, розділу
«Про земельні розпорядки в смузі міст і сечетвертого, частини другої, книги другої, Ко
лніц міського типу». (Зб. Уз. УСРР 1925 р.,
дексу Законів про народню освіту УСРР, в
>4 72, арт. 411). .17—152.
редакції постанови ВУЦВКу і РНК УСРР з
27 березня 1925 р. (Зб. Ув. УСРР 1925 р., № 16,
— Нова редакція арт. арт. 6, іі і 12 та •до
арт. 118). 5—60.
даток уваги до арт. 10 постанови ВУЦВК'у та
— Втратила салу постанова ВУЦВК’у та
РНК УСРР з і липня 1925 р. «Про меліора
РНК УСРР з 27 березня 1925 р. «Про події
ційні кооперативні товариства» (Зб. Уз. УСРР
народжень, вчасно незаявлених.і про законну
1925 р., N 43, арт. 284). 17—152.

— Нова редакція арт. арт. 2, з і 4 постанови
ВУЦВК’у і РНК УСРР в 23 транкя 1926 р.
«Про вивлаонеаня будівель сільсько-госпо.
дарсьвого црияиачеаия «а землях трудового
користзгоавшя». (Вб. Ус. УСРР 1925 ф., № 27,
арт. 916). -17—162.
— Нова редакція арт. в зюсташови ВУЦВК’у
і РНК УСРР з їв грудня 1926 р. «-Про креди
тування трудового селянства за оплату робіт
щодо внутриселищного землекористування»
(36. Уз. УСРР 1925 р., .4 102, арт. 659).
17—152.
.
— Нова редакція арт. З шстамови ВУЦВК’у
1 РНК УСРР з 16 листопада .1925 р. «Про ко
мітети незаможних селян УСРР» <36. Уз.
УСРР 1925 р., М 9$, арт. 527). 17—152.
— Нова редакція арт. і постанови РНК
УСРР з 19-У 1925 р. «Про заходя до якомплеюуванвя лікарським ларсаналом сільсь
ких медично-санітарних уставов» (36. Уз.
УСРР 1925 р., >4 27, арт. 212). 17—152.
— 'Нова редакція уваги до арт. 1 і арт. 2
постанови РНК УС^Р о 28 лютого 1925 р.
«Про порядок розв'язання трудових конфлік
тів, що виникають на грунті вживання най
маної праці в селянських господарствах». (36.
Уз. УСРР 1925 р., N 11. арт. 82). .17—162.
— Нова редакція ції. іі постанови
ВУЦВК'у та РНК УСРР з 5 серпня 1925 р.
«Про заходи до переведевяя загального «нав
чання» (36. Уз. УСРР 1925 р.. >4 62-63, арт.
355). 17—152.
— Скасоваиго постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з 15 липня 1926 р. «Про прибутково-ви
даткові кошториси сільських рад» <36. Уз.
УСРР 1925 р.. /6 56, арт. 329). 17—152.
— Втратила сілу постанова ВУЦВК'у та
РНК УСРР з 27-Ш 1925 р. «Про дешаціоналізацію будинків у АМСРР* (Зб. Уз. УСРР 1925
р., N 16, арт. 114). 19—166.
— Втратила сн.ду постанова РНК УСРР з
21 вересня 1925 ір. *Про зміну «уваги і до арт.
35 Житлового закону УСРР» (Зб. Уз. УСРР
1925 р., >6 70, арт. 398). 18—166.
— Втратила силу постанова .ВУЦВК'у та
РНК УСРР з 16 «рудня 1925 ,<р. «Про продов
ження реченця і про тдвищалая морем оцін
ки для демаціоналізаїШ будинків» <36. Уз.
УСРРМ925 ф., #4 101, арт. 554). 18—166.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 21
липня 1925 р. «Про організацію ери Наркомпраці УСРР комісії державного ворцувавни
заробітньої платя службовців установ, що
знаходяться иа державному й місцевому бюд
жеті* (Зб. Уз. УСРР 1925 р., .4 66, арт. 334).
19—174.
— Окаговаио постанову РНК У.СРР з 26
жсетвя 1926 р. «Про амілу арт- арт. і 4 5 пос
танови РНК УСРР «Про ©ртвигівацію ори НКПращі УСРР Комісій 'державного вотрвясшя
заробітиьоі плати службовців установ, що
знаходяться иа державному і місцевому бюд
жеті» (Зб. Уз. УСРР 1925 ф., >4 80, арт. 470).
19—174.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у і РНК
УОРР з 16 грудня 1925 ф. «Про вацавяя чин

ности -нотаріальному положенню* (Зб. Уз.
УСРР 1925 -р., >4 102, арт. 567). 20—183. •
— Скасовано шостаясшу (ВУЦВК’у І РНК
УСРР з 4 листопада 1925 р. «Про' вилучення
земель для державалгх і громадських потреб»
(Зб. Уз. УОРР 1925 р., ?4 9в, 8фт.49б). 21—184.
— Нова редакція арт. 10, 29. ЗО і Зі та вик
лючно увагу 2 до арт. 22 постанови ВУЦВК'у
та РЛК УОРР з 23 ввресия 1925 р. «Про зе
мельні розпорядки В СМУЗІ міст І містечок».
(Зб. Ув. УОРР 1926 ір., Ж 72, арт. 411). 23—198.
— На розвиток я. в поділу «Д» арт. 13«Положсвсня про округові з'їзди рад і округо
ві виконавчі комітети» (Зб. Уз. УСРР 1926 ір.,
^ 83, арт. 487). 24—206.
— Нова редакція ерг. 2 і з постанови
РНК УСРР з 2 грудня 1926 р. «Про Всеук
раїнську .раду соціального страхування при
Народи ьому Комісаріяті Праці УСРР» (Зб.
УЗ. УСРР 1925 р., >4 100, арт. 542). 24—212.
— Нова -редакція п.28 арт. 14 уваги 2 доарт. 98, арт. арт. 99 і 100 Ветеринарного Ко
дексу УОРР <36. Уз. УОРІР 1925 р., ?4 9.10*
арт. 77). 26—218.
— Скасовано .постанову РНК УОРР з 23 «січ
ня 1925 р. «Про вироблення виноградних, пло
дово-ягідних і родэннковлх вил, -прястшіених
на продаж» (Зб. Уз. УСРР 1926 «р., >4 4, арт.
24). 25—230.
— Окаюовашо постанову РНК УСРР з зі
березня 1925 ф. «Про зміну Постанови про
вироблення виноградних, пЛодово-ягілннх і
фодзлякоаих вин, призначених на продаж»
(Зб. Уз. УОРР 1925 ір., N 17. арт. 126). 25—230.
— Скасовано постанову Р<ВК УОРР з 2
червня 1925 р. «Про доповнення постанови
РНК УСРР з 23 січня 1925 ф. «Про вироблен
ня виноградних, плодово-ягідних і іроде-ников их вин, шрканаяеш™ за продаж* <36. Уз.
УСРР 1926 р., >4 29-30. арт. 231). 25—230.
— Скасовано постанову РЙК УОРР з 25 бе
резня 1925 р. «Правила про тягловий перевіз
виноградного вина в межах УСРР» <36. Уз.
УСРР 1925 ф., >4 15, арт. 106). 25—230.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 23
червня 1925 р. «Про доповнення постанови
«Правила про тягловий перевіз виноградних
вин у межах УСРР» <36. Уз. УСРР "і 925 р.,
>4 40-41, арт. 282). 26—230.
— Нова редакція арт. 5 постанови ВУЦВ1С
та РНК УСРР з 6 січня 1925 <р. «Про купівлі©продаж на роздріб із розстроченням виплати
сільсько - господарських машин іі знаряддя,
набуванні селянами» <36. Уз. УСРР 1925 р.,
Я 2, арт. 12). 26—232.
— Скасовано постанову ВУЦВК’у та РНК
УСРР з 4 листопада 1925 р. «Про надзвичай
ні сесії Найвищого Суду та ©кругових судів
УОРР» <36. УЗ. УСРР 1925 ф., Я 82, арт. 486).
28—246.
— Нова редакція об’єднаного розділу Ш і
IV <арт. арт. 15—24) в один розділ поправно'Трудового Кодексу УОРР <36. Уз. УСРР
1926 р., >4 94-95, арт. 524). 29—250.
— Нова редакція арт. 65 Ветеринарного
Кодексу УСРР (Зб. Уз. УОРР 1925 $>., Я 9-10,
арт. 77). 29—254.

— На роївкток арт. ті 17 постанови
ВУЦВК'у І РИК УСРР « 23 січня 1925 р.
«Положення про селянські товариства взаємо
допомоги» <36. Уз. УСРР 1925 р., Л» 3, арт.
21). 30—267.
і 936 рік
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— Скасовано постанову УЕН з 2 жовтня
1926 р. «Про фонд на стандартизацію сільсько
господарських машин та знаряддя» Об. Уз.
УСРР 1926 р.. відд. ІІ. .>» ЗО, арт. і«9). Відд.
ІІ, 2—7.
— Скасовано інструкцію >6 356 з 26 квітня
1926 р. «Про порядок і норми СОЦІЯЛЬНОХО
забезпечення в сільських місцовостнх інвалі
дів ВІЙНИ, -]>ОДНН війоьково-службовців. що
втратили годувальників та родин осіб, що
перебувають у лавах Червоної Армії» (36. Уз.
УСРР 1926 р., ВІДД. ІІ, 4—20).
— Скасовано п. п.' 9. 10, із і м постанови
З 14 серпня 1926 р. «Інструкція про порядок
прийому й розв'язання скарг і заяв, що їх по
давалося до Наркомсоцзабозу* <36. Уз. УСРР
1926 р., відд. ІІ, >8 20, арт. ес). Відд. -ІІ.
4—20.
— Доповнено Інструкцію з 20 листопада
1926 р. «Про порядок видачі яагально-хрочддонських закордонних лашпартів для грома,
дяк Союзу РСР та віз для чужоземців» (36.
Уз. УСРР 1926 р., відд. ІІ. & 40—42. арт.
162). Відд. ІІ. 6—34.
— Скасовано постанову Наркомсоцзлбезу
>6 2 з 15 травня 1926 р. «Про двох річну дав
ність для призначення соціального забезпе
чення*. Відд. ІІ. 7—43.
— Скасовано постанову Наркомннуспряв.
Наргкомзему, Наркомюсту та НКФ УСРР з
15 липня 1926 р. «Інструкція Про порядок
застосування арт. 99 Кримінального Кодексу
УСРР. та про порядої; накладення й стяган
ня штрафів за лісові ираволомлтпл» <36. Уз.
УСРР 1926 р., Відд. ІІ, >6 23. арт. 83). Відд. ІІ.
19—114.
— Скасовано постанову УЕН з 27 квітня
1926 р. «Про реченець, коли набирав сили
постанови УКН», «Про встановлення такси
за заріз худоби» (36. Уз. УСРР 1926 р., відд.
ІІ, >4 12,.арт. 35). ВІДД. Іі, 22—134.
— Скасовано постанову УЕН з 22 червня
1926 р. «Про зміну арт. з постанови «про
встановлення такси за заріз худоби» <36. Уз.
УСРР 1926 р., відд. Л, 19. арт. об). Відд
ІІ, 22—134.
— Нова редакція частини 2 арт. 3. та арт.
6 Постанови ВУ-ЦВІСу та РНК УСРР з 10
червня 1926 .року «Про пам’ятки культури й
природи* (36. Уз. УСРР 1926 р., «'м 32-33,
арт. 259). 1—5.
— Скасовано постанову РНК УСРР а 20
грудня 1926 р. «Про е.пеціялвні кошти уста
нов.’ що в на держанному й місцевому бюдже
ті* <36. Уа. УСРР 1926 р.,
80, арт. 49і).
1—10.

— Нова редакція арт. 42 постанови РНК
УСРР з 15 оічня 4926 .р. «Про порядок засто
сування постанови РНК СРСР» Тимчасові
Правила про умови вживання допомічної най

маної праці н «’Єіянськнх гоои»ирств.іХ’ (36.
Уз. УСРР 1926 р.. >» 4. арт. 35). 1— і і .
— Нова редакція постанови НУЦВКу. та
РНК УСРР а 23 квітня 1926 р. «Про умов*
праці робітників а наймів, що виконують вдо
ма в наймача (домові робітники) [«богу для
особистого обслужонни наймача й його*|чмннк> (36. Уз. УСРР 1926 р.. Л* -22. арт. »ч2».
1—11.
— Вт|итнла силу пост,*нок.і РНК УСРР з
іч лютого 1926 р. кПро порядок застосування
арт. арт. 1—) постанови ЦВК і РНК СРСР а
16 жовтая 492‘* )>. «Пр» надання держанням
підприємствам пільг на будун.пгня робітни
чих оеель» (36. Уа. УСРР І92«» р.. .4 И. арт.
І (>5). 1—14.
— Втратила силу постанова !*ІІК ЛЧТР з
ЗО травня 1926 -р. «Про нритягіВ'їпія на 1925.
26 бюджстовий рік чинности ноїтанови Ради
Народнії Комкорів УСРР о 25 «ч-рпин 1925
року «Про розмір дідраху.шміь з фоіпу ло тішпини побуту іюбітннкін державних лі.інрн9МСТВ на ПОТрсбИ будівництва робітничих
ЖИПЛ У 1924-25 бю.ІЖСТОВ-'Му році» (36. У І.
УСРР 1926 ]).. .'м 27.28. арт. 233). 1 —14.
— Скасовано постанову РНК УСРР о зі березня 1926 року «Про арапа органів технічноадміністративного догляду над цивільним бу
дівництвом іфшіншітн ]н»боги. проваджувані
без затвердженого проекту» <;К5. Уз. УСРР
1926 р.. >8 19, арт. 154). 2—19
— Нова редакція уваги 1 «ц«т. іоі Цнвіль.
ного Кодексу УСРР, та додано увагу 5 до
арт. іоі Див. 1»'од. УСРР <36. Ул. УСРР 1926
р.. >4 47, арт. 314). з—зі.
— Додамо до арт. 206 Диві.и.но-И)юц. -у.
ального Кодексу УСРР увагу другу <-*б Уз.
УСРР 1920 р.. Ле 32-33. арт. 256). 3—32.
— Нова редакція арт. ч «постанови ВУЦНК'у
та РНК УСРР з 24 березня 1926 р. ►■Пр» по
рядок встановлення .трудового «пажу іивалідам праці й вопигонлсиля факту перебувайкя громадян <на військовій службі та набут
тя ними у овяоку з -не» ІИВа-ТІ.ІНостИ* (Зб.
Уз. УСРР 1926 рм М 16. ВрТ. 125). 3—35.
— Скасовано постанову Всеукраїнської
Економічної Наради з 14 березня 1926 року
«Про комітет допомоги тракторезмавотву
я
гракторовикори'тгуваяню (тракторовтей комі
тет) при Українській Економічній я*раді».
(Зб. Уз. УСРР 1926 р.. ВІЛЛ. ІІ. М 29.29. а[Т.
101). 3—42.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 24
березня 1926 р. «Про постійну нараду дій
регулювання сільсько-господарського машинопоотачання при народиьому комісаріяті зе
мельних справ УСРР» <36. Уз. УСРР 1926 р..
.4 56, арт. 374). З—42.
— Нова постанова РНК УСРР з 4 жоігляя
1926 р. «Про центральний хол-иннковий жлмітет при НКТоргівлі УСРР» (Зб. Уз. УСРР
1926 р.. N 01. арт. 402). 4—50.
— Додадо до арт. 2 п. я. «л—н* та нова
Редакція п. «в» арт. з постанови РНК УСРР
з 4 жовтня 1926 року «Про центральний холодииковнй комітет при Наркомторгівлі

УСРР». <36. Уз. УСРР 1026 р., >4 61, арт. 402).
4—60.
-г Додано до арт. 24 «Положения про міс
цеві фінанси УСРР» <36. Уз. -УСРР за 1926р.,
>4 74—76, арт. 466) луякт «Я*. 4—51.
— Скасовано арт. 7 1 ш.п. -«а» і «б» з ува
гою до цього пункту постанови ВУЦВК'у та
РНК УСРР з 20 січня 1926 р. «Про пільги
і переваги особая, що перебувають «а службі
міліції й кримінального розшуку УСРР і їх
нім родинам» <36. Уз. УСРР 1926 р., >4 З,
арт. 33). 4—54. .
— Скасовано (постанову 'ВУЦВК‘іу і .іРНК
УОРіР з 8 грудня, 1926 р. «Про комірне (квар*
тнрову плату) й заходи до вреіулюванпя ко
ристування житлом у містах і селищах місь
кого тилу» <36. Уз. УСРР 1926 р., ІІ 77-78,
арт. 477). 4—54.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у і РЛК
.УСРР з 23 липня -1926 р. «Про зміну арт. 2
постанови -ВУДВК'у і РНК УСРР «Лро захо
ди, що забезпечують вякорнстаошш коштів
инзової мербжі оільсько-господарської креди
тової кооперації іна кредитування селянсько
го господарства, за призначенням» <36. Уз.
УСРР 1926 р., N 46, арт. 306). 5—59.
'
— Скасовано арт. арт. 5 і б Поот&ноби РІЖ
УСРР з 27 серпня 1996 р. 4Цро реорганізацію
райояових спілок сільськогосподарських ко
оперативів у крцдктслілкх» <36. Уз. УСРіР
1926 р., >6 52, арт. 351). 5-*69.
— Додано арт. <13 до постанови РНК УСРР
з 27 серпня 1926 р. «Про реорганізацію райоповні спілок сільськогосподарських коопе
ративів у кредитепілкн» <36. Уз. УСРР. 1926
р, N 52, арт. 351). 5—59.
— Втратила силу постанова ВУДВК'у та
РНК УСРР з 16 червня 1926 р. «Про крайній
реченець, дня реєстрації фактів (народження,
вчасно не заявлених» <36. Уз. УСРР 1926 р.,
?4 32-33, арт. 255).- 6—65.
— Скасовано постанову ВУДВК'у та РЛК
УСРР з 13 травин .1926 р. «Про затвердження
переліку майна, що на його не може бути
направлене отягання під нас справляння по
датків» '<36. Уз. УСРР 1926 Р„ .4 24-25, арт.
298). 9—82.
—:: Нова редакція уваги до арт. 81і закону
про ліси УСРР <36. Уз. УСРР 1926 р., >4 63,
арт. 417). 9—89.
— Нова редакція арт. 8і постанови РЛК
УСРР з 5 лютого 4926 р. «'Про порядок, як
реалізувати деревнну ®а Лісових ділянмах
колишньою (нетрудового користування, пере
даванні на сільсько-господарське користу
вання громадянам і об'єднанням селянської
трудової людности» <36. Уз. УСРР 1926 р.,
>4 12, арт. 88). 10—98.
— Нова редакція до арт. 29 «Положення
про місцеві фінанси УСРР (36. Уз. УСРР
1926 р., >4,74—76, арт. 463). 10—100.
— Додаток уваги. до арт. 1 іі «Положення
’ про Робітпиче-Селяясіжу -Шліців УСРР» <36.
Уз. УСРР 1926 р., У4 7.1, арт. 462). 11—106.
— Скасовано постанову ВУДВК'у та РНК
УСРР з 20 січня 1926 р. «Про участь держав.

них установ та підприємств в акційних това
риствах (районовнх стоварищеннях) і стоварнщоннях з обмеженою відповідальністю» <36.
Уз. УСРР 1926 р., >4 3, арт. 32). І2—111.
— Скасовано постанову ВУДВІСу та РНК
УСРР з 24 лютого 1926 р. «Про зміни і допоинонаїя розділу 5, поділу X Цивільного Кодек
су «Акційне товариство (пайове товариство»).
(36. Уз. УСРР И926 р., Ю 16, арт. 115). 12—611.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з 29 вересня 1926 р. «Про зміну і до
повнення Цивільного Кодексу УСРР» (36. Уз.
УСРР 1926 р., н 69, арт. 385). 12—111.
— Додаток уваги до арт. 1. нова редакція
арт. 2, виключено.увалу 1 до -арт. З і замінено
Н (увагу) увагою 2 нової редакції, а увагу з
до арт. З вважати за уваг}' 2 постанова 3, з
8 вереоня 1926 р. «Про підподіл шосейних
грунтових (возових) шляхів місцевого значін
ня УСРР і про норми смути відводу (виклеє
не кня для них» (36. Уз. УСРР 1926 р.,
>4 64-55 арт.’ 362). 13—116.
— Нова редакція уваги до арт. і постанови
ВУЦВК'у та РНК УСРР з 24 березня 1926 р.
«Про порядок встановлення трудового стажу
інвалідам праці й установлення факту пере
бування громадян на військовій службі та
набуття лимя у зв’язку' з нею ілвалідностл».
<36. Уз. УСРР, 1926 р., ?« 16, арт. 125 та
1927 р., >4 25, арт. 126). 14—іі24.
— Скасовано постанову ВУЦВК’у та РНК
УСРР з 7 липня 1926 р. «Про ліквідацію округових інспектур внутрішньої торгівлі й про
організацію управлінь уповноважених На.роднього Комісаріату Зовнішньої й Внутріш
ньої торгівлі УСРР» (36. Уз. УСРР 1926 р.,
№ 42, арт. 293). 14—128.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з ііо лногопада 1026 р. «Про зміну по
станови ВУЦВК'у та РНК УСРР в 7 липня
1926 р. «Про ліквідацію о кругових інспектур
внутрішньої торгівлі й про організацію управ
лінь уповноважених Наркомторгом Зовнішньої
торгівлі УСРР» <36. Уз. УСРР 1926 р., >4 70,
арт. 461). 14—128.
— Додаток увалі до арт. 8 постанови
ВУДВІСу та РНК УСРР з 27 серпня 1926 р.
«Про реорганізацію районових спілок сіль
сько • господарських кооператив® у Кредитспілки» (36. Уз. УСРР 1926 р., >4 62, арт. 351).
15—129.
— Нова редакція арт. 42 постанови РНК
УСРР з 15 січня 1926 р. «Про порядок засто
сування постанова РНК СРСР «Тимчасові
правила лро умови вживання допоміжної най
маної праці в селянських господарствах».
<36. Уз. -УСРР 1926 р., >8 4, врт. 35). 15—137.
— Нова редакція арт. 14 постанови ВУДВК'у
і РНК УСРР з 28 квітня 1926-р. «Про умови
праці робітників з наймів, що виконують
вдома у наймача (домові робітники) роботу
для особистого обслужений наймача й його
родини» (36. Уз. УСРР 1926 р., >4 22, арт.
182). 15—137.

— Скасовано увагу і до арт. і постанови
РНК УСРР з 15 січня 1926 р. «Про порядок
застосованмя постанови РНК СРСР «Тимча
сові правила про умови вживання допомічяоі
найманої праці в селянських господарствах»
(36. Уз. УСРР 1926 р., >4 4, арт. 35). 15—138.
— На розвиток арт. 2 додатку 5 до Ци
вільного Кодексу УОРР (36. Уз! УСгР
1926 р., .V 59, арт. 385). 17—149.
— Скасовано постанову ВУЦВК’у та РНК
УСРР з 10 листопада 1926 р. «Про доповнен
ня постанови про стягання зборів у спірних
справах яро землекористування, що знахо
дяться у віданні земельних судових комісій»
(36. Уз. УСРР 1926 р., & 70, арт. 450). 17—150:
— Нова редакція арт. 5 постанови ВУЦВК'у
і РНК УСРР з 20 жовтня 1928 року «Про еаходи до місцевого шляхового будівництва».
(36. Уз. УСРР 1926 р., >4 63, арт. 414). 17—162.
— Нова редакція п. «д» арт. 23 постанови
ВУЦВК’у і РНК УСРР з 10 листопада 1926 р.
^Положення про робітниче - селянську мілі
цію УСРР» (36. Уз. УСРР 1926 р., Лі 71, арт.
452). 17—162.
— Нова редакція арт. 61. 62 та додаток
п. «в» до арт. 50 «Кодексу Законів про роди
ну, опіку, подружжя та акти громадянського
січну». (36. Уз. УСРР 1926 р., .\* 67—69, арт.
440 І 36. Уз. УСРР 1927 р., Л4 29, арт. 139).
17—152.
— Нова редакція арт. арт. З, 4. 9. 9‘ і 10.
10х. 11 і 12 та включення арт. 5 «Устави про
реєстрацію актів громадянського стану». (36.
Уз. УСРР 1926 р., Л* 67-69, арт. 440, додаток і).
17—152.
— Додаток а. «д» до арт. 82 постанови
ВУЦВК'у і РНК УСРР з 17 лютого 1926 р.
«Про порядок провадження господарства в
лісах, переданих на користування громадя
нам і об'єднанням селянської трудової люд
ности та про заходи, скеровані до зберігання
П охорони їх». (36. Уз. УСРР 1926 р., .>4 із,
арт. 102). 17—152.
— Нова редакція арт. арт. 9. 10, 11, 12. 13,
15. 16. 24. 47. 48 і 49 постанови РНК УСРР
з* 15 січня 1926 р. «Про порядок застосований
постанови РНК СРСР — «Тимчасові правила
про умови вживання допомічної найманої пра
ці в селянських господарствах» (Збгрн. Узак.
УСРР 1926 р., >4 4. арт. 35). 17—152.
' — Додаток уваги до арт. 482 Код. Зак. про
п&родню освіт}* УСРР. (36. Уз. УСРР 1926 р.,
>6 27—28. арт. 226). 17—162.
— Додаток уваги до арт. 429 Код. Зак. про
наросвіту УСРР (36. Уз. УСРР 1926 р., >4 ЗО,
арт. 240). 17—152.
— Нова редакція арт. 4 постанови ВУЦВК'у
і РНК УСРР в 16 червня 1926 р. «Про пам'ят
ники культури Я природи» (36. Уз. УСРР
1926 р., № 32—83, арт. 259). 17—152.
— Втратила сил}' постанова ВУЦВК'у І
РНК УСРР з 24 лютого 1926 р. «Про встановлевия точного реєстр}' селнтциях рад на терені УСР^» (36. Уз. УСРР 1926 р., іМ 15, арт.

116) і з 29 вересня 1926 р—«Про доповнення

списку селищних рад на території УСРР*.
(36. Уз. УСРР 1926 р., Лі 59. арт. 388). 17—152.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з б червня 1926 Р- «Про зміну арт. 26»;
Цвв. Лроц. Кодексу УСРР» <36. Уз. УСРР
1926 р.. И 32-33. арт. 256). 17—156.
— Додаток арт. зз1 і 43і до Кодексу зако
нів про родин}-, опіку, подружжя та акти
громадянського стану (36. Уз. УСРР 1926 р
& 67*69. арт. 440). 17—Ю2.
— Втратила силу постанова ВУЦВК'у і
РНК УСРР з 3 квітня 1926 р. «Про зміну арт.
З постанови «Про продопжещці речення і лр>>
підвищеная норм оцінки для лолаціошіліа.іцій белкнків» (36. Уз. УСРР 1926 р., >4 і?»,
арт. 1*49). 18—166.
— Втратила силу постанова РНК УСРР а
19 червня 1926 р. «Про зміну уваги 1 до арг.
1 «Житлового закову УСРР» (36. Уз. УСРР
1926 р.. >4 40—41, арт. 278). И—1С6.
— Нова редакція арт. « постанови ВУЦВК’у
і РНК УСРР 3 8 версия 19215 р. «Про прий
няття до вищих шкіл УОРР, (36. Уз УСРР
1926 .V 53. арт. 358). 19—-173.
— Скасовано плетюову РНК УОРР з п
череня 1926 р. «Про з.5зіротялжелля держав
ного нормуванню паробітіп.оі плати службов
цям урядігицгв і установ УСРР. що « на
державному бюджеті» (36. Уз. УСРР 1926 р..
>4 43—45. арт. 295). 19—174
— Скасовано постанову ВУЦВК’у і РНК
УСРР з 10 листопада 1926 р. «Про зміну і -до.
ПОВНеПІІЯ ЯОТ&рІЯЛЬИОТО ПОЛОЖ40ЛІЯ» (36. Уз.
УСРР 1926 р., >4 70. Арт. 414). 20— І«СЗ.
— Скасовано постанову ВУЦВК’у і РНК
УСРР з 22 грудпя 1926 р. - Про зміну Я до
повнення постанови ВУЦВК'у і РНК УСРР
про (вилучення зомель для державних і громадських потреб» (36. Уз. УСРР 1926 р.,
М 80. арт. 492). 21—184.
— Нова редакція пункту' 5. арт. 10 «Лоложешпя про місцеві фінанси УСРР» (36. Уз.
УСРР 1926 р.. Лс 74—76, арт. 46$). 21—185.
— Додаток уваги до арт. із постанови РНК
УСРР з 27 жовтня 1926 р. «Про тарифи на
комунальні послуги» (36. Уз. УСРР 1926 р..
Лі 70, арт. 442). 24—203.
— Окаооваяо постанову РНК УСРР з 25
серпня 1926 р. «Про центральний шкілшюбудівельний фонд УОРР* (36. Уз. УСРР
1926 р., Лі 52, арт. 348). 25—217.
— Скасовано оостаоову РНК УСРР в 23 бе
резня 1926 р. 'Продовження постанови «Про
порядок користування державним земельним
майном і и отравления прибутків з нього» (36.
Уз. УСРР 1926 р., >4 17, арт. 143). 25—220.
— Нова редакція арт. 2, арт. 5 та арт. 7 І
додано арт. з*, з*, арт. 5* та арт. 7х до поста
нови ВУЦВК'у та РНК УСРР з 20 січня 1926
р. «Про надаоня ніш добравільням пожеж
ним організаціям» (36. Уз. УСРР 1926 р.,
Л4 3, арт. 34). 26—234.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР а 18 грудня 1926 р. «Про затвердження
інструкції про вибори до рад» (36. Уз. УСРР
1926 р., .V 79. арт. 476) та «Інструкції про

вибори яо рад» (3&. Уз. УСРР 1926 р. >8 79, службовців» (36. Уз. УСРР 1927 р., відд. П,
>8 28, арт. 129). Відд. П, 10—60.
арт. 479). 27—238.
— Скасовано п. «б», арт. 2 інструкції Нар— Оваосгваяо пост адову ВУЦВК’у і РНК
комсоцзабезу УСРР в 28 червня 1927 р. «Про
УСРР з 23 ЛИПНЯ 1926 р. «Про мисливську
оплату» (36. Уз. УСРР 1926 р.,
50, арт. 332). порядок забезпечення родин військовослуж
бовців» (Зб. Уз. УСРР 1927 р., відд. ІІ,
27—239.
N 28, арт. 129). Відд. П, 10—60.
*— Скасовано постанову ВУДВК'у й РИК
— Доповнено арт. 7 положення Наркомюсту
УСРР з 17 лютого 1926 р. «Про порядок _4 пор
та Наркомфіну УСРР з 4 чериія 1927 р.
ий соціального забевпеченюгв сільські міс
«Про затвердження актів прилюдних тортів
цевостях інвалідів (ВІЙНИ, РОЯННН ВІЙСЬКОВИХ
на будівлі та -право забудови дри переведен
службовців, що втратили годувальників, І ро
ні стягаиь ва невиплату податків» (Зб. Уз.
дини осіб, що перебувають у лавах Червоної
УСРР 1927 р., відд. П, >8 26, арт. 117). Відд.
Армії і Червоної флоти» (36. Ув. УСРР 1926 р.,
П, 11—88.
N 13, арт. 100). 27—248.
— Скасовано постанову Наркомторгу УОРР
— Скасовано арт. 2 постанові ВУЦВК’у та
з ЗО вересня 1927 р. «Про встановлення .по
РНК УСРР з 17 лютого 1926 р. «Про зміну
рядку перемолу, стягання пла-гн та розміру
постанова про соціальне забезпечення війсь
ставок за мелево селянського зерна «на 1-927кових інвалідів і розан військових олужбов28 р.» (Вісти ВУЦВК’у з 7 вересня 1927 р.,
ців у разі Ігньої омерга» і «Про порядок нор
Л8 203). Відд. П, 17—102.
ми соціяльяого забезпечення військових Ін
— Скасовано постанову НКЮ УСРР в ЗО
валідів і родин військових службовців, що
жовтня 1927 р. «Про тлумачення закову з 8
втратили годувальників». (36. Ув. УОРР
грудня 1926 р. «Про комірне й заходи до вре
1926 р., N 13, арт. 98). 27—241.
гулювання користування житлом у містах та
— Скасовано постанову ВУЦВК’у та РНК
сЬнпЦат міського типу» (Зб. Ув. УСРР 1927 {>.,
УСРР з 20 жовтня 1926 р. «Про сільських
віда. ІІ, >8 25, арт. 114). Відд. ІІ, 17—106.
страхових' уповноважених а.округові страхові
— Додало увагу 2 до арт. 7 статуту міжокнаради» (36. Ув. УСРР 1926 р„ >8 63, арт.
рутового млинарського пайового товариства
416). 27—242.
«Дпіпромлин* (Зб. Уз. УСРР 1927 р., відд. П,
Втратила силу постанов*. ВУЦВК'у і РНК
?8 19—20, арт. 95). Відд. П, 18—113.
УСРР З 9 червня 1926 Ро «Про уточнения
функцій ДПУ УСРР» (36. Уз. УСРР 1926 р.,
— Окаоов&но арт. 1 постанови НКЮ, НКФ,
>8 31, арт. 244)* 28—245.
НКВС та НКЗемспрар з 7 грудня 1927 р. «Ін
струкція про порядок викорястуваїяня про
1927 рік
шей, що надходять від стяташя штрафів за
'лісові празоломства, вчинені в лісах, -переда
— Змінено статут Одеського пайового бу
дівельного товариства (86. Уз. УСРР 1927 р., них на користування зам громадам та об’ед■назшям селянсько! трудової людности, а та
відд. ІІ, >8 з;, арт. 151). Віда ІІ. і—4.
кож державним, громадським та кооператив
— Змінено арт. 62 статуту оожакруговото
ним організаціям, та від продажу відібраних
пайового товариства «Дніпромлин» (36. Ув.
у лісових праволомців речей» (Зб. Уз. УСРР
УСРР 1927 р. ВІДД. ІІ, М 19—20, арт. 95).
1927 р., відд. ІІ, >8 40, арт. 212). Відд. П,
В їда. ІІ. 2—13.
19-114.— Скасовано п. <б> арт. 4 а увагу до нього,
— Скасовано постанову НКЮ УСРР в З
а так само увагу до арт. ю -постанови з 28
червня 1927 р. «Чн можна застосовувати арт.
червня 1927 р. «Про порядок забезпечення ро
172 Кодексу законів про -працю УСРР до ро
дин ©Шськово-сдужбовців» Об- Уз. УСРР
зірвання трудового договору за п. «а» арт
1927 рп віда. Д, Й 28. арт. 129). Вадд. П, 4—20.
47
Кодексу законів про працю УСРР» <36.
— Змінено увагу 2 до арт. 7, та додано ува
Ув. УСРР 1927 р., віда ІІ, >8 24, арт. 109).
гу СЮ арт. 18 постанови з 17 грудня 1927 р.
Віда. П, 21—128.
«Інструкції -про порядок ліквідації товариств
— Скасовано постолову УЕН з 23 лютого
(артілей) відповідальної праці,, на -підставі
1927 р. «Про зміну й доповнення постяясвн
постанови РНК УСРР з 3 листопада 1927 р.
(36. Уз. УСРР 1927 р., >8 66, арт. 241). Віда. з 16 грудня 1927 р. «Про встаїнавлеШЕя так
са за заріз худоби» (Зб. Уо. УСРР 1927 р.,
ІІ, Б—80.
<
відд. П, >6 9, арт. 42). -Біда П, 22—134.
— Змінено арт. 12 та 18* йстоукцН НКЮ
— Нова редакція арт. 132 Кримінального
УОРР з 14 листопада 1927 р. «Про застосу
Кодексу УСРР (Зб. Уз. УСРР 1927 р., Лі 26вання «третії, що її оголошено до десяти
1927 р., ?8 89, арт. 177). 1—3.
річчя Жовтневої Революції» (36. Уз. УСРР
— Додано п. «т> до арт. 1 постанови
1927 р., віда. П, М 42,-43, арт. 190). Відд. П,
ВУЦВК’у та РНК УСРР з 27 липня 1927 р.
6—3 6-.
— Скасовано інструкції) Нарвомвнуоцрав з «Про надання адміністративним органам пра
ва вживати заходів адміністративного впливу
27 травня 1927 р. «Про порядок застосуван
за маловажні праволомотва» (Зб. Уз. УСРР
ня постанови ВУЦВК’у та РНК УСРР з 23
1927 р., ?8 39, арт. 177). 1—8.
.квітня 192б'р. «Про породой, як дозволяти
— Нова редакція арт. 16 постанови ВУЦВК’у
відкривати заклади для платної гри». 9—54.
—■ Нова -редакція я. «а» арт. 2 інструкції та РНК УОРР з 15 квітня 1927 р. «Про за
твердження тимчасових правил про учениц
Нйркомсоцзабезу УСРР з 28 червня 1927 р.
тво у кустарів і ремісників, а також у про«Про порадок забезпеченая родин військово

числовій кооперації та в трудових артілях»
<36. Уз. УСРР Ш»; ]»., .4 12, арт. 74). і—іі.
— Мова редакція л. «к» арт. 4 і додано
арт. 17 до •положення про народній коміса
рів земельних <*ш»ав УСРР та екаглвлно ло„
‘-тонову ІМИІ УСРР «Про пльсько-госчіодареї,кий Науковий Комітет Укриши^ 136. У*.
УСРР 1927 р„ Лі 47, арт. 1%% та >4 14. арт.
7*0. 1—1 А.
— Нова ртдакція ті «г* арт. 2. арт. з постамови а ю сорпни 1927 р. -Про ліхнілдцію ко.
мітету допомоги коокоріїтниному й індк&іду.сінному будівництву іініЛітаїи'іих осаль на Ук
раїні .при народньому комн«ріяті Праці
УСРР і його місцевих оргшках» (36. У а. УСРР
1927 р.. 74 42, арт. 185). З—23.
— Доповшміо постанову ВУЦИК’у гга РНК
УСРР а 27 липни 19*27 р. «Про надання пдмівіот|и,тнвннм органам іт]*ава вживати заходів
адмігніотратнвного вплизу за маловажні праколомства» (36. Уз. УСРР 1927 р.. Де 39. арт.
177). 3—28.
— Додамо увагу г» до арт. Ю1 Цив. Кодексу
УСРР <36. Уа. УСРР 1927 ,р.. >4 35, арт.. 163).
•V—31.
— Додано до ерг. 226і ЦПК увагу першу
(36. У«. УОРР 1927 р.. >4 33, арт. 156). 3—32.
— Нова редакція частоти 2 пункту 3-го
арт. 1. доповнено прт. З, пунктом «о1» та доиоппапо новим Артикулом 4і постихви -НУЦШС'у
та 1'НК УСРР в 23 барса я я 1927 р. «Про а|»6ітражні комісії для ^кхтмятянмя спорів у іі майно
між державними установами й лідпрвом<тп«а*
ми» (36. Уа. УОРР 19*27 р., >4 9-Ю, арт. со),
з—зз.
— Нова редакція нрт. зз І уваги до арт.
34 постанови з а червня ‘1927 р. «Положения
про інститути УОРР» (36. Уз. УСРР 1927 р..
.4 зо. прт. НІ). З—45,
— Доповнено і ямікоцо тлнтанояу ЯУЦВК'у
та РНК УСРР з 31 серпня 1927 р. «Н|ю ааміністратківнс виселення громадян- о житлових
приміщень» (36. Уз. УСРР 1927 р., .>4 43, арт.
ЮС). 4—48.
— Допоинемо уваго» прт. 12 постанови
НУЦВІСу то РНК УОРР а зі серпня 1027 р.
«Про аамгнігтратнвне виселення громадян в
житлових приміщень» (36. Уз. УСРР 1927 р.,
«\* 40—понрявка). 7—76.
— Нова редакція п. 9 арт. 21 ПолртвноТрудового «Кодексу УСРР <36. Уз.. УСРР 1927
р., 74 8, Лрт. 48). 7—76..
— Скасовано арт. "зі1 Поправно-Трудового
Кодексу УОРР (36. Уз. УСРР 1927 <р.. .4 8.
арт. 48). 7—76.
— Додано до арт. 72 и. п. «т—ч», до орт.
103 пуигкт 17і і до поділу «Л> арт. 67 Лдм.
ІСодексу УОРР (36. Уа. УСРР 1027 р.. 74 63—
66, арт. 240). 9—84.
— Нова редакція арт. 38 і 40 і скасування
уваги до прт. 38 «Положення лро /місцеві фі»
нпікчі УСРР» (36. Уп. УСРР 1927 р., .'і СО02, арт. 238). 10—100.
— ЙФ]«атнла силу постанова ВУДВІГу 1
РНК УСРР з із липня Ю-27 п. «Про доповнен
ня арт. 9 поотонови ВУЦіПК’у І РНК УСРР
•Про порядок ліквідації кооперативних ОРГА

НІЗАЦІЙ. н'цднашія їх та {км.ц.і. Г16. Уз. УСРР
Ю27 о.. .4 35. арт. 160). Ю— іпі.
— Нова редакція п. п. в* і «г» арт. и та
ду.МШО п. «д* до нього. Л' .ріОп; уваги ‘2 до
арт. 27, нова редакцій арт. з\ додаток д.»
НЬОГО. Ярт. М. /ВаГН 2 ДО Ирт. Г>4*. ВИКЛЮЧЕНО
частину '.фугу арт. 7\ н»на редакцій арт.
,крт. 134 І 18». ДОДаТоК «оВоГо арт. 197і.
виключено конфіекати. як мій <*»ц<і6»|я>нк.
з санкції арт. арт. по. їло. 174. 175. іяо і ічл
та юта |н:дакціи розділу IX «НіЯ<*і.коіц
злочини* Кримінального ІСодексу УСРР сіл
Уз. УСр|* Ц»27 р., >4 26-27, арт. 132). ІІ 104
— Скасовано іюптанону ЦУЦНКу та РНК
УСРР 1 10 КЛІТИН 1927 р. «ІІ 1*0 ДоііуННі-ІИІЯ
Цивільного Кодексу УСРР арт. 341і» СІЛ. У.і
УСРР 1927 р.. Л4 11. арт. 69) І З 27 ЛИНИИ
19*27 р. " П|И> зміну (И-дикції Арт. ,ірг. 323.
323і. 3*23Э і 32 » Ціні. Кодексу УОРР. і* 16. Уз.
УСРР Ю27 р.. 74 39. арт. 17*7). 12—111.
— Нова. ін-.іякція «рт 1 та другої ч-итини
арт. 4 положення іі|»о народиш коміоарінт
земельних справ УСРР. а також *»нкльч«но
л. «в» арт. З і лоновнгчю и. -д* арт. ч ага.»ного положения (7*6. Уа. Уі’рр 1927 р. >4 42.
арт. 14%). із—п*2.
— Нова редакція арт. іи:>. і«е* і юч Нет.
Кодекеу УСРР <36. У:,. УСРР ІН25 р.. 74 910, Арт. 77 і -16. У іі. УОРР 1927 р.. >4 13, арт.
75). ІЗ—ИЗ.
— Ноша редакція арт. -5ч п. «6* нрт. зо.
151. 171, долано нрт, Іім*. 125і, ІЗ?»11. 137і ТЯ
частину з до прт. 75 1 вик інчено чіпттину з
лрт. 70. арт. арт. 86 1 19% Крим. -Кодексу
УСІ’Р ІУ6. Уз. УСРР 1927 |і.. >4 20**27. ирт.
132). 13—110.
— Нова і«едакція я. «6» арт. З ногтомови
з 23 березня 1027 р, «Положении Н]Ю а|»6ітражні комісії .їли розігнавшій спорів за мийно між державними .установами і нідмриомпвами» (36. У;і. УСрр 1927 р.. .V їй о, арт.
г,о). ) 4—123.
— Окаслвлно постанову ПУЦ-Шіу та РНК
УСРР з 8 червня 1927 р. »П{ю зміну поста
нови «Про -поряцок вотаионлемня трудового
стажу іива-іідАМ пртці й імт.інонлі-дня <{жкту
не]>сЛуя»гня 4Г}»ім<чіян на агійгі.г/»пій службі
та набуття ігнми в оіГялку :і «є» ілянлілН'МТН»
(736. Уо. УСРР 1927 р.. Л» 25. арт. 126). 14—124.
— Скасовано лосгпшову НУЦВК'у та РНК
УОРР я іі травня 1927 р. Ліро зміну Поло
ження нрр судоустрій УСРР» <36. Уз. УСРР
1927 р.. ?4 21. арт. 104). 14—125.
— Нова -редакція арт. 28 я увагою до нього,
арт. ЗО. арт. 38 і арт. 39 я увагою до нього.
Й доповнено арт. 28*. 28* І ЗІ* та.виключ<*Но
і арт. 40 постанови геро яміиу й дополнения
Земельного Кодексу УСРР (36. Уз. УСРР
19*27 р.. 74 40-4-1, Арт. 180). 14—127.
— Скасовано постшову ВУЦВІСу та Ї’НК
УСРР 3 24 серпня 1927 р. ТО 3 23 ЛИСТОПАДА
1927 р.—«Про зміну ПОСТАНОВИ «Про ЛІКВІДАЦІЮ
округових інспектур внутрішньої тортівлі й
«|ю аргапізацію уіціаьлінь уповноваж«ііях
Наркомзовніпшьої торгівлі» (-)б. Уз- УСРР
1927 р.. 74 43. арт. 190 та 36. Уз. УСРР 1927
р.. 74 66, арт. 245). 14—128.

— Скасовано постанову ВУЦВК'у та РЯК
УСРР з 27 липня 1927 р. «Про зміну п. *е>
ерг. 47 Кодексу Законів про Працю УСРР»
(36. Уз. УСРР 1927 р., Ле 39, арт. 179). 13—133.
— Нова редакція арт. 12 постанови з $ чер
вня 1927 р. «Про порядок реєстрації земель,
них дільниць в межах смуги МІСТ і селищ
міського типу» (36. Уз. УОРР 1927 р., Л& 3-і.
арт. 142). 15—»І34.
— Нова редакція першого абзац)' арт. 4
стаоуту Видавництва газети «Комуніст» (36.
Уз. УСРР 1927 р., відд. И. Лі 25, арт. Л5).
15— 135.
— Нова редакція арт. 16 постанови ВУЦВК'у
та РНК УСРР з 15 квітня 1927 р. «Про за
твердження- тимчасових правил про учениц
тво в кустарів і ремісників, а також у про
мисловій кооперації та в трудових артілях»
(36. Уз. УСРР 1927 р., № 12, арт. 74). 15—
137.
— Зміна й доповнення поділу І, розділу
П. поділу НІ, псиілу V, поділу' VII Положеганя про місцеві фінанси АМСРР (36. Уз.
УСРР 1927 р., Лі 22-23, «рт. 106). 16—140.
— Нова редакція п. «ж» арт. 46, додаток
п. «з» до нього, нова редакція арт. 48, л. <6*
арт. 55 та додаток п. «д* до нього, та ловл
редакція уваги до арт. 65-Адм. Кодексу УСРР
(36. Уз. УСРР 1927 р., Ле 63-65, арт. 240).
16— 143.
— Нова редакція уваги 1 до арт. 17 «По
ложення про арбітражні комісії для .розв'я
зання спорів за майно між державними уста
новами і підприємствами» ‘ (36. Уз. УСРР
1927 р..
9-10, арт. 60). 17—148.
— На розвиток поділу Ш. частики -IV Зе
мельного Кодексу УСРР (36. Уз. УОРР 1927
р. , .\й 40*41. арт. 160). 17—1.60.
— Скасовапо постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з 21 грудня >1927 р. «Про зміну постано
ве про стягання* зборів у спірОнх справах про
землекорйстування, що в у віданні земельних
судових комісій» (36. Уз. УСРР'і927 р., Ле 66,
арт. 257). 17—150.
— Додаток уваги до арт.ч 4, додаток арт. 8і
та нова редакція арт. 8 постанови ВУЦВК'у та
ГНК УСРР з 15 червня 192? р. «Про способи
допомоги людності провадити лісомеліоратив
ні роботи на непридатних землях» (36. Уз.
УСРР 1927 р., >6 31, арт. 143). 17—151.
N
— Скасовано постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з 16 травня 1927 р. «Про додаток та змі
ну постанови про порядок розвязання трудо
вих конфліктів, що виникають на грунті вжи
вання наймандї праці в селянських господар
ствах» (36. Уз. УСРР 1927 р., Лі 24, арт. 108).
17— 152.
— Нова редакція арт. 61, 62 та додаток п. «в*
до арт. 50 «Кодексу законів про родину, опіку,
подружжя та акте громадянського стану» (36.
Уз. УСРР 1927 р., >6 67-69, арт. 440, та 36. Уз.
УСРР 1927 р.. Лі 29, арт. 139). 17—152.
— Додаток уваги до арт. 23 постанови
ВУЦВК'у та РНК УСРР з 31 жовтня 1927 р.
«Про школи сільсько-господарського ученицт*
ва» (36. Уз. УСРР 1927 р., Лі 58-59, арт. 235).
17—162.

— Розвиток постанови ВУЦВК'у і РНК
СРСР з 4 вересня 1925 р. «Про документи, що
видаються товаришам складами при прийомі
товарів для переховування» і «Про відновлен
ня прав на загублені векселі» (36. Уз. УСРР
1927 р.. Лі 44, арт. 202). 17—155.
— Нова редакція арт. 266, п. «е> арт. 266і,
додаток арт. 271і Цивільно-Процесуального Ко
дексу УСРР (Збірн. Узак. УСРР 1926 р. Лі 57
арт. 382 та 36. Уз. УСРР 1927 р. Лі 33, арт.
156). 17—166.
— Нова редакція арт. з і уваги до неі, арт.
7 і 47 «положення про міські ради робітничих,
селянських і червоноармійськнх депутатів»
(36. Уз. УСРР Лі 51-52, арт. 214). 17—161.
— Додаток нового абзацу до арт. 47 «Поло
ження про селищні ради робітничих, селянсь
ких» І червонбармійських депутатів» (36. Уз.
УСРР 1927 р.. Лі 49-50, арт. 213). 17—161.
. — Скасовано постанову ВУЦВК'у та РНК
УСРР з 23 лютого 1927 р. Про зміну постанови
«Про державні промислові Підприємства, ідо
функціонують на підставі комерційного розра
хунку (трести)» (36. Уз. УСРР 1927 р. Лі 6,
арт. 3$). 18—164.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 5 трав
ня 1927 р. «Про порядок затвердження стату
тів державних промислових підприємств, що
функціонують на засадах комерційного розра
хунку (трестів) і підзарядні місцевим органам
УСРР» (36. Уз. УСРР 1927 р., Л5 24. арт.*107).
18—164.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 20 лип
ня 1927 р. «Про порядок управління місцевими
млинарськими трестами» (36. Уз. УСРР 1927 р.,
Ле 39, арт. 174). 18—164.
— Втратила силу постанова ВУЦВК’у і РНК
УСРР з 5 січня 1927 р. про зміну арт. І постан.
ВУЦВК’у І РНК УСРР «Про продовження ре
ченця й про підвищення норм оцінки для де
націоналізації будинків* (36. Уз. УСРР 1927 р.
Ле 2-3, арт. 6). 18—і 66.
• — Нова редакція п. «в» арт. з, арт. 4 уваги
до арт. 7 та додаток п. «в* до'арт. І постанови
ВУЦВК’у та РНК УСРР з 31 серпня 1927 р
«Про адміністративне виселення громадян з
житлових приміщень» '(36. Уз. УСРР 1927 р.,
Лі 43, арт. 196). 18—166.
— Нова редакція арт. й уваги- до нього
поефнови РНК УСРР «Про порядок надання
місць практики студентам вищих шкіл і уч
ням, що скінчили* повний курс професійних
шкіл, і місць для відбування стажу особам, що
пройшла повний курс вгіщих шкіл» (36. Уз.
УСРР 1927 р., Лі 7, арт. 45). 18—169.
— Скасовано арт. 6 постанови РНК УСРР
з 27 липня 1927 р. «Про встановлення на
1927-28 бюджетовий рік державного нормуван
ня заробітньої платні робітникам і службовцям
установ УСРР, що е па місцевому бюджеті».
(36. Уз. УСРР 1927 р., Лі 44, арт. 199). 19—174.
— Нова редакція арт. 5$ та и. «б» арт. 59
Крим. Кодексу УСРР (36. Уз. УСРР 1927 р..
Лі 26-27, арт. 132). 19—175.
— Нова редакція арт. арт. 7 і 36 «Положен
ня про технікуми УСРР» (36. Уз. УСРР 1927 рп
Лі 46, арт. 208). 19—178.

— По»л редакція яр г. І поділу IV* постанови
ВУЦВК'у та РНК УСРР э 27 червня 1927 р.
«Про розширення прав місцевих органів влади
й спрощення порядку управління» (36. У зак.
УСРР 1927 р., Лй 29, арт. 139). 19—191.
— На розвиток уваги І до арт. 41 «Положен
ня про районові з'їзди рал і районові виконав
чі комітети» (36. Уз. УСРР 1927 р. Лв 50-67, арт.
231). 19—191.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у та РНК з
14 грудня 1927 року «Про Всеукраіиську н міс
цеві кооперативні ради» (36. Уз. УСРР 1927 р.
Лв 60, арт. 253). 19—132.
— Доповнення постанови ВУЦВК’у і РНК
УСРР з Зі серпня 1927 р. «Про адміністратив
не виселення громадян а житлових примі
щень» (36. Уз. УСРР 1927 р., Л» 43, арт. 196).
21— 194.
•
— Внесено зміни й доповнений до «Перелі
ку прибутків бюджетів окрвиконкому, райви
конкому, міських, селищних і сільських рад п.
«а» прибутково-видаткових кошторисів сіль
ських рад» і до «Переліку видатків бюджетів
окрвиконкому. райвиконкому, міських, селищ
них і сільських рад та прибутково-видаткових
кошторисів сільських рад» (додаток ІІ до «По
ложення про місцеві фінанси УСРР» (36. Уз.
УСРР 1927 р., Л6 60-62, арт. 239) 21—186.
— Нова редакція арт. 128 КПК УСРР. (36.
Уз. УСРР 1927 р., Лв 36-38, арт. 168) 21—186.
— Скасовано постанову ВУЦВК’у та РНК
УСРР з 21 вересня 1927 р. «Про регулювання
штатних контингентів* (Збірн. Узак. УСРР
1927 р. № 55, арт. 222). 21—188.
— Нова редакція арт. 191. та додаток до ча
стини НІ нового розділу XXI У-а до ЦПК УСРР
(36. Уз. УСРР 1924 р. Я 16-17 арт.% 156 та
1927 р. Лі 33 арт. 156). 21—189.
— Нова редакція арт. ?о закону. про ліси
УСРР (36. Уз. УСРР 1927 р., Лв 24, арт. пі).
22— 191.
— Нова редакція арт. ІІ, пакт 9 і 10, арт. 24,
арт. 27, 28, 29 арт. арт. 36. 39. 48 і 75. част.
4 арт. 162 п.11. З і 4 арт. 232, арт. арт. 234, 308,
336, 337, 341, 358, 363, 364 І 378. 388 І 390. СКасовако арт. 77 і додано увагу до арт. 31 та ува
гу до арт. 378 КІІК (36. Уз. УСРР 1927 р.,
Лв 36-33, арт. 168) 23—193.
— Нова редакція *п. «є» арт. 13 «Положення
про сільські ради». (36. Уз. УСРР І92у р.,
Л6 17—48, арт. 212). 23—196.
— Нова редакція и. «в» арт. И постанови
ВУЦВК'у і РНК УСРР з 8 червня 1927 р.
«Про порядок реєстрації земельних дільниць
V межах смуги міст і селищ міського типу».
(36. Уз. УСРР 1927 р.. Ле 81. арт. 142). 23—»199.
— Додаток арт. 78і Адміп. Кодексу УСРР
(36. Уз. УСРР* 1927 р., Лв 63—65, арт. 240).
24—206.
— На розвиток а. «ф» ерг. 18 «Положення
про районові з'їзди рад і районові виконавчі
комітетп». (36. Уз. УСРР 1927 р., Лв 66—67,
арт. 231). 24—208.
— На розвиток п. «м» арт. 15 «Положення
про міські ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів». (36. Уз. УСРР
1927 р.. .V 61—52, арт. 214). 24—208.

— Розвиток п. «в» арт. 16 «Положеная
про селищні ради робітничих, селянських
і червоноармійськнх депутатів». (Збіри. Узак.
УСРР 1926 р., .V 49—50, арт. 213). 24—208.
— Скасовано постанову ВУЦВК'У і РНК
УСРР з 15 квітня 1927 р. «Про порядок, як
місцеві виконавчі комітети мають робити по
зики» (36. Уз. УСРР 1927 р., .'в и. арт. 71)
24—208.
— Нова редакція уваги 2 до арт. 9^ та лрг.
99 і іоо Ветеринарного Кодексу УСРР. (36.
Уз. УСРР 1927 р.. .V 13, арт. 75). 25—218.
— Н->на редакція п. «в» арт. 4 постанови
ВУЦВК’у та РНК УСРР -П{ч> розвиток і по.
ліпшения робот- ясел і кімнат для годувад нн
немовлят яа промислових підприємствах, де
масово кжпвасгы-я жішної праці''. <36. Уз.
УСРР 1927 р.. Лв 39, арт. 171). 25—222.
— Додаток до арт. 1 п.и. -н» тн «о', до арт.
З п. «я» та попа редакція уваги до арт. 7 по
станови ВУЦВК'у та РИК' УСРР я зі серпня
1927 р. «Про ллміігкт]іаттше виселення з
житлових приміщень*. (36. Уз. УСРР 1927 р.,
Лв 43. арт. 196). 25—224.
— На розвиток арт. 94. уваги до арт. «9 та
уваги І до арт. 104 КПК УСІМ*. (36. Уз. УСІМ*
1927 р.. Лі 36—38, арт. Ібч). 28—245.
— На зміну та доповнення КПК УСРР. (5б.
Уз. УСРР 1927 р.. .V зо—38. арт. 168) затверд
жено уставу, як розгл>г;іАТі< сираии на надзвичайних сесіях Нтішищого Суду УСРР,
Головного Суду АМСРР та округових судів
УСРР. 29—246.
— Нова редакція 2 частини аі»т. 5. арт. 7
і 36 (без уваги) та виключення уваги до арт.
7 положення про ілстптутп УСРР. <36. Уз.
УСРР 1927 р.. Л5 ЗО. арт. 141). 28-^247.
— Скаоовано постанову ВУЦВК’у і РНК
УСРР 1927 р. з 5 беїФзніГ 1927 р. «ЇІ|ю зміну
й доповнення Поправно • Тилового Ко.вжсу
УСРР». (Збірн. Узак. УСРР 1927 р. Ле 8. арт.
49). 29—<260.
— Скасовано постанову ВУЦВК’у з ю серп
ня 1927 р. «Про зміну уваги з до арт. 19.По
правно-Трудового Кодексу УСРР (36. Уз. УСРР
1927 р.,
43, арт. 189). 29—250.
— В артикулах 387, 389 і 391 Криміналь
но-Процесуального Кодексу УСРР. (Збірн. Уз.
УСРР 1927 р.. Лв 37-38, арт. 169) назву «розпо
дільчі комісії» замінено назвою «дозорчі комі
сії*. 29—250.
— Скасовано постанову ВУЦВК'у і РНК
УСРР З 29 череня 1927 р. «Положення про
дисциплінарні суди». (36. Уз. УСРР 1927 р..
Лв 32. арт. 152). 29—252.
— Нова редакція уваги 1 і 2 до арт. 27. арт.
82, арт. 119, скасовано увагу до арт. 56і*.
та додано арт. арт. 75і, 1352 та 177і Крим.
Кодексу УСРР. (36. Уз. УСРР 1927 р.. Л« 26—
27. арт. 132). 29—253.
— На зміну постанови РНК УСРР з 2 бе
резня 1927 р. «Про бюро для обслуговування
промислових і торговельних організацій УСРР
в Москві». (36. Уз. УСРР 1927 р., .V 7. арт. 44).
30—265.

торгів майна неплатіїв державних та місце
вих податків, оплат і мит» (36. Уз. УСРР
— Окасовлно постанову РИК УСРР з Ю
1928 р., Л6 9, арт. 82). 21—186.
січня 1928 р. «-Про роеасір і порядок вираху
— Скасовано арт. 6 постанови ВУЦВК'у і
вання додаткових видатків при складанні
РНК УСРР з 8 лютого 1928 р. «Про форми фі
кошторисів, калькуляцій та в бітів на буді
нансового управління комунальним господар
вельні роботи, що їх провадять державні уста
ством і про касові операції округовнх відді
нови я підприємства та житлова кооперація лів місцевого господарства і міських відділів
щодо цивільного будівництва». (36. Уз. УСРР
комунального господарства» (36. Уз. УСРР
1928 р., ВІДД. ІІ, >4 1, «рт. 2). Відд ІІ, и—98.
1928 р., >6 3, арт. 38). 24—208.
— Доповнено й замінено постанову Україн
— Нова редакція арт. 8 постанови ВУЦВК'у
ської Економічної наради з' 6 вересня 1928 р. і РНК УСРР з 29 лютого 1928 р. «Про комір<Про зниження норм обов'язкового окладного 'не (квартирову плату) й заходи до врегулю
страхування коней від падежу в деяких райо
вання користування житлом у містах і сели
нах та округах УСРР на 1927—29 рід». (36.
щах міського типу» (36. Уз. УСРР 1928 р.,
Уз. УСРР 1928 р., ВІДД. ІІ, № 20, арт. 116).
>4 4, арт. 54). 25—223.
Відд. П, 21—125.
— Нова редакція п. «а» арт. І, арт. 5 та до
— Змінено та доповнено арт. арт. і і 49
даток арт. 10і постанови ВУЦВІГу та РНК
«Інструкції сільрадам про справляння за внУСРР з 14 березня 1928 р. «Про кредитовоконавяимс листами судових установ і неспіркооперативні організації» (36. Уз. УСРР
ним порядком». (36. Уз. УСРР 1928 р., відд. ІІ,
1928 р. >4 5, арт. 59). 25—225.
,*$ 2. арт. 10). ВІді П, 24—189.
— Скасовано постанову РНК УСРР з 21
— Скасовано постанову ШШ УСРР з 13
серпня 1928 р. «Про фонди довгореченцсвого
серпня 1928 р. «Про неприпустимість покрит
кредитування кооперації при Всеукраїнсь
тя аадовженостн державних бюджетов их уста кому кооперативному банкові» (Зб. Уз. УСРР
нов порядком зарахування бюджетових
1928 р., N 23, арт. 199). 28—224.
сум, що е в розпорядженні цих установ»
— Скасовано арт. і постанови ВУЦВЗГу та
РНК УСРР з 28 березвя 1928 ір. «Про зміну п.
(36. Уз. УСРР 1928 р., від* ІІ, >4 18, арт. 110).
9 арт. 21, п. «а» арт. 178 розділу XX та про
Відд. П, 24—143.
■*
скасування арт. 24і Поправно-Трудового Ко
.. — Нова редакція арт. 7Л додано увагу до
дексу УСРР» (Зб. Уз. УСРР 1928 р., >4 7, арт.
арт. іо постанова ВУЦВК’у і РНК з 2 січня
1928 р. «Про са’мообкладення людности на
76). 29—260.
— Нова редакція арт. 39 постанови ВУЦВІГу
задоволення її Громадських потреб» (36. Уз.
УСРР за 1928 р., >4 Іц арт. 1). 1—9.
і РНК УСРР з 16 травня 4928 р. «Про про
мислову кооперацію» <36. Уз. УСРР >1928 р.,
— Втратила силу частина друга постанови
?4 14, арт. 118). 30—266.
ВУЦВК’у та РНК УСРР з 5 січня 1928 р.
— На розвиток арт. арт. 7 і 17 постанови
«Про заходи підсилення боротьби з самогоно
ВУЦВК’у і РНК УСРР Положения про селян
варінням» (36. Уз. УСРР 1928 р., № і, арт. 8).
ські товариства взаємодопомоги» . <36. Уз.
9—84.
УСРР 1925 р., № з, арт. 21 та за 1928 р., >4 з
— Нова редакція арт. 24 і 25 постанови
арт. 21). 30—267.
ВУЦВК'у та РНК УСРР з 29 лютого 1928 року
«Про комірне (квартплату) й заходи до вре
Закордон. Порядок дробувадая в УСРР І
гулювання користування житлом у містах і
виїзду закордон чужоземців, що прибувають
селищах міського типу» (36. Уз. УСРР 1923 р., ;к> СРСР згідно з Міжшарсдньою Автомобіль
ною Конвенцією 1909 раку, як також і мото
>4 4, арт. 64). И—109.
циклістів і пішоходів. Відд. ІІ, 4—24.
— Зміна постанови РНК УСРР з 9 лютого
— Інструкція, як мають судово-слідчі орга
1928 р. «Про забезпечення приміщеннями й
ни УСРР зноситися в судових справах із закомунальними послугами шкіл для дітей ро
к орд орлими органами та лрнватлиагя особа
бітників і службовців • підприємств республі
ми й у стяв отам а, що перебувають поза ме
канського І місцевого значіння» (36. Уз.
жами Союзу РСР та (надсилати й виконувати
УСРР 4928 р.. >4 3. арт. 40). 16—130.
судові доручення. 'Відд. П, 20—419.
— Нова редакція арт. з, положення про ко
— Про забезпечення житловою площею ро
мітети у справах друку при Наролньому ко
бітників установ і підприємств Союзу РСР, що
місаріаті торгівлі УСРР (36. Уз’. УСРР 1928 р.,
працюють закордоном. 23—195.
А4 6, арт. 68). 16—144.
— Скасовано авт. 2 постанови ВУЦВІГу з
Закордонні пашпорти. Надання Бердичів
4 січня 1928 р. «Про ліквідацію вищої житло
ському, Кам’янецькому і Могнлів-'Подільськової комісії при Всеукраїнському ‘Централь-, му СШрадмітшідділам права самостійно вида
йому Виконавчому Комітеті» (36. Узак. УСРР вати закордооші падгаорти і «тая. Вілл. ІІ,
6—34.
1923 р.. Ї4 1, арт. 7). 18—166.
Загс. Див. А к т и г р о м а д я н с ь к о г о
— Нова редакція арт. 88 і п. «б» арт. 59
стану.
*
Кримінального Кодексу УСРР (Збірн. Узак.
УСРР 1928 р. >4 13. арт. 116) 19—175.
Залізниці. Органи міліції мають право Укла
— Нова редакція арт. з постанови ВУЦВІГу дати протоколи за зламання обов'язкових
постанов місцевих внкопкооив. міських та се
і РНК УСРР з 28 березня 1928 р. «Про поря
лищних рад у смузі иивласнення залізниць у
док опису, арешту й продажу з прилюдних
1928 рік.

тім разі, коли вони викриють зламяння
обов'язкових постанов. Відд. ІІ. 10—58. >п. 2.
— Виключено увагу до арт. •! та додало ао
лрт. 2 увагу постанови «Про надання
УпНКШС права видання обов’язкових поста,
нов для забезпечення (порядку на залізни
цях. 9—87.
Заповідники. Устава про держателя ісгорнконкультурний заповідник (колшшгія всляштор) «'Босих Кармелітів* у м. Бердичеві. Відд.
Н. 20—122.
— Оголошення колишнього зсляштору «І>0•чц Кармелітів» у <м. Бердичеві за держаиниЛ
ігторико-культурний о&ловіднлк. 4—58.
— Оголошеиня заміку-фортеді в м. Кам'янсць-Подільсьхаму в межах старовинних його
стін і земляних валів ів усіма старовинними
фортечними спорудами, за державний історично-чеультурмий заповідник, з передачею
Ного до НКО УОРР. 5—69.
Заповідники. Утворення ліочаиих заповід
ників у радоні долішнього Дніпра. 15—1Л9.
Запорізька округа. Зниження норм обов'яз
кового обклааного страхування коней від стадіжу в Запорізькій окрузі. Відд. ІІ. 20—не.
— Зниження на 1928-29 рік норм обов’язко
вого обклади ого страхування коней і волій і
норм спахування хорів. іВіоз. ІІ, 21—125.
Заробітна плата. Лив. Д е р ж н - р м у в а н н я .
Засиновлання. Коли заоииовлюють члени
трудових хліборобських господарств (дворіз).
то потрібна ляше згода тих осіб, що їх перед
бачено арт. арт. 39 і 40 Кодексу Законів про
родину, опіку, подружжя та акти громадян
ського стану. Вілл. ІІ. -10—еі.
Засіви. Опори про втрати від спаапю та псу
вань засівів і посадок підсудні не народним
«•удам, а сільрадам і су.тзелгкомісіям. Відд. ІІ.
4—21. п. 1.
Засівна кампанія. Постанова III Сесії
ВУЦВК'у X Скликання про проведення «вес
няної засівної кампанії 1928 року. 6—70.
Заходи адміністративного впливу. Див. Ад
міністративний вплив.
Збірник узаконень УСРР. Доловлено ува

гою арт. і постанови ВУЦВК*у і РНК УСРР
а 1 липня 1925 р. «Про обов'язкову передпла
ту Збірника Узаконень і Розпоряджень Робітиичо-Сеїннського Уряду України, газети Ви
ти ВУЦВК’у і офіційних оргаяів друку Уряду
АМОРР І сасруговнх викоігавчих комітетів*
3—24.
‘
— Про видання систематичного збірника
чинних заковів УСРР. 10—99.
Звітність. Орлани преси, де належить ого
лошувати відомості, передбачені «Правилами
прилюдної звітносте промислових і торго
вельних підприємств та кредитових установ».
Відд. ІІ, 10—56.
— Втратила силу постанова ВУДВЗСу і
РИК УСРР о 3 вересня 1924 р. «Тимчасові
правила про порядок публічної звітиости».
та постанова ВУЦВК'у і РЙК УСРР з 23 ве
ресня 1925 р. «‘Про зміни постанови ВУЦВК'у
та РНК УСРР з 3 вересня 1924 р. тимчасові
н[«авнла про порядок публічної звітиости».
14—122.

Звмгромадм. Земельні громади звільняють*
ея від судової оплати в спірних справах прозомлскорвстуажня, що є в «переведенні су.
дово-зомельннх комісій І СІЛЬСЬКИХ рад. 17—
150, Ц. 10.

Земельні дільниці. Нова -редакція арт. 12
иостанови ВУЦВК’у та РНК УСРР з 8 черв
ня 1927 р. «Про порядок іместращії земель
них дільниць у межах смуги міст і селищ
МІСЬКОГО типу». 15—134.
— Нова редакція арт. 10. арт. 29, зо. арт.
Зі ц. «в», арт. 11» тя виключено увагу д«*
арт. 22 постанови «Про земельні розпорядки
в смузі міст і селищ міського типу» І Правії.!
«Про порядок реєстрації земельних дільниці»
в межах омуги міст і селищ міського тину».
23—198.
— Увільнення Рад Фізичної Культури пі.і
місцевого податку з будівель і від орендної
плати за земельні дільниці. 24—209.
Земельні зайвини. Поляною ПІ Ситії
ВУЦВК’у X Скликання про заходи до вияв
лення та підібраний незаконно-зяхоцленоі зе
мельної зайвини. 6—71.
Земельний кодекс. Нопл редакція арт. 28
з увагою до нього, арт. ЗО. з$ і л]п\ 39 а
увагою до «нього, та додамо нові л|>т. 2У\ 2ь4
і 31і, та виключено арт. 40 3«м. Код. УСРР
14— Г27.
— На розвиток л. «е» арт. 17. л]гг. зі. мп.
169 і на зміну арт. 103 3єм. .Код. УСРР ви
дано постанову про вилучення і відвод зе.
мель ТА вНВЛАСНевИЯ будівель і «чюруд для
державних І пюмидських потреб. 21—їм.
— На розвиток арт. 160 Зсм. Код. УСРР ви
дано постанову про те, як користуватися дер
жавним і земельним майном і направляти про.
дуктн З НЬОГО. 25—220.
— Спори про втрати від спаїїгів та псу.
вань засівів і посадок віднесені законом
(арт. 207 3«м. Код.), в зв'язку з «п. «е» а|»т.
208 Зем. Код., до земельних спорів, підсуд
ні не народнім судам, а сільрадам і судзем
комісіям. Шдд. ІІ, 4—21, я. 1.
Земкомісії. Див. Су дзе м ко м ісі і.
Землевпорядження. Про закінчення земле,

опорядження радянських господарств у 1924
році. 10—93, п. 12.
— Нова редакція орт. 8 постанови ВУЦВК’у
і РШС УСРР з 10 грудня 1925 р. «Про креди
тування трудового селянства «а оплату робіт
щодо внутри селищного землевпорядження».
17—іі 52, п. 10.
Землекористування. ІІро оплати в спірних
справах <про зомлскорнсгутанля, що є в пе
реведенні судово-земельних комісій з сіль
ських рад. 17—150.
Землі. Нова редакція арт. 12 постанови
ВУЦВК'у і РНК УСРР а 23 вересня 1925 р.
про земельні .(розпорядки в смузі міст і се
лищ МІСЬКОГО типу. -17—152, П. 4.
— Вилучення й відвод земель та' про вивласнекня будівель 1 споруд для ДіфЖЯВНИХ
і громадських потреб. 21—184.
— Надевая Харківському окрвиконкому
права вилучати землі в м. Харкові, зайняті
під денаціоналізованими будинками, виалас-

і

нюючи будинки, що о на цих землях, для
збудування великих будинків. 23—197.
Зерно. Встановлення плати за перемол се
лянського .верна. (ВІДД. И, 17—102.'
Зорнопродукт. При поверненні отягань на
задоволення стягувачів за виконавчими ли
стами судустанов «а вернойродукги, судвиконавці та сільради, переводячи опис цих
продуктів, не продають їх з прилюдних тор
тів, а передають до відповідних державних
хлібозаготовчих органів за встановленими ціяіия. Відд. ії, 3—48.
З’їзди. •Про заплату відрядних членам
з'їздів рад і сесій виконавчих комітетів, а
так само учасникам з'їздів, конференція та
нарад, скликуваних урядницьким порядком.
5—63.
Зінов'Твська округа. Зниження як в сіль
ських (Місцевостях, так і в містах Зінов'івської округи норм обов'язкового окладного стра
хування коней від падіжу. Відд. ІІ, 20—діб.
— Про зниження на 1928-29 рік £орм обо
в'язкового окладного страхування коней і во
лів і норм страхування корів. Відд. ІІ.
21—125.
Зона. Скасовано постанову РНК УСРР з 19
грудня 1-922 р. «Про встановленая прикор
донних пунктів 15-тн верстової иакордонної
зони УСРР». 24—204

І
Іаюмська округа. Про зниження порм обов'
язкового окладного страхування коней від
падіжу. Відд. ІІ, 20—116.
Ізоляція. Правила як вживати заходів тим
часової ізоляції тих осіб так із пасажирів,
як із команди судна, що хуліганять. Вілл. ІІ,
14—90.
Інваліди. 'Інструкція про порядок призна
чення та надання соціяльного забезпечення.
Відд ІІ, 4—20.
— Нова редакція уваги до арт. 1 постанови
ВУ-ЦВК'у та РНК УСРР з 24 береввя 1926 р.
«Про порядок всгоновляшія прудоеого стажу
інвалідам праці й установленая факту пере
бування лромадян .на військовій службі та
набуття ними в зв'язку з нею інвалідносте».
14—1*4.
— Порядок і порми соціального забезпе
чення інвалідів війни, родин інвалідів війни,
у разі їхньої смерти або безвісної відсутно
сте родин військових службовців, що втра
тите годувальників* та родин осіб, ацо пере
бувають у лавах РСЧА і ЇЧЗЧФ. 27—241.
— Постанова Наркомсоцзабезу УСРР про
ооціяльне забезпечення інвалідів праці, що
втратили право забезпечгаля від органів со
ціального страхування через перепуск речен
ця на порушення прохання про забезпечення.
Відд. ІІ, 14—91.
— Інваліди яе можуть бути притягнені до'
чистки колодязів громадського користування,
порядком постанови НКВС УСРР «Як мають
сільради притягати людність чистити коло
дязі громадського користування?. Відд. ІІ,
21—'127.

Інваліди. Увільнення підприємств, що їх
безпосередньо експлоатуюггь Всеукраїнський
Центральний Комітет допомоги хворим я по
раненим червоио&ремійцям, інвалідам війни,
їхнім родинам та демобілізованим і його міс.
цеві комітети, від усіх місцевих податків та
оплат, а так само від надвишок до держав
них податків та оплат. 1—12.
— Нова редакція арт. 2 постанови ВУЦВК'у
та РНК УСРР в 34 березня 1926 р. «Про по
рядок встановлення трудового стажу інвалі
дам праці й встановлення факту перебуван
ня громадян на військовій службі та набут
тя ними у зв'язку з «ею інвалідносте», з—
35.
—. Вжиття заходів до того, щоби за рахунок
збільшення коштів, що їх асипнується, да
підставі арт. 8 Маніфесту Ювілейної Сесії
ЦВК'у СРОР з 16 жовтня 1927 р., на видачу
пенсій інвалідам війни; в першу чергу були
.забезпечені інваліди громадянської війни.
4—47, л. 24.
— Члени кооперативних ©б'однань інвалі
дів вносять комірне як і ‘робітники та служ
бовці відповідно до плати, «що вони одержу
ють від кооперативних Об'єднань, а інваліди,
що є на державному забезпеченні Я торгують
за безплатним патентом, зносять комірне на
рівні з робИіникаминслужбовцямн, відповідно
до свого заробітку. 4—54, п. 8.
Інженери. Робітники вищої кваліфікації—
інженери, агрономи і т. інш. державних уста
нов та підприємств мають право користува
тися додатковою житловою площею. 4—54.
п. 19.
Іистиїути. Інструкція таро організацію ін
ституту, права й обов’язки сільських вико
навці®. Відд. ІІ, 3—15.
— Устава про Всеукраїнський Інститут
Праці при Народньому Комісаріаті Праці
УСРР. 10—103.
♦
— Нова редакція арт. зз та уваги до арт.
34 Постанови з 8 червня 1927 р.'«Положення
про Інститути УСРР». З—#5.
— Положення про Український НауковоДослідний Інститут Силікатної промислово
сте. 7—77.
— Нова редакція ІІ частили арт. 5, арт. 7,
арт. 36 та виключеная уваги до -арт. 7 і за
лишення уваги до арт. 6 в чинній редакції
постанови о 8 червня 1927 -р. «Положення
про Інститути УСРР». 28—247.
— Устава про Український Науково.До
слідний Фізично-Технічний Інститут' при Ви
щій Раді .ІІароднього Господарства УСРР.
30—261.
— Устава про Український Науково-Дослідчнй ‘Інститут Сільсько-Господарського ма
шинознавства та машин ©будівництва при
Вищій Раді Народнього Господарства УСРР.
25—221.
— Устава про Український Науково-Дослідчий Інститут Металу при Вищій Раді На*
роднього Господарства УСРР. зо—202.
— Устава про Український Науково-До
слідний Хемітао-Раліологічнпй Інститут прп

ЦВК’у і РИК СРСР з 9 листопада 1927 р. «Про
компенсацію при переводах і при наймах на
роботу до інших місцевостей». 4—52.
— Комірне з робітників і службовців вира
ховується так, що береться на увагу весь їх
ній заробіток, крім понад звичайного нріцмбпку, -передбаченого арг. 104 Код Зак. про Пра
цю. 4—54, П. 11.
— В домоволодіннях, де ілорожі чергують
протягом цілої добн або де -вони виконують
обов'язки протягам 8-ми ГОДИННОГО робітнього
дня. плату за позачерговий час одержують за
правилами Кодексу законів про працю. Відд.
Іі, 7—33, л. 13.
К
— Нова реакція п. «д» арт. ні та арт. ИЗ
Кам'янецький Окрадмінвідділ. Про -надання
Кодекс законів нро працю. 15—132.
Бердичівському, Каім‘янецькооіу і Мстилів-По*
— Нова редакція п. «е» а]>т. 47 Кодексу за
дільському Окрадміи відділам права само стійконів про пращо. 15—133.
по видавати закордонні дашлортн й візи
— Про дні відпочинку, «становлені за арт.
Відд. ІІ, 6—34.
112 Кодексу Законів про Працю для домових
Кам'янець-Подіпьськ. Про оголошення зам*
робітників і робітниць, учнів 1 наймитів я се
ку-фортсці у м. Кам'япоць-Подільському за
лянських господарствах. 1—И 1 15—137.
державиий історично-культуриий заповідник.
— Нова редакція арт. 176 Кодексу Законів
5—69.
про Працю, виключено арт. арт. 179. 196. ізч і
Кватирова плата. Див. К о м і р н е .
190 та додано як додаток IV постанову ЦІЙС
Кпяси. Розподіл міських селищ УСРР па
і РНК СРСР з 28 грудня 1927 р. «тимчасову
кляси для брання ренти з міських земель в
уставу про запомоги, іцо їх видають оргаия
1927*29 році- Відд. ІІ, 6—26.
соціяльного страхування» і як додаток V лосКласовий підход. Про те, щоби гард застосу
сганову ЦВК і РНК СРСР з 14 барсеня 1928
ванні заходів адміністративного впливу до*
року «Про затвердження устави про забезпе
держуватися хлясовото підходу, тоб-то: шля.
чення -порядком соціального страхування зхом зниження розмірів штрафів. «акладувапричин гявалідности і з причин втрати году
них <на роб іти икі-п і несігроміжнпх селян і 'нав вальника», І уставу «Про забезпечення поряд
паки — підвищувати їх для торгівців, курку
ком соціального страхування з причин іипалів і іншого нетрудового елементу. Відд. ІІ,
лідности та з причин втрати годувальника».
2—9.
17—147.
Нляшторм. Про оголошення колишнього
— Додано увагу до арт. 79 Код. Зак. про
кляштору «Босих Кармелітів» у м. Бердичеві
Працю УСРР. 17—162, ш. 18.
за державний історично-культурний зашоеід— Додано до Код. Зак. про Працю нові арт.
ИЕСК. 4—5$.
арт. 4і, 87і, 87*. 19—180.
— Устава про державний історично-куль
— Про селянські господарства, що вживають
турний заповідник (колишній кляштор) «Бо
найману працю, <на які ширяться правила Код.
сих Кармелітів* в м. Бердичеві. Відд. ІІ, Зак. про Ирацю. 15—«138.
20—122.
— Двірники, що не викопують своїх обов'яз
Кодекси, Адміністративний Кодекс, Кримі
ків, можуть бути звільнені, за вимогами орга
нальний Кодекс, Кримінально-Процесуальний
нів -міліції, порядком п. «п» або п. *г» арт. 47
ІСодекс, Кодекс законів про працю, Кодекс за
Код. Зак. про Працю. Відд. ІІ. 17—100.
конів про родину, спіху, подружжя та ахтп
— Скатовано постанову НКЮ з 3 червня
громадянського стану, Земельний Кодекс, Поп
1927 р. <Чн можна застосовувати арт. 172 Код.
равно-Трудовий Кодекс, Цивільний Кодекс,
Зак. про Працю до розірвання трудового дого
Цивільно-процесуальний Кодекс, Ветеринар
вору за п. «а» арт. 47 згаданого кодексу*. Відд.
ний ІСодекс. Кодекс законів про Пароспіту, її. 21—128.
Гірничий Кодекс.
— Нова-редакція уваги ро арг. 106 Код Зак.
Кодеис законів про Наросвіту УСРР. Нова
Про ПраЦЮ. 27—240.
редакція відділу 6 розд. IV част. 2, книги 2
— Доповнено арт. 47 ді. «з* та (нова «редак
Кодексу законів про пародию освіту УСРР, в ція арт. 90 Код. Зак. про Працю. 29-^251.
редакції постанови ВУЦВК'у і РИК УСРР з
Кодеке законів про родину, опіку та под
27 березня 1925 р. 5—60.
ружжя. При заснновлшгні членами трудових
— Втратив силу л. «ж» арт. іібі Кодексу за
хліборобських господарств потрібна лише ато
конів про народню освіту УСРР. 5—65, п. 1.
ла тих осіб, що їх передбачено св арт. 39 4 40
— Додано увагу до арт. 482 та увагу ‘до арт. Кодексу. Відд. ІІ, ю—61.
429 Кодексу законів про наросвіту УСРР.
— З наданням чинности Кодексові про ро
17—152, П. 18, 19.
дину, опіку, поружжя та акти громадянського
Кодеис законів про працю. Нова редакція
стану -втратили силу такі узаконення: 1) дек
п. «е» арт. пі та арт. 112 Код. Зак. про
рет РИК УСРР в 20 лютого 1919 -р. «Про ор
Працю УСРР. 3—26.
ганізацію відділів записів актів громадянсь
— Нова редакція арт. 82 Код. Зак. про пра
кого стану*. 2) декрет РНК УСРР з 20 лютого
цю та додано до лього, як додаток з постанову
1919 р. «Про цивільний шлюб і про пуюваджен-

Вищій Ралі Народиього Ґооподарства УСРР.
30—265.
— Устава тгро Український Пауково-Дослідчий Інститут Промислової Впвргетлкн
при Вищій .Раді Народиього Господарства
УСРР. зо—264
„
Індивідуальне будівництво. Див. б у д і в 
ництво.
Інструкції. Інструкція НКФ 4 ІШО УСРР
як застосовувати арт. 415*—415* ЦК УСРР.
24—140.
Історико-культурні заповідники. Див. з а п о в і д н и к и.

яя книжек актів громадянського стану»;
3; декрет РНК УСРР 9 20 лютого Ш9 (р. «іПро
.розвід»; 4) декрет РНК УСРР в 8 червня
1919 р. сПро відсутні без аіоти»; б) постано
ва РНК УСРР з б липня 1919 р. «Про судові
визнання осіб за померлих»; в) декрет РНК
УСРР з 26 червня 1920 року «ІІро повторний
запис народжень*, смерте*, невідомої оідсутносгн, розводів і зміни прізвищ у випадкові
неможливости отримати вшіио з давніших реестраціймих книг»; 7) постанова РНК УСРР з
и червня 1921 р. «Про заходи боротьби з дитя
чою безпритульносте»; 8) и. «ж» арт. ш -Ко
дексу Зак. яро наросвіту УСРР; 9) постанова
ВУЦВК'у з 17 січня 1923 року «Про встанов
лення місцевого збору ва видачу щігавсів та
справок з метричних та (реєстраційних юнвг»,
ю) Арт. арт. і, 2 і б постанови ВУЦВК'у і
РНК УСРР я 21 січня 1924 <р. «Про органи, що
відають записом актов громздянсьпого стану
та контролем над ними»; іі) постанова
ВУЦВК’у і РШС УСРР в 6 лютого «1924 р.
«Про зменшеигня ставок місцевого збору за ви
дачу витягів і довідок а метричних і реєстра
ційних книг»; 12) настанова' вУЦВК'у і РНК
з І9-ІІІ 1924 р. «Про право громадян змйиятн
срізвкща й імена»; 13) настанова 'ВУЦВК'у
І РНК УСРР з 3-ХЇЇ 1924 р.^іПро зміну поста
нови «Про прано громадян зміняти свої про
мита й імена»; 14) постанова НКЮ УСРР з
4-Ш 1919 р. та обіжник НКЮ з 6-ІІІ 1919 р.
«Про порядок переведення розволпих справ».
15) лостанава НУЦВК'у і РНК УСРР в 27-Іи
1926 р. «Про події народжень вчасно леоаявлених і про запис народжень, смертей І шлю
бів, заведених у колишній метричній книзі»;
10) постанова ВУЦВК'у і РНК УСРР з ЗО ве
ресня 1925 р. «Про продовження термінів ре
єстрації актів «аросіження, вчасно зі «заявле
них; 17) постанова ВУЦВК’у і РНК УСРР з 10
червня 1926 р. «Про крайній .рсяфець для ре
єстрації актів народження вчасно «еэаявяеН И Х » . 5—65.
— Додано л. «в» до арт. 50, <нова редакція
арт. арт. 61 і 62- Кодексу, пава редакція арт.
3.4, 9,10, іі і 12 та арт. арт. 94 10* устави про
•реєстрацію актів громадянського ставу та вик
лючено арт. б згаданої устаєш. 17—152, п. п.
6, 7, 8.
— Додано нові арт. арт. 38* і 43* до Кодек
су законів про родину, опіку, подружжя та
акти громадянського сталу. 17—ав2.
Колегія оборонців. Про заборону членам ко
легії оборонців виступати за представників
сторін іна засіданнях сільрада, коди розв'я
зуються земельні спори. Відд. П, 20—121.
— Членів Колегії оборонців, заробіток яках
не сягав понад 400 крб. на місяць, прирів
нюється щодо оплати ЖИТЛОВИХ 'Приміщень до
робгагиків і службовців. 4—54, Л. 9.
»
Колективи. Тру-доеі колективи безробітних
та об'єднання їхнього управління увіладені
від нот&ріядьної оплати. Відд. П, 24—141.
Колодязі. Як мають сільради (притягати
людність чистити колодязі громадського корн
ет,тлев ня. ВІДД. ІІ, 21—127.
Команда суден. Правила, як вживати захо
дів тимчасової ізоляції тих осіб, так із паса

жирів, як і о команди судна, що хуліганять.
Відд. ІІ, 14—90.
Комзндний склад. Молодший командний
склад, що в ва службі порядком відбування
військової повинности, користується пільгами
з обов'язкового окладного страхування в сіль
ських місцевостях та в містах. Відд. ІІ,
26—118, я. 8.
Комбінати. Статут тресту місцевої лрсгмиоловости під -назвою Романський Комбінат
скорочено «Ромкомбіжат», що ним відає Ромеиський округовий відділ, місцевої проми
словості*. Відд. ІІ, 21—ІІ ЗО.
Комгосп. Оформления прав власників домобудівель, що їх не можна було націоналізу
вати, провадить комгори. Відд. П, 11—67.
Комерційні посередники. За інструкцією
про вибори до <рад, приватні торгово-всомерційні посередники не можуть користуватися
виборчими правами. 27—238, П. 4.
Комірне. Закон яро комірне (кэаткрову
плату)- і заходи до врегулювання користу
вання житлом в селищах міського типу. 4—54.
— Тлумачення закону з 29 лютого Ц928 <р.
«ПрО КОїМІрНв». ВІДД. ІІ, 17—‘106.
— Нова редакція арт. 24 і 25 западу про
комірне. 11—109.
— За новою редакцією роад. XXIV А. ЦивПроц. Кодексу УСРР справляється комірне
порядком судового наказу. 21—іі89.
— Комірне і плата за комунальні послуги
підчас відсутности осіб, що їх відряджено- за
кордоя береться за встановленими нормами з
осіб, що фактично мешкають у цих примі
щеннях. 23—195, я. 3.
— Нова редакція арт. 8 закону про ко
мірне. 25—223.
Комісії. Інструкція яро прикладення по
станови про житлові єднально-конфліктові
комісії. -Відд: ІІ, 13—81.
— Про скасування Арбітражної комісії при
ВРНГ УСРР. 1—17.
— Про центральну і округові комісії се
лянської взаємодопомоги. 3—22.
— Нова редакція частини 2-ої пункту 3-го
арт. і; додано до арт. з п. «е1» та увагу до
арт. 4, та додано новий арт. 4* до постанови
«Про Арбітражні комісії для розв'язання
спорів за (майно між державними установами
й підприємствами». 3—83.
— Положення яро Центральну комісію в
оправах напади альти і меншостей при Всеук
раїнському Центральному Вккоиавчому Ко
мітеті та яро місцеві органи в справах на
ціональних меншостей. 4—55.
— Інструкція' районовнм комісіям у опра
вах недодатів. Відд. ЗІ/ 15—94. ^
— Догляд за роботою консультацій (юри
дичної) покладається на Всеукраїнські комі
сії в справах недолітків та па НКЮ, а па
місцях на округові комісії у справах иадоділків, окреудн і яа окрпрокуратуру. Відд.
П, 15—96, П. 11.
— Нова редакція п. «б» арт. З положення
про А-рбітражні Комісії для роав’язаиня спо
рів за майно між державними установами і
підприємствами. 14—123. .

— Про «остійні комісії ' та трали «рн
райансших (виконавчих комітетах, 19—181.
— Про склад податкових комісій та лро
порядок ластзнавлвігни ч.юнів їх, одо є пред
ставниками іплатіїв. 25—227.
Комітети. Все листування з приводу знайденого скарбу ш закінченню‘Ічіішии пе|>ада.
нться до управлінського археологічного комі
тету Української Академії Наук на постійнусхованку. -Вілл. Н, 2—0, п. 7.
— Положення аіро комітет- для регулювавня сільсько.господаіюького, машино- та гт]ик•торо-постачання (машиїкмо-трактороиий ко
мітет) при НКЗ УСРР. 3—42.
— Нова редакція и. «г» арт. 2 та арт. з
поотапови ВУЩЖ'у та РНК УСРР з 10 серп
ня 1927 і». «Про ліквідацію комітету допо
моги кооперативному і 'індивідуальному будішіицтву робітничих осель аіа Україні -при
Наркомітраїці УСРР і його місцевих органів».
3— 23.
— Втратив силу декрет ВУДВІС’у і РНК
УСРР о 12 жовтня 1921 р. «Про проЯислоцу
коолеійщію», з паданням чяннооти уставі
про промислову кооперацію. 4—63.
— 'Змінено назви постанови «Про централь
ний холодннкоіінй комітет при Няркомзовнішторгівлі УСРР на назву: «Про Центральний х«*
лоликкопий комітет яри ІІКТ УСРР» та до
дано до арт. 2 ці«ї постанови п.н. «л*—«н».
4— 50.
— Положення про Комітет у справах друку
Наро/янього 'Комісаріату Торгівлі УСРР. 5—б*.
— Устава про Вищий Гідро-технічний комі
тет іти НКЗ УСРР. 10—94.
— Про скасування Всеукраїнського і місце
вих комітетів порятунку на полах і про пере
дачу справ порятунку на водах до товариств,
що діють на підставі статутів, передбачених
арт. арт. 2*1—ЗОЯ Адмін. кодексу УСРР
10— й*
— Втратила силу постанова РНК з 2? лю
того 1025 р. «Про нят»алу у справах бАнкіп
при Всеукраїнській Конторі Деп^бчіку я на
данням чинности постанові РНК ОРСР «
Зі жовтня 1027 року «Устава про комітет V
справах банків при НКФ ОРСР і пара чи V
опгшіі бянкіи при НКФ союзних республік».
11— 107.
— Про концесійний комітет при РНК УСРР.
11—10*.
— Нова редакція арт. з положения ппо Ко
мітет у справах друку при НКТ УСРР.
16—144.
— Про погодження планів геолотічпих і
гсолого-розвідчих робіт а Українським відділ
ком Геологічного комітету. Відд. И. 14—*2.
— Про утворення при РНК УСРР Комітету
хемізяції няродіїього господарства. 23—201.
— Про утворопня тимчасового комітету во
дяного господарства при УЕН. 29—200.
— Про увільнення підприємств Всеукраїн
ського центрального комітету допомоги хво
рим і пораненим червоиоярмійцям. інвалідам
війни. їхнім родинам та демобілізованим віл
усіх місцевих податків та оплат, і—12.

Комітети незаможних селян. Д и в . п о з а *

м о ж н и к и.
Компенсації. Нова редакція арт. .42 Код.
закон, про працю, та додано до нього, як до
даток Ш, постанову ЦВК і РІІК СРСР з 9-ХГ
1927 р. «Про комяешмціі аїри переводах і
при наймах па роботу до інших місцевостей»
4—52.
— -Робітники місць позбавлення толі, а на
данням чинности статутові служби в поправ,
кочгрудовнх установах, ш: мають а«[яии «я
підновідиу шнторіялі.пу компенсацію за ненаданням &м житлового поменшання, череч
втрату чинности іі. «б» і увійти до цього арт.
І постанови РНК УСРР «Про поліпшення «то
ну робЬчіиків місць позбавлення полі». Вігі.
11. 14—*5.
Комунальне будівництво. Див. б у д і в н и ц 
тво.
Комунальне господарство. Див. г о с п о 
дарство.
Комунальне упорядкування. Про утва|нчиіл
олецінлміих капіталів міських і селищних
рад для комунального упорядкування '|юбі>гпичих сслиоц иовобудошннх або іюуширюваних па слецЫльно-Щ'ИЗиачви! для цього <мн-.
ця. 2*—^4*.
Комунальні банки. Див. б а н к и .
Комунальні послуги. ІІ|и> падания безплат
них комунальних послуг для шкіл, що в -в
будинках, які належать промисловим підпривмегрпам республіканського і місцевого
зиач-ішія. 9—40, іі. 4.
— Про забезпечення приміщеллями і кому,
пальними послугами шкіл для дітей робітни
ків і службовців підприємств 'ікшубліканського Я місцевого значіння. <16—>130.
— Додаток уваги до арт. 13 постанови РИК
УСРР з 27 жовтня 1926 р. «Про тарифи па
комунальні послуги*. 24—203.
Комуністичні університети. Повз |Н‘дакі(ія
уваги до арт. 7 «останови ІіУЦПК’у -і РНК'
УСРР З 25-ХІ 1925 р. «Лро лпбезночеімія чле.
яів '{юаня робітників і службовців, відряджоиих до •радянсько-партійших шкіл і комуні
стичних універтитетію». 14—121.
Комуни. Лро увільнення підітриямстп дитя
чої тртдаиої ікомугнк і.м. Ф. ІЗ. Дзсржюю.ького
від усіх (республіканських і місцевих податків
та оплат. 19—177.
Конвенції. Ліро порядок и-робувакня в УСРР
і виїзду за кордон чужоземців, що прибува
ють до СРСР. згідно а Міжняродльою авто
мобільною конвенцією 1909 р.. ЯК ТПКОЖ І МО
ТОЦИКЛІСТІВ та пішоходів. -Вігі, ІІ, 4—24.
— Порядок, як виконувати пудові дору
чення в кримінальних і <циві;у»иих справах,
та як «ручати •всілякі формальні документи,
рсг.улювтьг-я •сцлціяльними КОЛВЄІІЦІЯМИ. Вігі.
ІІ. 21)—И0. ІІ. 1.
Конвенційні ціни. 8асоггівелі.ні конвенційні
ціпи, базисні кондиції І лро що^ми знижок і
надвишок за якість (рефакції і боніфікації) ла
хлібну* кампанію 1928-29 раку. Вігі. И. 15—
107.
’ Конотопська округа. Про зниження норм
обов'язкового ОКЛАДНОГО СТрАХу.НіІІІИИ коней

— Пільги робітничим, житлово-будівельним
•гід падіж}’ в Конотопській окрузі. Відц. ІІ.
І кооперативним товариствам. З—39.
#0—116.
— -Пільги спілкам житлової кооперації за
Контингент. Окасовано я останову ВУЦВіСу
■відводу лісосік, з—41.
та РНК УСРР а 21 вересня ж? р. «Про ре
—Державні установи і підприємства та
гулювання штатні контингентів». 21—188.
Конфіскація. Конфіскація за вироками су* кооперативні організації ке можуть бути ая
дів, що набули правної сили, але ще не вико* членів товариств взаємного кредиту. 4—49.
— ‘Про кредитово-кооперативні організації.
ішгі. до ооіб засудженні за арт. по, .166, 1?4,
5—59.
і75, 180, 183 і 987 - іІСК,—не застосовується.
11—4104, п. її.
— З виданням постанова про кредитовоКонфлікти. Лова редакція уваги до арт. і ’ кооперативні організації скасовано: а) поста
1 арт. 2 постанови РНК УСРР 8 28 лютого нову ВУЦВК’у і РНК УОРР з 10 вересня
1926 р. «Про порядок розв’язання трудових 1924 р. «Про порядок увіходження ОІЛЬСЬКОконфліктів, що виникають на яр унті вживан
господарських колективів у сільськогоспо
ня '«ламаної праці в селянських .господарст
дарські кооператяви»; б) в остам ову ВУЦВК'у
вах». 17—162, ®. 14.
.і РИК У.ОРР з 7 жовшя '1925 ір. «Про заходи,
що забезпечують -вшмгрюсгташгя коштів низо
Концесійні комітети. Дна. К о м і т е т и .
вої -мережі оільсько-тсюподарської кредитової
Кооперативне будівництво. Див. б у д і в 
кооперації за призначенням на кредитування
ництво.
селянського господарства»; в) постанову
Кооперативні об'єднання. Див. ко о п е р а ВУЦВК'у і РіНК УОРР з 23 липня 9926 р.—
ці я.
Кооперативні ради. Скасовано постанову про зміну арт. 2 постанови «іПро заходи, що
ВУЦВКу та РНК УОРР в М грудня .1927 р. забезпечують використанні коштів низової
мережі сільсько-господарської кредитової ко
«Про Всоуінраїкснку- і місцеві кооперативні
операції ла кредитування селянського госпо
ради». 19—182.
Кооперація. Правила <про роамхр і порядок дарства за призначенням»; т) арт. арт. 6 і б
вярац}тв&в.ня додаткових івадатків при скла постанови РНК УСРР з 27 серпня .1926 р.
данні кошторисів, калицуляїій та звітів на «Про реорганізацію радонових спілок, сіль
сько-господарських кооперативів у Кредит•будівельні роботи, що 'Іі провадять держав
ні установи і підприємства та житлова коопе спілки». 5—59, п. іі.
— (Порядок ліквідації кооперативних орга
рація щодо цивільного будівництва. Відд. ІІ,
1—-2.
нізацій. 16—101.
— Про видання збільшеної вихідної допо
— З наданням чинности постанові про
моги службовцям ■кооперативної організації, ліквідацію кооперативних організацій втра
що їх увільняється в наслідок 20% скоро- тили силу: і) постанова ВУЦВКу і РНК
ченця адаіикггративно-уогравлінських вщпрат УОРР з 7 жовтая 1925 р. «Про порядок лік
па 1927-28 бюджетовнй рік. Віад. ІІ, з—<19.
відації кооперативних організацій, з’єднання
— Про встановлення двоірічного реченця їх та розділ; 2) постанова ВУЦВК’у і РНК з
•обрання органів керування та'контролю кооне- 93 липня 1927 >р. «Про доповнення арт. 9 по
ратявнкх організацій, за виляском житлових станови «Про порядок ліквідації кооператив
першого ступня таяро порядок затвердження них організацій, з'єднання іі та розділ». 10—
річних -звіті». коштор»сгів, планів діяльноотн 101. Л. 11.
. та розподілу прибутків та втрат <цех органі
— Додано у ваду до арт. в постанови РНК
зацій. Відд. П, 5—29.
з 27 серпня 1926 р. «Про реорганізацію райо— Про пільги спілкам житлової кооперації
новях спілок сільсько-господарських коопера
за відводу лісосік. з—41.
— .Втратив силу декрет *ВУЦВ№у і РНК тивів у Кредитспілки». 15—129.
— Як справляти гроші за одержаний віз
УСРР з 12 жовтня 9921 р. «Дро промислову
кооперацію» з наданням чапи ости уставі про споживчої кооперації в кредит хліб (борот . яом і зерном). ВІДД. 'ІІ, 13—77.
промислову кооперацію: 4—63.
— Встановлення в державних підприємст
— Повернення споживчим, сільсько-госпо
вах,
кооперативних та приватних підприєм
дарчим. промисловим і кредитовим коопера
тивним організаціям будників і, склепових ствах стандарту та крайніх цін на печений
хліб. іВідз. И, 14—84.
прамйцань, що її набули зазначені організа
— Скасовано постанову РНК з Ю січня
ції після і оНня 1919 року. 1—16.
— Порадо» зажадання -я одержання відомо 1928 р. «Про розмір і порядок вираху
стей від державних органів кооперативних вання 'додаткових видатків лрн складанні
-організацій та акційних товариств з участю кошторису, калькуляцій та звітів па буді
державного та коосіорат явного
капіталу. вельні роботи, що їх (провадять державні
установи й підприємства та житлова коопе
3-^5.
— Інструкція лро порядок переходу спілок рація, щодо цивільного будівництва». Вілл,
промислова! та промнелавлх кредит авиа -ко її 17—9Я.
— З Ладаиням чинности постанові ЦВК і
оперативів «а статут промислових кредито
РНК СРОР #<ІІро порядок подання звіти ости
вих союзів. іЧад Я. 7—39
— (Положення .про кооперативні об’єднання державними органами, кооперативними орга
для спільного провадженая лісового господар нізаціями і акційними товариствами з участю
державного кооперативного капіталу» «траства. 3—36.

тили силу постанови УЕН: о> 26 .грудня 1921 р.
«Про звіти уряднацтв та установ*, о 12 трав,
ня 1922 р. «Про доставления УлНКШС звіт,
них відомостей, необхідних іншим устано
вам*. Відд. Л, 20—іп.
— Устала про промислову кооперацию.
14— 118.
✓
— Збільшення основних І саеціяльннх ка
піталів кредитово-кооперативних товариств..
15— 136.
— Затвердження устави про каси взаємо
допомога членів промислово-кредитових та
промислово-кооперативних установ (артілей)
та устава вгаданої каси. 17—158, 159.
— Окаоовано -постанову РНК УОРР е 21
линяя 1922 р. «Про порядок володіння ко
операцією житловими і деживловими помеш
каннями, що є під її зарядом*. 18—166, п. 3.
— Порядок як відкривати приватні про
мислові підприємства, а так само яро поря>
док, як мають державні- установи, коопера-,
тивні організації відкривати, споруджати, пе
реустатковувати деякі категорії заводів. 18
—168.
— Про фонди довгореяенцезого кредячуваи-*
мя кооперації ярн Всеукраїнському коопера
тивному банкова. 23—199.
— Про врегулювання взаємин державних
органів з кооперацією. 24—211.
— Нова редакція я. «а» арт. і, арт. 5 та
додано новий арт. 10і постанови ВУЦВІСу І
РНК УСРР з 14 березня 1928 р. «Про креди
тово-кооперативні оргашрації». 25—225.
— Скасовано пост алозу РИК УСРР з 21
серпня 1928 р. «Про фонди довгореченцевого
кредитування кооперації ігри Всеукраїнсько
му кооперативному банку* та затверджено
уставу «Про фонди довго реченщевого креди
тування кооперації яри Всеукраїнському ко
оперативному банку». 28—244.
—Увільнення промислово-кредитових ко
оперативних товариств, промислово-коопе
ративних товариств (артілей), трудових арті
лей, а так само спілок промислово-кредито
вих і промислово-кооперативних об'єднань
від обов'язкового внесення застави при дер
жавних підрядах і постачаннях. 29—258.
— Нова редакція арт. 39 Постанови іВУЦВК
і РНК УОРР з 16 травня 1928 р. «Про про
мислову кооперацію». ЗО—260.
Кредити. Див. А д м і н і с т р а т и в н о - г о с 
подарські видатки.
Кредитно-кооперативні
організації.
Див.
Кооперація.
Кредитна кооперація. Див. К о о п е р а ц і я *
Кредитові організації. Про порядок пора
хунку товариств сільсько-господарського кре
диту з новоутвореними кредитовими органі
заціями (кредит-спідкн, окроільбанкн, філії
улрсельбанку) з фундаторських. і сецякських
паїв, і—ІЗ.
Кредитові установи. Про оргасш преси, де
належить оголошувати відомості, .передбаче
ні «-правилами прилюдної звітносте промис

лових і торговельних підприємств та креди
тових установ». Відд. ІІ, 10—56.
— Про передачу векселів кредитовим уста
ловам на забезпечення об'єднаного шеціяль*
ного поточного рахунку. Відд. ІІ. 14—87.
— Кредитові установи всеукраїнського й
місцевого значіння закладається на підставі
статуту, що його затверджують органи Нар
коману- УОРР. 19—96, о. і.
— Втратили силу постанови: «Про тимча
сові правила про порядок публічної звітно
сте* та яро зміну лостаоови ВУДВК'у і РШС
УСРР «Тимчасові правила про порядок пу
блічної ЗВІТНОСТІ!*. 14—122.
Кредит-сгплки. інструкція про порядок 'пе
реходу спілок промислових та промислових
кредитних кооперативів (промспілох) на ста
тут промислових кредитових союзів. Відд. 11,*
7—39.
— Додано увагу до арт. з постанови «Про
реорганізацію районових спілок сільсько-гос
подарських (кооперативів у кредитепілкн».
15—129.
Криворізька округа. Зниження на 1928-29
рік норм обов’язкового окладного страхуван
ня в Криворізькій окрузі коней і волів з
норм страхування корів. Відд. ІІ. 21—125.
Кримінальний Кодекс УСРР. За зламаогая
встановленого від НКТ УСРР дозвільного по
рядку перемолу пшениці на сортове борошно
приватні особи підлягають відповідальності
судовим порядком, за арт. 135 КК УСРР.
1—18.
— Особи, що зламали правила про поря
док реєстрації в органах НКТ УСРР і АМОРР
підприємств і осіб, що провадять заготівлю
сільсько-господарчої сировини і деяких сіль
сько-господарчих продуктів, підлягають від
повідальності за .арт. 135 КК. з—зо, п. 5.
— Про лісові місцевості, що в них забо
ронено перебувати особам, засудженим за
арт. 82 та 83 КК. Відд. ІІ, б—32.
— Особи, винні у привласненні або затаїняі знайдених скарбів, притягаються до
кримінальної відповідальносте, за арт. 178 і
204 КК УОРР. ВіДД.’П, 2—6. п. 8.
— Нова редакція арт. 132 Крим. Код.
УОРР. 1-8.
— Дро те, як суди мають застосовувати
арт. арт. 33 і 34 КК. Відд. П, 11—66.
— Нова редакщя о. «в» арт. 14. н—104,.
п. і.
— Нова редакція п. «т» арт. 14. "11—104.,
я. і.
— Додано до аірт. 14 п. «д*. 11—104, п. 2.
— Додано до арт. 27 увагу 2. іі—104, п. з.
— Лова редакція арт. 38 І додатку до ньо
го. п—104, в. 4.
— Нова редакція арт. 51, дро те, що до
осіб засуджених до реченцевих заходів содіяльної оборони, які виявляють поправність,
ПІСЛЯ відбуття не менш одної третини іречен
ця визначеного судом заходу соцоборони,
можна застосовувати умовно дореченцевезвільнення. П—(104, П. 4.
— Нов.а редакція уваги 2 до арт. 54е. п—
104, П. 5.

— 'Виключено частому і арт. ?8 КК. іі—
104, Я. 6.
— Нова редакція арт. ш КК. н—104, л. ?.
— За новою 'редакцією арт. 187, за лнхварсхво покарання встановлено <на реченець
до одного року, а «о.ти вчинки ці заподіяні
як вромясел, то позбавлення на реченець до
Трьох років. 11—104, П. 7.
— Додано новий арт. 197і. іі—104, о. б.
— Виканючено конфіскацію, як захід соці
альної оборони з санкції арт. арт. ПО, 166,

доби встановлено покарання—позбавлення во
ді до 3-х ровів, а за ті ж самі їда, заподіяні
трудовій рільницькій людності,—до 5-х років.
За повторність—позбавлення волі до 8-х
років, із—116, я. в.
— Виключено є Крим. Код. <ч. З арт. 76 і
арт. арт. 86 і 198. 13—116, п. 7. ;
— За новою редакцією арт. 58 санкцію (по
карання встановлено позбавлення волі на ре
ченець до одного раку або примусову працю
чи штраф не більш від ю-тнразового розмі
174, 175,‘ 180 І 183. й>1—104, П. -9.
ру невнплачених платіжів. 19—175, п. і.
— Нова редакція роза ЇХ «Військові зло
— За новою редакцією оі. «б» арт. 59 санк
чини». 11—104, а. 10.
цію покарання встановлено позбавлення волі
— Конфіскацію за вироками «удів, що на
чи примусову працю па реченець ідо 6-х міся
були травної' снлц але ще не виконані, до ців або штраф не більш від 10-тиразовоІ су
осіб, засуджених за арт. арт. 110, 166, 174,
ми податку, що припадає на знов виявлену
175, 180, 183 і 187 не «астоСОвувагЕИ. 11—104, суму прибутку. 1»—175, п. 2.
Л. 11.
— За новою редакцією си. «е» і «і* арт. 180
— За новою редакцією арт. 68, за зловмис
Поправно-Трудового Кодексу, прохання про
ний, тоб-то упертий неплатіж цялсживх по
умовно- дореченцеве звільнення засуджених
датків, а так само ооглаг з обов'язкового ок
судовими органами до примусових робіт по
ладного страхування або за відмову їх запла
рушується перед дозорчими комісіями (арт.
тити та ва відмову виконати загально-держав
51 ИК і арт. 387 КПК). 29—250, Л. 11.
ної ваги повинності і роботи, до вивяих осіб
• — У зв'язку з виданням устави про дисцип
, прикидається позбавлення волі до одного
лінарну відповідальність порядком шідлеглосроку або примусову драцю чи штраф до ти змінено ч. 2 арт. 100 КК та додано -до ньо
'п'ятикратного розміру нсвипл&чсних платі- го уваги і і .2, а також змінено арт. арт. 101,
• жзв. 13—11б, д. і.
«
109, 109 І 116 КК. 29—252.
— Нова редакція уваги 1 і 2 до арт. 27
— Нова редакція о. «б» арт. 69, за якою до
КК. 29—253, П. 1.
інших учасників, а так само якщо поодино
— Скасовано увагу до арт. 5б,в КК. 29—263,
ка особа затаїть або неправдиво свідчитиме
без попередньо! з будь-ким згоди, приклада, а. 2.
еться позбавлення волі чи примусову працю
— Додано до КК новий арт. 75і КК.
на реченець до 6-ти місяців або штрафу до 29—253, П. 3.
потроєного розміру належних длатіжів. із—
— Нова редакція арт. 82 КК та 119 КК.
116. п. 2.
29—253, П. 4 і 5.
— Додало арт. 68і. із—11 б, п. з.
— Додано нові арт. арт. 135* і 177і до КК.
— За новим арт. 125і. За купівлю-продаж, 29—253, Л. 6.
заставу, дарування, заповіт тощо землі зня
Кримінально-Процесуальний Кодекс. За ін
вше осіб карається до позбавлення волі на струкцією про порядок учинення дізнання
реченоць до 3-х років, або штрафом до 500 санітарними лікарями, органи санітарного
крб. з забороною або без такої користувати
догляду,—санітарні лікарі є органами дізнан
ся землею. 13—116, О. 3.
ня, які діють па підставі п. З арт. 94 КПК
— За новим арт. 135і. За передачу членам
УСРР. Відд. П, 7—12. л. і.
кооперативу своїх орав іншій оообі зі спе
— Нова редакція арт. 123 КПК УСРР.'
кулятивною метою карається позбавленням
21—156, п. з. •
волі до 6-х місяців або штрафом до 500 крб.
— Нова редакція арт. іі КПК. Справи лро
13—116, п. 3.
злочини, передбачені ч. 2 арт. 151, ч. 1 ат«т.
#
— За новим арт. ШІ'За одночасну участь- і&з та арт. арт. 154, 167. 168. 169 і 177 КК,
у двох або більш товариствах взаємного кре
заводиться не інакше, як па скаргу лошкододиту карається позбавленням волі до 6-х мі
валого. 23—193, д. 1.
^
сяців або примусова праця до. 6-х місяців
— Нова редакція л. п. 9 і 10 арт. 24 КПК
або штрафом до 3.000 крб. 13—116, л А.
23—193, П. 2.
— Додано до арт. 75 ч. з, яка встановлює . — Нова редакція арт. 27 КПК. Округовому
санкцію покарання за підпали тощо, позбав
суду, а в АМСРР Головному Суду підсуд
лення волі до 10-х років з конфіскацією май
ні оправи про злочини, передбачені в арт.
на або без неї. 13—П6, п. 4.
арт. 54* 54і*. 56і* 56ІТ, ч. 2 арт. 561*, арт.арт.
— За новою редакцією арт. 151 оанкцію по
56**, 56а7, 57, ч. 2 арт. 66. арт. 67, ч. З арт.
карання за необережне ушкодження на тілі 69, ч. з арт. 70, ч. З арт.' 77, арт. 81, ч. 2встановлено позбавлення волі до 2-х років, а арт. 99, ч. І арт. іоо. арт. 102, ч. 2 арт. 104, ч. 2
арт. 105, ч. і арт. И6, арт. арт. Ш, 120, 133,
кохя це ушкодження не мало наслідків, заз
162—166, п. <е* арт. 170, арт. арт. ГТ4, 181,
начення в арт. арт. 146 1 147, то позбавлен
ня волі до 6-х місяців або примусова шраця. Ч. ч. 2 і 3 арт. 189 КК УСРР. 23—193, л.- 3.
13—116, П. б.
— Нова редакція арт. 28. Кожну справу слід
— За новою редакцією арт. 171, за краще, розсуджувати на тому суді, що в його районі
вчинено ЗЛОЧИН. 23—193, П. 3.
або явне загарбаний коней, волів і іншої ху

— Нова реакція арт. 29. Питання про пе
редачу справи з одного сулу до іншого, розв'я
зує заійдатель кримінально-судового «відділ
ку окуулу, порочу мівшигь з прокурором.
•ІІ—19.*. ІІ. 3.
— Долано до арт. зі увагу про то. що
справи передбачені -в арт. 1*1 Кодексу про
взаємні .вкнуваченпя та злочини суд об'єд
нує и одну справу. 23—193. л. 4.
— Додано увагу до арт. ЗО про те, що коля
підчас слухання <яіра»и окрсуд установить,
шо справа підсудна нарсуд, то окрсуд йе
передаючи справи за підсудністю, закінчує
слухання іі, а тіи нарсуд (встановить, що
справа підсудна окрсудозі, то не передає ^ї
за на.т-жністю, а сам розглядає, за винятком
справ про злочини, передбачені арт. арт. 64*.
34м. .VIі. .V»17. ч. 2 арт. 58'* і арт. арт. 56**.
'&}** КІС УСРР. 23—193, н. 5.
— Нова редакція арт. 39. Кожну справу,
розглядувану на судовому засіданні, належить
слухати за того самого складу суддів. 23—193,
п. є.
— Мова редакція арт. 44. .За івинузателя
можуть брати участь в справі особи «проку
рорського нагляду, пошкодований, уповнова
жені професійних спілок, інспектори праці і
представники РСІ, а так само технічної, по
даткової, санітарної і інших інспекцій ъ спра
вах свого огідшня та представники інших
урядннцтв. ню їм це право надано окреми
ми законами. 23—193, п. в.
— Нова редакція арт. 75. Протоколи
обов'язково належить шести лідчас провад
ження дізнання, слідства і на судових засі
даннях. 23—193, п. с.
— Скасовано арт. 77 КПК. 23—193, П. 7.
— Нова редакція ч. 4 арт. 162. Малолітніх
свідків допитується <прн «представниках НКО
та НІ.03. 23—193, п. 8.
— Ноша редакція л. З арт. 232. Про зак
риття кримінальної оправи за підстав, зазна
чених ъ арт. 197 КПК. 23—193, ві. 9.
— Нова редакція аг. 4 арт. 232. Коли є в
справі достатні до того підстави, призначав
справу слухати на судовому засіданні.
23—193. п. 9.
— Скасовано увагу до арт. 232 КПК. 23—
193, ІІ. 10.
— Нова редакція арт. 341. Окремі скарга,
протести на ухвали Окрсуду і постанови завідателя Кримінально-Судового відділку подяєтьсн до Кримінально-судового відділку
окрсуду. 23—103, П. 11.
— Нова редакція арт. 308. Розв'язавши
неі питання суд розпочинає складати вирока,
якай має складатися з двох частин—описової
І резолютивної. 23—193, уі. 11.
— Нова редакція арт. ззс. Оправи, що на
дійшли від прокурора з вин увал ьиим актом,
завідатсль Кримінально-судового відділку
оісрсулу призначає слухати на судовому засідакиі, з розв'язанням питань, зазначених
в арт. арт. 235, 238 КПК. 23—іі 93, (П. 11.
— Нова редакція арт. 337. Прокурор дає
висновок, ікюь’язуючн питання, зазначені в

арт. 336 (на вимогу засідателя Кримінальносудового відділку або на свій розсуд. 23—т.
іі. 11.
— Нова редакція арт. 234. Справи, що в
них підсудного ув'язнено, призначаються до
елухагтія в суді найпізніше як через мв-яць.
23—193, П. ІІ.
— Нова редакція арт. 364. При розгляді
справи збільшувати захід. соціальної обмронн,
вибраний за першого розгляду справи дозво
ляється тільки за випадку, коли вирока оп
ротестовувала прокуратура. 23—193, іі. 11.
— Нова редакція арт. зєз. Коли в справі є
суттєві эламаныя, або ще не винесено вирока
або ухвали про закриття справу як і за тих
випадків, тіи винесено в справі вирок або ух
валу про закриття справи, і той вирок або
ухвала набули законної сили, проте їх не роз
глянуто касаційним порядком.—справу нап
равляється до Кримінально-касаційного від
ділку округовєто суду 9 висновком особи, що
вимагала справу. 23—193, п. іі.
— Нова редакція арт. зм. Коли однесені
нирок або ухвала про закриття справи набу
ли законної сили і справу вже розглядалось
в касаційному порядкові, особа, що вимагала
оправу, направляє И зі своїм висновком до
відділу прокуратури НКЮ. 23—193, п. іі.
— Нова редакція арт. 374. Оправи, шо їх
закрив слідчий за п. і арт. 2із КПК, можна
відновляти, за постановою округоаюго проку
рора, а справи, закриті прокурором—за пос
тановою Генерального Прокурора Республіки.
23—;193, п. 11.
— Додаао до арт. 379 увагу. Справи, що їх
закрив прокурор за л. і арт. -197, в разі вияв
лення злочинця, поновлюється за постановою
округового прокурора. 23—193, п. 12.
— Нова редакція арт. 349. Штраф або су
дові витрати стягав судовий виконавець або
міліція з майна засудженого. У сільських
місцевостях стягання до 50 грб. покладаєть
ся па сільради. 23—193, л. із.
— Нова редакція арт. 390. -Питання про
відстрочення уилатн штрафу за арт. 389
розв'язує суд на судовому* засіданні, повідо
мивши прокурора і засудженого. 23—193, п. 13.
— На розвиток арт. 94, уваги до арт. 99 та
уваги 1 до арт. 104 КПК УСРР, надано право
органам ДПУ УСРР заводити кримінальні
справи і вести дізнання і передсудове слід
ство про злочини, передбачені такими арт.
арт. КК УСРР: 542, 54*. 54‘, 54* 54і* (Про
контрреволюційні ЗЛОЧИНИ. 56й, 56і7, 56й, 56**.
67. 80 і 91 про злочини проти порядку уряду
вання. 97, 98; 99, 100, 101, 102, 103, <104. 105,
106, 107, 109 і 109 про службові злочини.
116, 117, 108. 119, 126, 127 і 129 про госпо
дарські злочини, п. п. сг» та «е> арт. 170, арт.
арт. 181. 182. 184 І <196 про майнові злочини,
і арт. арт. 206м і 200м про військові злочини.
28—245.
— На зміну і доповнення ІШК УСРР зат
верджено уставу, ягк розглядати справи па
надзвичайних сесіях Найвищого Суду УСРР,
Головного Суду АМСРР та овругових судів
УСРР. 25—246.

— В арт. арт. $57. 389 і 39і КПК назву
■«розподільчі комісії» замінено казкою: «до
зорчі комісії*. 29—250.
Культове майно. Інструкція про порядок
обліку, охорони та передачі я користування
п'ятидесяток релігійних громад—молитовень
та культового майна, що мають науково-істо
ричне або мистецьке Значіння. Відд. ІІ, і і—66.
— Про порядок реалізації культового майна
закритих молитовень та самих молитовень.
Вид. ІІ. іі—105.
Куп’янсьма округа. Зниження норм обов'яз
кового окладного страхування коней шіа падіжу яз: в сільських місцевостях так і в міс
тах. Відд. ІІ, зо—-И6.
Курси. Положення про школу -командного
складу Робітничо-Селянсько! міліції і курси
робітник із Поправно-Трудових установ. 1—4.
— Про Всеукраїнські Пожежно-Технічні
курси Наркомвнусправ УСРР в м.- Харкові.
13—170.
Кустарі. Устава про товариства «тттарів і
ремісників одинаків та їхні об'єднаная.
26—235.
— Кустарі й реміснлкя, що корнстують
и наймів постійної робітної сили, не можуть
користуватися виборчими правами. 27—233.

лІ
V

Лікарі, За новою редакцією арт. І постано
ви РНК УСРР з 19 травня 1925 р. «Про за;
ходи до вкомплектування лікарським персо
налом сільських медвчно-санітарнкх уста
нов». лікарі сільських медично-санітарних ус
танов забезпечуються безплатними кватИраМИ. 17—152. П. 13.

— Лікарів, то служать і приватно практи
кують, прирівнюються щодо оплати житло
вих приміщень до робітників і службовців.
4—54, П. 9.
Ліквідація. Інструкція про порядок ліквіда
ції акційного товариства «Південний роздріб
нив» м. оЗесн. відд. Ш 2—5.
— Нова редакція уваги 2 до арт. 7 та до
дано увагу до арт. 16 постанови з 17-ХН
27 р. «Інструкція про порядок ліквідації .то
вариств (артілей) відповідальної праці на під
ставі постанови РНК' УОНР з 3 листопада
1927 р.*. Відд. ІІ. 5—ЗО.
• — Порядок, як застосовувати арт. арт. 4І5‘—
415* ЦК УОРР про ліквідацію: Відд. П, 24—
140.
— Про зліквідуваяня управління уповно
важених Народяього Комісаріату- Торгівлі
УСРР. 14—128. п. .1.
— Втратила йилу постанова РНК УСРР з
7 березня 1921 року «Про ліквідацію підрядяицтва». 1—2, п. і.
— Додано увагу до арт. 20 постанови
ВУЦВКу І РНК УСРР з 7 жовтня 1925 р.
«Про порядок ліквідації державних, проми
словці і торговельних підприємств. що існу
ють на підставах господарського розрахунку,
а також акційних товариств і товариств з об

меженою відповідальністю з виключною або
переважною участю державного капітал.'».
3—34.
— Нова редакція п. «г» арт. 2 та арт. З
постанови про ліквідацію комітету допомоги
кооперативному І індивідуальному будівниц
тву робітничих осель на Україні при ШСТ
УСРР і Лого місцевих органів, з—23.
— Про ліквідацію Вищої Житлової {Комі
сії при ВУЦВК. і—7.
— 'Про порядок ліквідації кооперативних
організацій. .10—101.
— Скасовано арт. 2 постанови ВУіЦВК’у з
4 січня 1928 р. «Про ліквідацію Вищої Житло
вої Комісії при ВУ-ЦіВК'у». 18—166, л. з.
— Скасовано постанову ВУіЦВК'у з 14 груд
ня 1927 р. «Про Всеукраїнську і місцеві ко
оперативні ради» та зліквідовано Всеукраїн
ські місцеві кооперативні ради. 19»—192.
.Ліси. Інструкція про заходи адміністратив
них органів у боротьбі <зі зламаллям закони
та правил, встановлених в інтересах охорони
лісів. Відд. ІІ. 19—«і 14.
— Нова редакція уваги до арт. 81і закон,
про ліси УСРР. 9—89.
Лісова кооперація. Див. К о о п е р а ц і я .
Лісові Ділянки, Нова редакція арт. в1 По
станови РНК УСРіР з <5 лютого 1926 р. « П р »
порядок як реалізувати деревину на лісових
ділянках колишнього нетрудового користуван
ня. передаваних на сільсько-господарські ко
ристування громадам і об'єднанням селянсь
кої трудової людности*. 10—98.
Лісосіки. ‘Про пільги спілкам житлової ко
операції за відводу лісосік, в—іі.
Лісові праволомства. Про порядок заміни
штрафів на примусові роботи за лісові пра
воломства. Відд. ІІ, з—ія.
— Штрафи за лісові праволомства, яка:#*
вони разом з однократною вартість» зруб іного лісу не" перевищують іоо крб.—за амні
стією до десятиріччя Жовтневої Революції н *
Стягається. *Відд. ІІ. 13—80.
— Інструкція,, як складати протоколи пр»
лісові праволомства. заводити кримінальні
справи на лісових драволомців та провадити
дізнання. Відд. ІІ. 19—116.
— Про лісові місцевості, що в них заборо
нено перебувати лісовиу праволомцям. засуд
женим за арт. арт. 82 і 83 КК УСРР. Відд. И.
6—32.
Ломбарди. Скасовано постанову РНК УСРР
«Про заснування ломбардів». 10—<96. *
— Дозвіл на відкриття ломбардів, що їх
організують міські ради і закладається
підставі типових статутів, затверджених УЕН
—лає безпосередньо ННф УОРР. 10—96. л 2.
Лубенська фкруга. Зниження норм обов'яз
кового окладного страхування коней від я«діжу. так в сільських місцевостях, як у М стах. Відд. ІІ. 20—ПО.
Луганська округа. Знижено
кового окладного страхуванні'
діжу як у сільських місцев
містах. Відд. И. 20—по.

м
Майно. Про право незаможного селянства
на майно, що перейшло до нього, порядком
розкуркулення села або з державного фонду,
ь—62.
— Про порядок, як мають державні устаноьи ,н підприємства платно п яеплатно пере
давати майно інтим державним установам і
підприємствам. 17—149.
— Як користуватися державним земельним
майном і направляти прибутки з нього. 25-*220.
Малярія. Інструкція про прикладення по
станови ІЩК і РИК ОРСР з 26 березня 1927
року «Про відрахування*державними підпри
ємствами, що здобувають торф, грошевих
засобів на заходи по боротьбі з малярією на
торфових розробітках*. Вілл. ІІ, 13—76.
Маріупольська округа. Зниження норм обо
в'язкового окладного страхування коней і во
лів а норм страхування корів. Відд. ІІ, 21—
125.
Маслоробні заводи. Див. З а в о д и .
Матір-саллнка. Про заснування при селян

ських товариствах взаємодопомоги спеціаль
них фондів допомоги^ матері-селянці підпас
-влгітности та пологів. ЗО—267.
Машини. Скасовано постанови УЕН «Про
фонд на стандартизацію сільсько-господарсь
ких машин та знаряддя». Відд. ІІ, 2—7.
— Нова редакція арт. 5 постанови ВУЦВК’у
і РИК «Про купівлю-продаж на роздріб із
розстроченням виплати сільсько-господарсь
ких машин і знаряддя, набуванпх селянами».
26—232.
Машинотраитороанй Комітет. Див. К о м і 
тет.
Медичний, огляд. (Про -увільнення від ме

дичного освідузанпя осіб похилого віку, шо
полають заяви про соціальне забезпечення з
причин втрати годувальника. Відд. ІІ. И—аг».
Медичні робітники. Притягнення медичних
робітників до трудового відбутку на бороть
бу з епідеміями. Відд. ІІ, 13—73.
Медичне видавниче товариство. Статут Ук
раїнського Пайового Медично-Видавничого топатшгтва «Наукова Думка». Відд. ІІ, 10—57.
Меліорація. Додаток до арт. 4 уваги, додано
арт., 8‘. та нова редакція 'арт. 8 Постанови
ВУЦВК’у і іРНК УСРР з 15 червня 1927 р.
•Про способи допомоги людності провадити
лісомеліоративні роботи на -непридатних зем
лях». \Я—151.
— Нова редакція арт. 8 та арт. арт. іі і 12
та додано до арт. 10 увагу, постанови
ВУЦВК'у і РіНК УОРР з 1 липня 1&26 р.
«ііро меліораційні кооперативні товариства».
17 — 162. Л. 5.
Мелітопольська
округа.
Зпижеаля норм
обов'язкового окладного страхування коней
віл тіадіжу як в сільських місцевостях, ігак і
в містах. ,Віад- ІІ, 20—Г16.
— Зниження на 1926-29 рік норм обов'яз
кового окладного страхування коней і волів
і корм страхування корів. Відд. И, 21—125.

Меляс. Для підсилення боротьби з самого
новарінням заборонено випускати меляс із
цукроварень. 14—119.
Миколаївська округа. Зниження норм обов'яз
кового окладного страхування коней від падіжу як в сільських місцевостях, так і в мі
стах. ВІДД. ІІ, 20—116.
— Зниження на 1928-29 рік норм обов'яз
кового окладного страхування коней і волів
і норм страхування корів. Відд. ІІ, 21—125.
Міліція. Про школу командного складу Робітниче-Селянської Міліції УОРР 4 курси ро
бітників поправно-трудових установ, і—і.
— Поширення на осіб адміністративно,
муштрового складу аюгаравно-врудових уста
нов УСРР і органів, іщо керують цими уста
новами. та їхні родпнн,—пільг 8 переваг, на
даних робіпинкам Робітниче-Селянської мілі
ції та Кримінального розшуку УОРР і їхнім
родинам. 5—66.
— Про знайдення скарбу повідомляється
органів міліції. Відд. ІІ, 2—6, п. 3.
— Надання радоновим, адміністративномілщійгпгм відділкам права 'Приймати від
чужоземних громадян заяви про видачу сю- *
свідок «а перебування чужоземців. Відд. ІІ,
4—23, п. і.
—‘Органи міліції мають право порушувати
перед відповідними домоуправліннями чи
підприємствами питання про звільнення сто
рожів і що перевірку нічних сторожів покла
дено и а міліцію. Вадг ІІ, 7—38, п. 10, 17.
— Нова редакція п. «а* агрт. 23 постанови
ВУЦВК'у і РНК УОРР «Положемня про Ро6ітннпе.Селямську Міліцію УОРР». 17—152,
а. 3.

— Інструкція, як мають складати протоко
ли в смузі внвласнення залізниць міліція
та інші оргамп діанання, яким це право на
дано. Відд. ІІ, 10—53, п. 2.
— Надання начальникам міської міліції і
начальникам міських районів міліції округо*
вих центрів права вживати заходів адміні
стративного впливу за о ламання обов'язкових
постанов. 16—143.*
— Увільнення органів Робітниче-Селянської Міліції УСРР від обов'язків, що не випли
вають з їхніх безпосередніх функцій. 21—186.
— Інструктування двірників <у талузі адмі
ністративної роботи провадиться періодично
з розпорядження (начальника міліції і коли
двірники не виконують своїх обов'язків, то
підлягають звільниш» за вимогами органівміліції. Відд. ІІ, 17—100, п. 6, 9.
— Додано увагу до арт. п Положення про
Робітниче-Селянську Міліцію УСРР. и—>105.
— Преміювання робітників рибопромисло
вого нагляду, міліції, та оільських рад. а
так само членів ВУОМР за виявлення зламань правил рибальства у водах загально
державного І місцевого значіння. 17—146.
Мисливська оплата. Постанова ВУЦВК'у г
РНК УСРР про встановлення державної ми
сливської оплати. 27—239.
Митний статут. Надання права Всеукраїн
ському Інституту Праці безмитно одержува
ти із закордону ааукові підручники, кинтн.

І
сові правила яро умови вживання дол оміч
приладдя та сгрумеит, потрібні для його лано* найманої праці в селянських господар
уковоі й дослідної діяльносте <арт. 243 Мжін.
ствах». і — і і і 16—137, *п. і.
Статуту). 10—103, п. її.
Наймити. Про умови вживання доломітної
Міри і вага. Дав. П а л а т а м і р і в а г и .
Міські землі. Про розподіл міських селищ .найманої пращі в селянських господарствах.
16—138.
УСРР на класи для брання ренти з міських
— Нова редакція уваги і до арт. І а нова
земель ® 1927*23 фоні. Відд. 'ІІ, 6—26.
редакція арт. 2 постанови РНК УОРР. з 28
Міські оселі. Нова' рад акція агрт. з постано
лютого 1925 ір. «Про порядок «розв'язааня тру
ви ВУЦВКу і РНК УСРР з 16-1 \*-24 р. «Інст
рукція про порядок дере числення залюднених дових конфліктів, що виникають на грунті
вживання оі&йианой праці © селянських гос
пунктів до розряду міських або сільських
подарствах». 17—152, о. 14.
осель». 17—152, П. 2. ’
— Нова редакція арт. арт. 9, 10, Фі, '12, із,
Міські ради. Про зміЗи <в чанному законо
15, 16, 28, 47, 48 і 49 постанови РНК УСРР з
давстві УСРР у зв'язку з виданням нових
15 січня 1926 р. «Тимчасові правила про
положень про сільські ради, яро селищні ра
умови вживання доломітної «найманої праці
ди, лро «міські ради аа яро .районові з'їзди
в селянських тсюпадарствах». 17—-152, п. 15.
рад і районові виконавчі комітети. 17—162.
Наочні приладдя. Статут Всоунраїяськото
— Нова редакція арт. З «з увагою до нього
та арт. арт. 7 і 47 «Положення лро міські державшого пайового товариства для виробу
ради .робітничих, селянських І чврвовоармій- •наочни* приладь при Наркомосвіті УСРР «На
очні приладдя». Відд. ІІ, 21—ізі.
ських депутатів». 17—Ш.
Наради. Про постійну нараду в справі (роз
Міські селища. Про розподіл міських с%‘
поділу дефіцитних будівельних матерія лік
лащ УСРР на класи для братня ренти з
дри Наркомторгівлі УОРР. 29—-266.
міських земель в 1927*28 р. Відл. ІІ. 6—26.
Наркомати УСРР і АМСРР. Про надання
Місцевий' бюджет. Див. Б ю д ж е т и .
Народнім Комісаріятам УОРР і АМСРР та
Місцеві фінанси. Див. Ф і н а н с и .
о круговим виконавчим (комітетам права вста
Млини. Встановлення плати за леремол се
новлювати В брати окремі оплати «а покрит
лянського зерна яа млинах УСРР та АМСРР.
тя видатків щодо виконання робіт в інтере
Відд. ІІ, 17—102.
Могилівсько-ГТодільський окрадмінвідділ. Про сах приватних фізичних а правіші осіб. 6—64.
НКВС УСРР. Положения про проектно-кон
надання Бердичівському, Кам'янецькому і
сультаційне бюро в справах комунального,
Могклів-ПодільСькому окрадмінвідділам пра
шляхового і житлового будівництва при ЛКВС
ва самостійно видавати закордонні папшортн
я візи. Відд. ІІ, 6—34.
УСРР. Відд. П, 7—45.
Молитовні, інструкція про порядок обліку
— Про украінські пожежно-осехиічпі .курси
охорони та передачі користування 50-к релі
НКВС УСРР. 18—-і 70.
гійних громад молитовень та культового май.
Нзркомеоенмор. Про надання органам' Нана. що мають наукове, історичне або ми
роднього Комісаріату військових й морських
стецьке зпачішня. Відд. И, п—65.
справ права адміністративного виселенця з
— Про порядок, як реалізувати культове
будинків, закріплених за військовим урядПНЦТВОМ. 4—43.
майно закритих молитовень та самі молитов
Наркомзанслрав. Виконання доручешь чу
ні. -Вігі. ІІ, і?—Ю5.
Молочні господарства. Див. Г о с п о д а р 
жоземних судових органів провадяться дипло
матичним порядком через органи Наркомзакство.
Мости. Надання округовим виконавчим ко
справ, що й надсилає їх до НКЮ для даль
шого напрямку судовим органам. Відд. ІІ,
мітетам права встановлювати плату за кори
стування мостами, що в -на шляхах місцевого
20—119, П. 8.
Нарномзем УСРР. Зміна й доповнення по.
значіння для Покриття витрат на ремонт і
будування цих мостів. 21—190.
ложеняя про Народній Коогісафіят Земельних
Музеї. Культове майно, що мас виключно
Справ УСРР. і—16.
.паукове, історичне та мистецьке значіння,—в
— Положення агро Комітет для регулюван
частина державного музейного фойду і пере
ня сі^ьсько-тосподарбькото маягано та.тракдається до дербкаївйих центральних і місце
хорового постачання («Мапгнпово-тракторовнй
вих музеїв. Відд. И, іі—63, <п. 4.
комітет») при Нлркомземсправ УСРР. З—12.
— Устава про Вищай Гідро-технічннй комі
тет при НКЗ. 10—64.
н
— Нова редакція арт. і, част. 2, арт. 4,
виключено п. «в»,, арт. З та додано до арт. &
Надзвичайні сеоії судів. Устава, як розтляп. гл» Положення про 'НКЗ УСРР. 13—112.
дати справи на надзвичайній оесіях Найви
— ІІісчані заповідники в раПощі долішньо
щого . Суду УСРР, головного суду АМСРР та
го Дніпра е у віданні 11КЗ УСІ*?. 15—із», іі. 5.
округовнх судів УОРР. 23—246.
— Покладення па ПКЗС відвовідальноети
Найвищий Суд. Порядок розгляду ч справ
яа мадзэича&ннх сесіях Найвищого Суду
зг керквннцтво та політику щодо будівницт
ва радянських госло.ырств УСРР. Ю—93, п. 5.
УСРР. 23—246.
Наркомзовнішторгівлі. Зміна і д.япвпелпя
Наймиті Нова редакція арт. 42 постанови
РНК УСРР з 15 січня 1326 р. іДро ігорадрк
постанови «Про центральний Холодннковнй
застосування постанови РЛК СРСР «Тимча
комітет при ІТяркомз-внішторгівлі». 4—50.

НаркомоеЕІти УСРР. Ска-рбошуканн.і їм те*
— Ліквідація управлінь уи.*ц миж-мих
риторі! історичних мі цмимтей б-з дозволу
НКТ УСРР і організація «кругових відділи:
НКО УОРР забороняється. »>..и. • ». 2-й. іі.
торгівлі при окршмшнкомах. 14—124.
і.
— Реєстрація і; органах НКТ УСРІ’ і в НКТ
— Будинки, споруди і речі, що пр&шачеАМСРР підприємств І осіб. ЩО проїм ІНТЬ За-ні для відправи річіїійннх Обрид*.і і що ма
готьи.ію сільсько-господарчої СНрОВННІІ і д.ють наукове, істзрі.чн'.- та мит-цин- знаяких сільсько-господарчих «продуктіи. З—зо.
чевня в шд охороною НКО. Вид. іі. п — б \
Наркомиїляхіе. Скасування Всеукраїнсько*
п. 2.
г» П місцевого комітету .порятунку на вадах
— Території КОЛИШНЬОГО НІИШТОІіу «Ьоснхз передачею їхнього мавка Наркочшляхїв.
Кармелітів», обмежена П«м мурами, з у.їма
10—95. и. 1.
будівлями й >маГ.«ом, що мав історично-куль
Наркомфін. Игратн-ла силу нпсг.гшнм РИК
турне або мистецьке значіння, передало £
УСРР З 27 лютого 1925 р. -Ліро нараду У
відання НКО. 4—5$, п. 1.
справах баннії» при •Вееукраінгьигп конторі
Держбамху». з падаївнИ'М тонкости ус.т.мн про
— Заснування у вЬамні НКо республікан
ського ШКІЛЬИО-буДІІП'Лміого фонду- -» - ї ї 7 . комітет у справа* банків при Народи ьоч-у
Комісаріаті Союзу Р(*Р *і наїради у справі
— Устава чию державний н.торичноч.ульбанків
при НКФ Союзних Ре<*иуЛ.тік. іі|—іс»т.
турннй заповідник (колишній кляштор «Бо.
Наукові робітники, За законом про комірко
сих Кармелітів») у м, Бердичеві, що в у ві
наукові робітники щодо оплати жігтлоких
данні 'НКО Віїд. ІІ. 20—122, л. 1.
приміщень прирівнюються .(о робітників І
— Оголошення замку фортеці в м. ІСам'яР.тужбОННІВ. 4—54. ТІ. ІІ. 9, 19.
нець-Подільському за держанннП історнчио.
Науково-доепідчі інститути. Див. І н с т и 
культуцний заповідник, ню в у віданні НКО.
тути.
5—69, П. 1.
— Наданий НКО УСРР виключного прав*
Нацменшості. Положення про Циитрилшу
видавати словника украінськоі мови. 14—г>0.
комісій» «в справах національних -меншості-й
при ВУЦКК'у тн шро місцеві оргшіи в спра
Наркомздоров'я УСРР. Про заснування у
вах нацменшостей. 4—55.
віданні Наїркомздоіюв'я тіесіьублікянського лікарннцько.будівелмюго фонду УСРР. 25—
Недолітки. Недоліткам можна видавати
216.
особову посвідку лише на прохання їх бать*
ків (арт. 252 Адч. 'Код.). Ніш. П. 3—14, п. 5.
Нариомпраці. Устава про Всеукраїнський
— Інструкція райоиовим комісіям в «пра
Інститут Праці .при Нарком-гграці УСРР. 10—
вах .НСШЛІТКІВ. ВІДД. ІІ. 15—94.
103.
— Інструкція про відповідальний та пік-'
— Нова редакція арт. арт. 2 і з положен
буваліший догляд над недолітками. Нілі. ІІ.
ня про Всеукраїнську раду соціального стра
15—95.
хування при Наркоошраці УСРР. 24—212.
Недоплати. Знесення з .ш-;вумєжних шарм»
НН РСІ. Осіб старшинського складу РСЧА
селян
людности інедоилат і поні з деяких
йе можна скорочувати або звільнювати без
місцевих
податків, з—37.
дозволу органів РОЇ. 4—47, и. 13.
— Зняття з господарств колишніх черво
— Інструкція в справі організації роботи
них партизан і черконолва-рлійдів недоплат і
Українського Бюра інституту, державних
пені по сільськонгошю.ь»|»ському податку. щ»
бухгалтерів-скспертів при НК РСІ УСРР та лічилися за н и м и на 1- Х 1927 «р. 4—47.
його місцевих органах. Відд. ІІ, 22—137.
Недорідні місцевості. Про зниження в іь-Наркомторгіелі АМСРР. Про реєстрацію в
дорідних
місцевостях УСІМ’ на 1923-29 рік
органах НКТ УСРР і НКТ АМСРР лідпрянорм обов'язкового окладного страхування
емств і осіб, що провалять заготівлю сільсь
коней та великої худоби під плліжу. Відд. П.
ко-господарчої скровини і деяких сільсько
21—125.
господарських 1ГІЮДУ1ГТІ В. 3—30.
Незаможники. Знесення з незаможних ііі.і.
Наркомторгіелі УСРР. .Про постійну нараду
рів людности недоплат і пені з деяких міси*а справі розподілу дефіцитних будівельних
них податків. З—37.
ма/гвріялів при НКТ УСРР. 29—256.
— Про права незаможного селянства на
— Надання НКТ УСРР права івндавати
майно, що перейшло .до інього порядком .розобов'язкові постанови про порядок перехову
куркулевня села .ибо з державного фонду.
вання шкіряної сировини. 5—67.
5—62.
— Комітет у справах .друку НїСГ УСРР.
— Комітети незаможних селян і иоаджію—в9.
ких їх членів звільняється від оплат у «пгр— Нова редаїаіія арт. З положення про
ішх окраїнах про землекорислуваиня, ню є а
Комітет в справах друку НКТ УСРР. до—144.
переведенні судово-земельних комісій 1 сіль,
— Правила, як мають -місцеві органи Наррад. 17—150. п. іо.
комторгу УСРР та Наркомторгу АМСРР вести
— Нова редакція арт. з постанови КУЦВК
окремі частини 'Украінського розділу III тор* і РИК УСРР з 10 листопада 1925 р. «Про
говельмого реестру СРОР. іВідд. Н. 22—165.
комітети незаможних селян УСРІ'». 17—152.
— Правила, як має Ніуркомтогрг УОРР ве
п. и.
сти Украінську частину розділу ІІ торго
Ніжинська округа. Про зниження норм
вельного реєстру СРОР. <ВІцд. ІІ. 22—130.
обов'язкового окладного страхування коней ‘

колишнього нетрудового користування, одо в
від падіжу як в сільських місцевостях, так і
зараз в користуванні громад 4 об'єднань се
в містах. Вілл. ІІ, 20—па.
лянської трудової людности. 10—96.
Нотаріат. Інструкція про нотаріат. Вій. ІІ.
— Додано и. *д» до арт. 32 постанови
23—13В.
ВУЦВЮу і РНК УСРР з 17. лютого 1926 р.
Роздій 1. Органи керівництва та нагляду
«Про порядок провадження господарства в
за нотаріальними уставами.
лісах, переданих громадам і об'єднанням». 17
Розділ ІІ. Організація нотаріальних контор.
—162. п. 12.
Розділ Ш. Як провадиться «отаріяльяі чин
— Устава про товариства кустарів п реміс
ності.
ників одинаків та їхні об'єднання. 26—2X5,
Розділ IV. Нотаріальне ‘Діловодство от отОбов'язкові постанови. 'Вирахування речен
контор.
ців давности в справах про зламання обов'яз
Розділ V. Правила оформлення окремих но
кових постанов тя про маловажні правотаріальних чинностей.
ломотна.^ Відд. ІІ. 7—49.
Розділ VI. Технічні послуги, сполучені з
— Виключено увалу до арт. 1 та додано
виконанням нотаріальних чинностей.
увагу до арт. 2 постанови про надання
— Такса я правила оплати нотаріальних
У-оНКШС права кидання обов'язкових поста
чинностей І (ІЄХЯІЧНОТ--рО<кгГИ. ЙІДД. ІІ, 24—141.
— Про перевід -нотаріаті ышх о^іганів на нов для забезпечення порядку на залізницях.
9—87.
державний бюджет, д -4»—-126. •
— Право окрвиконкомів -видавати обов'яз
— Скасовано арт. 1 постанови ЦУЦВК'у і
кові постанови у справі боротьби з бур'яна
РН1С УСРР «Про зміну арт. 23 Положення про
ми. 24—202.
,
де рж іі ота рі ят >. 18—106.
— Органи міліції мають право складати
Нотаріяльма устава.
протоколи за .зламання обов'язкових !Йоста
Розділ І. Функції нотаріальних Органів.
нов виконко(мів у смузі вивласнегеня залізРозділ ІІ. Осношіі пряни та, як учиняти нонадь. Відз. И. 10—68, л. 2.
Т.ірІЯЛМІІ ЧИННОСТІ.
*
— Обов'язкова постанова НКсГЇ, НЮВС,
Розділ 1Н. Протест векселів і «варантів.
НКЗДоров'я про притягнення ‘Медичних ро
Розділ IV. Морські протести.
бітників до трудового відбутку на боротьбу
, Розділ V*. Виконавчі н.іпаси на нотарія.іь.
з епідеміями. .Відд. ІІ, 13—73, Л. 4.
них засвідчених договорах, заставах, заставних
— Притягнення людности до чистки коло
свідоцтвах, иротестовяннх векселях і варан
дязів громадського користування провадиться
тах.
в порядкові обов’язкових постанов. іВідд. >11,
Розділ VI. Зігс&к'ічлвня янтентичностн під
21—127, п. 2.
писів. колій документів, час ил.т.-ння їх <і
— Надання НКТ УСРР права задавати
інших фактів.
обов'язкові постанови лро порядок перехову
Розділ VII. Заходи до охорони лмучерщнвання шкіряної сировини. 5—67. Л. 1.
нн та «здача снЦодтва лро перехід спад
щино.
Одеська округа. Про зниження норм обов'яз
Розділ Л*ЛІ. Засвідчення -йол«бойнях запи
кового ощадного страхування .коней від пасів і «чинення виконаннях написів на неі.
ліжу як в сільських місцевостях, так І Р
Розділ'ЇХ. Реєстрація щкчптів, що їх никлаМІСТАХ. Відд. 11, 20—106.
дається на будівлі та права забудови, а
— Зниження НА 1928-29 р. НОрМ ОбОВ'ЯЬзмін 4 внесення їх
кцвого окладного страхування коней і волів
І норм страхування корів. Вілд. І>, 21—126.
Розділ X. Злстмніі свідоцтві.
Роз.ііл XI. ПрпЛняття в депозит для переОдеська пайова будівник* товариство. Дав.
дачі кому глід грошій і цінних іши-рів, що
Товариства.
стаиовлять предмет зобов*жзавнп.
Одеська акційна товариство «Самопоста
Розділ XII. Схов документів.
чання». Див. Т о в а р и с т в а . .
Розділ XIII. Перздамія заяв установ і осіб
Одеський держцмри. Дяв. Ц и р к и .
4
і н ш и м установам і особам.
Оклади* страхування. Про зниження нори
Розділ XIV. Технічні послуги, сполучені
обов'язкового ощадного страхування коней
з «кконімшям нотаріяльннх чинностей. 20— від падіжу по деяких районах та округах
1ЗД.
УСРР НА 1928*29 РІК- ВІДД. «П, 20—4.16.
Нотаріат. Увільнення фундаторів товариств
— Порядок надання пільг з обов'язкового
ЯЗААМОЛОЛОЧОГМ й ТОВАРИСТВ допомоги од
ноокладного
страхування ж нільських містах в
1928-29 р. ВІДД. ІІ, 20—М*.
тарія.іьної «тп.іатн -за оформлення документів,
потрібних на реєстрацію статутів товариств.
— Зниження « недорідних місцевостях
4—«в, П. 8.
УСРР на 1926-29 фак норм обов'язкового ок
Нвчкі сторожа. Дів. С т о р о ж а .
ладного страхування коней та великої рога
тої худоби від падкку. Відд. Н, 21—126.'
— Покладення «а раДвнксиькошн брання
О
страхових платіжів з обов'язкового окладного
Об'адмвммя. Ус та їй иро ае)«ж.«ні театри я
страхування в сільських -місцевостях УСРР.
^х об'єднання. іо—оі.
2о—229.
—. Нова редакція арт. ъ‘ постанови РНК
СЬфвммониомм. «Надання Ок|«внкош;омам
,* «і .іі 3 и ДЮІОІО ііі-іі р. іЛ|п> ії^|і,Ти<м* л.с
прана сстаиеіпюкатн спеціальну місцеву опла
реалізувати деревини на лісових ділянках
ту з осіб, позбавлених права бути признане-

НИМИ На Посаду СІЛЬСЬКИХ ЛКММІАИЦІ». Иі.и.і»і*< пщмі.нн; адн'іі а о|.* н.іу них
ІІ. Э—ів.
т.і жнтіоннх ігриміЩ'Чіь. іч—К»7. іі.

бу
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скипи1* лі-меліліи м.ііііь* иплііоігнмо Щ'*|*оі;'.'
'*Ч«уголих иИділііі міо.цічіогу гоецодпрстнл.
ІІК'І і МІМ*. 2.Т—220. П. 2.
з- з\ н. і.
про уіІІЛЬІІСІИІЯ І’.'М фІЛІИІІпї кулітури
- Падання Параднім 1,’омісаріитач УГГІ*
пІ( міещеиого податку л будіие іі. й ііі і
і ЛМП’Г тн оьругонич ипкоіікомлм приїт іісілорендної И.ЫТИ :іп:іі-Мі-Д|.|ІІ ДІЛЬНИЦІ. Іі Д**1'
ИоиляжатП ІІ брл иі окремі оплати ііц иокрит— • :.МІНП и|»Т.
24
:> укнюіи ДО НЬОГО.
ти иидаткіпі що,ю і!ні:оііпіНіія іжб'/г н інте
і. за додай-аітг<»ю до нікого
і :>
реси х тіришишіх, фізичних ІІ нрліших осіб. ' л;гт. нО. :и»
•ІеМК'М'-ІЬ-у УГІТ, , щоЗІ' н|Т.аі<т. 2Н*.
.7— ІИ.
14 • •127.
:ш ореццн
— Ии-діпши ок|жиі;пниомнми обов'язкових
11127
УИІЛМІІ І-НІІИ
*• Про
.1 і йе »К1 ия
постійна» у сщ»ш| боротьби о бур'янами.
|ич;-у ІЯ’ІХ ІНКІШН-ЬКУХ Гоі‘.||ОДіі.ргп: ІП.І 1іН'ч-еП
'ІІ- -'ЦУІ.
—
- Надання 1>|ччимііи м;очу. КялГиііецьїіо ия орендної плати за і-.инориетоі\уи:і>ну ними
|ИМЛ>І. ІО- ІІ.Д, ІІ. п.
му і МогнлІп-ІІіиІльському окрп.імішйдділалі
Орендарі. Орендарі Іі нлш-нпкк иілмршлкяе
и |»н іис самж-тІІІно ііидппати закордонні маніі|>аб|»инііо-лаііо,н:ьі;от<і ишу -не можуть іа>ри•
порти І піяк. Иідщ. ІІ. <1 -ти.
етуїіатиея пкб0]»чими мрпнами. 27 2КН, іі. і.
— Право окрмикоїткомін збільшувати нор
Охорон* праці. Додано уінігу до :ірг. 1 НЗ.
ми виходу та {імпипуїттн плаву .їй переробку
ССЛЯНСЬКОІ оНОЖНМЧ'Л ОЛІЙНОЇ СНроШШИ. Вілл. ОТЛИПНИ І'Ші УГ’І'Р :» 20 грудки ІН'2К р. - ИрзНіма Про НОрЯДої; іоі-ікк-уіиііппі ДО-ШОЛу 1НД
ІІ. 12—71, Ц. 6
оргакін охщтни иінщі на нлаїїггунаїшн. пе— ііііхлншін Хлілоіпськпму окрикшпікому
реїліиіиуьііипя ІІ ІПЛНрІПТІІ Ііромиелпннх під*
ігрова «вилучити :тм«і1 н м. Хприжіі. зайняті
ириомі-гп*. 17 І :»:і.
під денаціошілгїзапанчми будинками для збудучтіїии великих буднппіп. 2П—-И»7, и. і.
Окрвідділи торгівлі. Про лпсиі-дпцію упрпп.
лінь уінмвіоїтянтіих ШЇТ У01Ч* ІІ про орга
Пайоаі товеристеа. Дни. Т о и а [• н п н а.
нізацію при окріжконкомах окрупшмх аіддіПалати. У«тніш про Українську Головку
лій -торгівлі. 14—128.
Палату М і р и И Нити ті» її міоцеоі органі»
ОкрІМЖ. ІСрпПкІ ]н*ТМІрИ “ПЛИТИ он чшшопті
2п- 'УМ.
управлінь оиругопнх Імме.коріо і осіб, що
• * (’кпгойано постаноиу НУДПІСу а 40-г>
Принадять теяиІ'шо.исілііиістратіиліиІІ «нагляд
серпня Ю22 року ^Положення про У країнза цииілміилі будівництвом. Нііід. ІІ. л—27сі.і.у Голоішу Палату Мір та Инги И її мі> Онругові КОМІСІЇ селянської вавсмодопомоги.
Цепі органи». 27—243.
Положити про центральну И округові поПалаци
праці.
ГжАеонано поггалопу
МІСІЇ ССЛЯПСЬКОЇ ПІШОМОДІЩОМОГИ. а- 22.
ВУЦНК'у а & кнітня ІН22 р. - П р о палаци
Окрсуди. Лим. Г у л и .
Праці, будинки ісомунн ІІ будинки |ЯНІІТОлійні оировина. , Пін. О л і ІІ и и к і.
НИКІН» І ^—І по. ІІ. 2
Олійниці. Про норми оплати яа переробку
Пам'ятки. Пока ішликциі пш-тяни ІІ. лот. •».
Іі ОЛІІІІІИДИХ •П ЛНІК'ЬЩ)! СПОЖИВЧОЇ ОЛІЙНОЇ
та оі»т. 0 нлетанонн ВУЦНК’у і 1МПС УОІ’Г
тропики та при Норми виходу. НІ.чд. ІІ. 12
«ІГро пам’ятки г.улітури й природи». 1
•71.
— іНлна редакція орт. 4 вгоогаяояи ВУДВН
Оплети. Дни. П о д а т к и т и о ц л н т и .
І . Р Н І С УСІМ* а і п червня 1920 р. «Про иам'ні*
Оптанти. Иііапаїїіня оптіигтіи аа ппстИш-их
КЯ культури й природи». 17—162. ІІ. 22.
ЦоІІІСПНЦІП МОЖС Луги Л'ІПІї' «ими того, ял
Папери. П|ю поцлдок лраіиниення нраои»
буїв* жтаїїоіі.цчіо. що Фон>т на іериторН
розділу XXV б ЦПК УП’Р «Про і»і;іноилеиІ’І^ПІ* яаПчнлися і|епабо(иніоною «ьікіякж ДІ;
ми іг(яш на лагублеиі цінні папери па по
идмгістю іііиЛмічіш И місяців. <Ві.и. ІІ, 4—22.
давця». 4—67.
ІІ. Ы.
Паперовий трест. Дни. Т р е с т и .
Органи друку. Додано увагу до арт. І по*
Партиааии. Про пільги п ппрспаги колиш
етоиопи НУЦНІСУ Я ГІПС УОІ’Р зі липня
нім 'ісризннм пшртп.'іашіч й че.рпоногітрлінмпгг» іі. «про «Лж'жжппу .пп]н*дпллт*у вбірсамо ні<йгьі;оци.м елужбоїщцм
цим. а тіи:
пика Узаконень УСИ\ гавоти «Піїті ПУЦПІГ»
І офіційний пргли-ін с'СМУ*ЯУ Урл.іу ЛМОРІ’ Я і'ГЧд і ІЧ’ЧФ тіі Тхиім родинам у шГипку і
дві аТИріч'ИМ РС‘1А. 4 -47.
пі;р)шш>іікомІіі». п—-24.
— Інструкція Про ,І»рЦКЛіЦСіПІ1І деяких
Оргаиіііції. Пр» пільги добровільним ноартикулиі постіиьжя НУЦКК’у і ГИК У(;і*р
іш-чсним орпигішдія.ч. 20—284.
:і іч лютого 1924 р. «Про пільги й -іісрепаги
Оренд*. Уітаиа пр11 іш.иякн! державі бу
Колимі ;'.*і
н і;тігіяіі:іЧ ; чер:і»:і*дшікк й аійтох И смищпх іііеького типу та

п

•гвардійцям, а так само військовим службов
им* РСЧА. РСЧФ та їхнім родинам у зраз
ку з десятиріччям РСЧА*. Відд. ІІ, 7—40,
Пасажири. Правила, як уживати заходів
тимчасової ізоляції тих ' осіб, що хуліганять
т.»к із пасажирів, як і о команди судна. Відд.
П 14—90.
Пачкаротво. Скасовано постанову з б ве
ресня 1922 р. «Про боротьбу з кримінальним
•бандитизмом й пачкарством». 25—219.
Педагогичний персонал. Лро пенсійне за
безпечення педагогичного персоналу установ
соціального виховання для дефективних ді
тей. Відд. ІІ, 7—4-1.
Пенсії. Див. С о ц з а б е з п е ч е н н я .
Пеня. Про внесення з незаможних шарів
людноом недоплат й пені з деяких місце З ЕХ
податків, з—37.
— Про зняття з господарств колишніх чер
воних партизан і червоногвардійціа/иедоплати « пені з единого с.-г. податку, що лічили
ся за ними на 1 жовтая 1327 ф. 4—47. я. 1.
Передплата. За доданою уватою до арт. і
Постанови ВУЦВІСу і РНК УСРР з 1 липня
1925 р. «Про обов'язкову передплату 36. Уз.
УСРР, газети «Вісті ВУЦВК’у» і офіційних ор
ганів друку уряду АМСРР і округових вико
навчих комітетів*, обов'язкова передплата не
розповсюджується *аа загально-союзні лідпривмсгва та їх філії, пщ знаходяться у ме
жах УОРР. 3—24.
Перекупці. Приватні торговці та перекупці,
за інструкцією про виборі до 'Рад. не можуть
користуватися виборчими травами. 27—233.
П. 4.
.Переселенські товариства. Див. Т о в а р и 
ства.
Першомайська округа. .Про зниження на
1928-29 рік норм обов'язкового окладного
страхування конец і волів .і норм страхуван( ня корів. Відд. ІІ, 21—1(25.
Печений хліб. Див. Х л і б .
Підприємства. Про відповідальність за ухн„ лежня від реєстрації підприємств та ооіб, що
в виді промислу виготовляють радіо-виробя
або торгують ними. Відд. П, 2—6.
— Устава про державні торговельні під
приємства, що діють на засадах комерційноус розрахунку, підору дні республіканським
або міоцовим органам УОРР. 23->194.
— Про забезпечення приміщеннями ясел ла
промислових підприємствах, де масово вжи.
лається жіночої праці, і—з.
— Втратила силу постанова РНК УОРР з
16 лютого 1926 ф. «Про надавил державшим
підприємствам пільг на будування робітничих
осель». 1—14, п. 3.
— Втратила силу постанова' РНК УОРР з
зо травня 1926 ф. «Про розмір відрахувань з
фонду полшшеиня побуту робітників дер
жавних підприємств робітничих лснїл у 192425 бюджетовому році». 1—14, Л. 4.
— Нова редакція част. ІІ. п. З арт. І. до.
дано до арт. З я. «є1», додано до арт. 4 ува:
гу та доповнено новим- артикулом 4і поста
нову 3 23 березня 1927 р. «про Арбітражні
комісії для розв'язання спорів за майно між

державними установами п підприємствами*.
3—33.
—Додано увагу до арт. 20 постанови
ВУЦВІСу і РНК УСРР з 7 жовтня 1925 р. «Про
порядок ліквідації державних, промислових і
торговельних підприємств, що існують ла під
ставах господарського розрахунку, а також
акційних товариств >8 товариств з обмеженою
відповідальністю з виключною або переваж
ною участю державного капіталу*, із—34.
— Про забезпечення приміщеннями ц ко
мунальними послугами шкіл для дітей робіт,
•яяків й службовців, підприємств республі
канського й місцевого значіння. З—40..
— Про реєстрацію державних підприємств,
що діють ла засадах комерційного (господар
чого) розрахунку статуту, яких мають затвер
джувати органи АМОРР й місцеві органи
УСРР, а так само товариства з обмеженою від
повідальністю, що їх утворюється явочним
порядком у 2-му поділі торгового реєстру.
3—43. ^
— Про заборону державним підприємствам
бути за членів товариств взаємного кредиту
й про повернення їм членських внесків й за
безпечень. 4—49.
•
— Промислові підприємства сільськогос
подарського призначення, що перейшли шля
хом встановленого законом порядку роакуркулення села до комітетів незаможних селян
або до сільсько-господарських колективів із
незаможиих селян, вважається за державне
майно, що є в постійному безплатному кори
стуванні організації незаможних селйн. 5—
62. п. 4.
— Про увільнення, підприємств й закладів,
що їх сксплоатують комісії допомоги дітям
та громадські організації від усіх місцевих
податків та оплат. 13—114.
— Втратили силу постанови ВУЦВК’у і
РНК УСРР з 3 вересня 1924 р. «Тимчасові
правила про порядок публічної звітности», з
наданням чинности правилам прилюдної звітпости промислових й торговельних підпри
ємств та ■кредитових установ. 14—122. .
— Додамо увагу до арт. і постанови РНК
УСРР з 20 грудня 1923 р. «Правила про по
рядок одержування дозволу від органів охо
рони .праці на влаштування, перевлаштуван
ня й викриття промислових підприємств».
17—153.
— Нова родакція п. «в» арт. 4 постанови з
із липня 1927 р. «Про розвиток й поліпшен
ня роботи ясел 1 кімнат для годування не
мовлят на промислових підприємствах, де ма
сово вживається жіночої прсаці*. 25—222.
— Про органи преси, де належить оголо
шувати відомості, передбачені правилами при
людно* звіти ости промислових й торговельних
підприємств та промислових установ. Еі;:і.
ІІ. 10—56.
— Інструкція про прикладення поотаноЬа
ЦВК і РІЙС ОРСР з 26 березня 1927 р. «П-ро
відрахування державними підприємствами,
що добувають торф, грошевих засобів па .за
ходи по боротьбі з малярією на торфових'
розробітклх». Відд. ІІ, 13—76.

~г~ Державні установи (і підприємства свої
і.сшгорнсн П плани на провадження геологіч
них або геолото-розвідчих .робот на Україні
новітні подавати документи, що засвідчують
логоджеяість планів цих робіт з Українсь
ким геологічним ‘комітетом при ВРЯГ УОРР.
Відд. И, 14—52.
— Про встановлення для державних підіірц.оіств. кооперативних організацій і при
ватних підприємств та осіб, що займаються
випіканням хліба стандарту та крайніх цін
.«. хліб. Відд. ІІ, 14—84.
— Про порядок, як мають державні уста
нови (і підприємства платно й иеплатно пе
редавати майно іншим державним установам
й пілрнємствам. і?—149.
— Державні установи та підприємства, цц
.х увільнено від промислового податку, увіль
няється від судової та канцелярських оплат
у опірних «зіранах про уезьлеиорястування,
що є в переведенні оудово-замельнні КОМІСІЯ
іі с.льськіих рад. 17—150, п. 10.
— Скасовано постанову РНК УОРР з 25
січня 1923 р. «Про територію державних за
подів, фабрик я інших помешкань проми•• ювих підприємств й про поряд ж оплатя
м користування ними». 18—166, п. 3.
— Про порядок як відкривати приватні
аромнслові пішрнємстна, а так само про
порядок, як мають державні установи й ко
оперативні організації відкривати, споруджа
ти й переустаткувати деякі категорії за.
водів. 18—168.
— Про увільнення підприємства дитячої
трудової комуни чмени Дзержинського від
усіх республіканських й місцевих подат
ків та оплат. 19—'177.
— Як затверджувати проекти промислового
будівництва, що його провадять ВРНГ
УСРР й іі місцеві органи та підурялні їй під
приємства, й установи. Шдд. ІІ, 17—99.
— Про- забезпечення приміщеннями й ко
мунальними послугами алкіл для зтей робіт
ників й службовців підприємств республі
канського й місцевого значіння. 15—130.
— За правзлаїмй, як мають місцеві органи
НКГР УСРР та НКТ АМСРР вести окремі ча
сник Украінського розділу Ш Торговельного
Реєстру СРСР—державні підприємства підля
гаю гь реєстрації. Відд. ІІ, 22—135.
— Державні промислові та торговельні лід- .
прнемстаа підтягають реєстрації в Україн< ькій частині розділу ІІ Торговельного реє
стру ОРОР. Відд- Я, 22—136.
— 'Шдпряомстаа. що їх організує біржа
праці, увільняється від нотаріяльної оплати.
Відд П, 24—141.
— (Правила про влаштування й санітарний
стан підприємств хлібоиікарного промислу.
Відд, ІІ, 24—142.
Підряди. 'Втратила силу постанова* РНН
УОРР з 7 березня 1921 р. «Про лікнідацію
іґм'їя.інніцтва». 1—2.
— Втратила силу постанова РНК УСРР в
7 лцстопала 192! р. «Про державні підряди

— Втратила си.ду постанова РНК УСРР з
12 листопада 1921 р. «Про порядок нритяг-

нпння отирядчпків й постачальників до ви
конання завдань, пєкладуваннх на них дер*
жавними органами»! 1—2.
— Втратила силу постанова РНК УСРР з
20 груди я 1921 р. «Про порядок пе|іеведечн:і
прнлкиних торгів при ««дачі держатших л{д
рядів й постачань», і—2.
— Втратила силу постанова РНК УСРР і
зо грудня 1921 р. «Про дозвіл Наркомшляхіь
у випадках стихійних злитодней п|К>в.ияг*»
іюботн підрядним способом», і—2.
— Втратили силу постанови: -РНК УСРР і
26 вересня 1922 р. і Я березня 1923 р. <)1|*о
зміну положення П|ю державні підряди й по
гтачання». 1—2.
. —, Про увільнення промислово-кредитовій
товариств, промислових кооперативних т > м > і
риств. трудових артілей, а так само спілок
промислово-кроінтових й (промислових ко
оперативних об’єднань від обов’язкового вне
сення заеглви при держ-івних підрядах й п».
стачах. 29—258.
Пільги та переваги. Вт|*агнлз силу шит.і*
нова І’їНіК УСРР з 1-8 лютого 1920 }>. -Про
надання державним пі.ілриємствнм пільг н*.
будування робітничих осель», і — і і . п. 3.
— Ікро пільги онілкам житлової коопера
ції за відводу лісосік. 3—41.
— Про увільнення товариств «заемодоцимо.
пі й товариств допомоги кіл судової оплати.
4—46.
— Про пільги й переваги колишнім чорво.
ним партизанам й червоногнардіїїцнм, *
.так само вій/*ькоглім службовцям РГЧА і
РСЧФ та їхнім родинам у зв'язку з десяти
річчям РСЧА. 4—17.
— Інструкція про прикладення деяких ар
тикулів постанови ВУЦВК'у і РВК УОРР
«Про пільги й переваги колишнім червоним
партизанам і чорвонолварагйцнм. а так сами
військовим службовцям іРСЧА і РСЧФ та
їхнім родинам у зв'язку з десятиріччям
РСЧА». Відд. ІІ. 7—46.
— Про поширення пільг й переваг, нл\
да-ннх 'робітникам міліції та кримінального
розшуку й їхнім ратинам, 'іса осіб адмівістративно-муштрового складе ітипянно-трудовнх установ УОРР і їхні родини». 5—60.
— Як надавати пільги з обов'язкового оклад
ного страхування в оілмпких місцевостях в
1928—29 р. Відд. И. 20-113.
— Про пільги щодо оподаткування дер
жавним промисловим податком, иередбачені
арт. 41 устави иро держлромподаток. 24—2.1
— .Про пільги добровільним пожежним ор
ганізаціям. 26—234.
— Про увільнення Державного технічного
видавництва «Держтсхвндав», що « у ві
данні ВРНГ ОР!СР від усіх республіканських
та місцевих податків Я оплат, а так само
під судової оплата. 28—£49.
ГИеченг заповідники. Дин. Л г. п о і: і і іі

::п.

,

Племінні ноні. Про державки книги племннних ■коней. Вілл. ІІ, 22—183.
Податки та оплати. Про увільнення під*
лрнвмств Комітету допомоги хворим я пора*
неким червоноармійцям, інвалідам війни та
демобілізованим від усіх місцевих податків
та оплат, і—12.
— Про ставки оплати за торгову реестра*
ЦІЮ. 1—6.
'
— Знесення з незаможних шарів людности •
недоплат і нені з деяких місцевих податків.
З—$7.
— Зняття недоплат і пені з усіх місце
вих податків й оплат та сільсько-господар
ського податку з червоних партизан і червоногвардійців, з осіб, нагороджених орденом
Червоного Прапору, з червоноармійціп, що аа<
рекомендували себе зразковою службою й ін
валідів оромадянської війни. 4—47, ТІ. І 1.2.
— Порядок оформлення закріплених буді
вель й права забудови за фінорганами ® разі
прилюдні торги, ‘коли провадиться справлення за невиплату податків, не відбулися.
Відд. Л, Ы—68.
— Про надання Народнім Комісаріятам
УСРР Й АМСРРтаокрвиконкомам права вста
новлювати й брати окремі оплати на покрит
тя видатків, щодо виконання робот в інтере
сах приватних фізичних й л равных осіб.
5—64.
V
— Порядок опрсу, арешту й продажу з
прилюдних торгів майна иеолат-іїв державших
та .місцевих податків, оплат й мита. 9 —
82.
— Про увільнення -від оподаткування міс
цевими податками й оплатами товариств
допомоги обороні й авіяційио-хемічному бу.
дівницгву. УОРР. 9—83.
— Увільнення Харківського Держцігрку від
усіх місцевих податків в оплат. 9—90.
— Інструкція про прикладення постанов»,
«Про встановлення вирахувань до ■місцевих
бюджетів із штрафів, някладуваянх .за зла
мания скулн ахам и правил про промисловик
податок». Відд. ІІ,. 6—37.
— Заяви громадян про «вдачу особливих
посвідок, а так само посвідки й відмітки на них увільняється від будь-яких оплат.
Відд. ІІ, 3—14. п.я. 21, 22.
— Увільнення, товариств взаємодопомоги и
товариств допомоги від заплати судової опла
ти, 4—46.
— Про оплати у спірних справах про зе
млекористування. що в в переведенні су
дово-земельних комісій й сільських рад.

— Інструкція про порядок стя-ання. спе
ціальної місцевої оплати з осіб, що позбавле
ні права бути призначеними на посаду сіль
ських виконавців. Відд. Ч, з—16.
— Крайні розміри оплати за чинності уп
равлінь округових інженерів й осіб, що про
вадять технічно-адміністративний нагляд за
цивільним будівництвом. Відд. Н, 5—27, я. і.
— Увільнення від місцевих податків і! оп
лат підггрігвмств. що їх екоглоатують орга

нізації для боїютьбн з дитячою безпритуль
ністю. 13—114.
— Про зміни у законодавстві з виданням
устави про державний проолюдаток, переліку
винятків та пільг з державного проми-»датку. 15—135.
— Про заходи у шраві запровадження зни
жок сільсько-господарського податку в 192829 році у зв'язку з загибеллю озимини у сте
пових округах Украіни. 16—■! 4-і.
— Про увільнення підприємств дитячої
трудової комуни імен И ЛзерЖННСЬКОГО від
республіканських та, місцевих податків іг
оплат. 19—'177.
— Про оплати у спірних оправах про зем
лекористування, що в у переведенні судовоземельних комісій Я сільських рад. 17—160.
—Увільнення Українського мішаного Екс
курсійного Акційного товариства від усіх
республіканських й -місцевих податків та
оплат. 21—187.
— Увільнення Одеського держцкрну від
усіх місцевйх податків й оплат. 24—207.
— Увільнення Рад фізичної ^культури від
місцевого податку з’будівель й від орендної
плати за земельні дільниці. 24—'209.
— Порядок, як проваляти оподаткування
державним промисловим податком в УОРР.
24—213.
— Увільнення Акційного товариства «Пост.
Ч. 8. У.», Акційного товариства «Фізична
Культура» і ВУСМР під усіх республікан
ських й місцевих податків та оплат. 26—233.
— Нова редакція постанови ВУДВІСу І
РНК УСРР з 28 березня 1928 року «Лро по
рядок опису, арешту і продажу з прилюдинх торгів майна неплатників державних та
місцевих податків, оплат і мита». 2!—іяь.
П. 3.

—
Про державну мисливську оплату.
27—239.
— Увільнення Державного Технічного ви
давництва «Держтехввдав» вії усіх реслубліканських й місцевих водатків та оплат, а
так само від судової оплати. 28—249.
Податкові комісії. Див. к о м і с і ї * .
Пожежні організації. Див. о р г а н і з а ц і ї .
Пожежно . технічні курси. Див. кур ея.
Позики. Окрвнконкоми й міські ради мають
право укладати самостійно поляки в тому
числі Я векселеві. З—86, П. 6.
Позики. Порядок, як місцеві виконавчі ко
мітети й ради мають робити иовоки. 24—208.
Політкаторжани. Про право політкаторжан
ла додаткову житлову цлощу. 4—54. п. 19.
Полтавська округа. Зниження норм обо
в'язкового' окладного» страхування коней лід
падіясу. Відд. П, 2(Н-мв.
1 Поправно - Трудовий Кодаке. При зміні
штрафів за лісові нраволомства треба точно
додержувати норм, встаиовлсщих в арт. арт.
184, 185 Поправно-Трудового Кодексу УОРР.
Відд. И, 3—17.
— Нова редакція п. 9 арт. 21. п. <а> арт.
178 та розділу XX, й скасування арт. зі!
Поправио.Трудового Кодексу УСРР. 7—76.

— Про об'єднання розділу Ш І IV Нопірлвно-Трудового Кодексу УСРР в один роз
діл та -нова редакція його. 29—250.
— Назва «Розподільчі комісії» замінено
назвою: «Дозорчі комісії» (арт. 397. 399 і 391
Ї\ПК). 29—250.
Поправно - трудові установи. Положення
про школу командного -с'тіаду міліції й кур
си робітників поілравно.трудових Установ.
1—4.
— Про поширення пільг й переваг, нала,
них робітникам міліції й розшуку і їхніх
родинам, на, осіб адміністратиано-огуштрового
-складу їлол-равно • трудових установ й їхні
родами. 5—ас.
— Нова редакція уваги 2 до а»рт. З ста
туту служби в поправно-трудових установах.
7—74.
— Втратив чинність п. «б* і уваг до
нього арт. і постанови РНК УСРР з 8 трав
ня 1924 року «Про поліпшення стану робітликів місць нозбавлеиня волі»—з наданням
чнн-ноотк статутові служби поправко . .трудо
вих установ^. Відд. ІІ, 14—85.
Посередники. Приватні торгово - комерцій
ні посередники .не можуть користуватися ви
борчими правами. 27—239, п. 4.
Поштові посилки. Скасовано (постанову
РНК УСРР з 26-ХП—1922* року «Про поря
док -продажу л авкціону речей, що вийняті з
певідданих поштових посилок». 23—200.
Пояси. Про порядок розподілу місцевостей
•(округ) УСРР за тарифними поясами. 9—96.
Пральні. Санітарні «норми й правила для
пралень громадського користування. Від.і.
ІІ. П—62.
Приватні Акційні товариства. Див. А к ц і й 
ні товариства.
Прикордонна зона. Скасовано постанову
РНК У<$РР з 19 грудня 1922 року «Про вста
новлення прикордонних пунктів 15-ТИ версто.
ВОЇ Прикордонної ЗОНИ УСРР». 24—204.
Прилуцька округа. Зниження норм обов'я
зкового окладного страхування коней від
падіжу. Відд. ІІ. 20—116.
Прилюдна звітність. Див. З в і т н і с т ь .
Примирні камери. Додано увагу до арт. 4
постанови РНК УСРР з 27 квітня 1923 року
«Положення лро примирні камери й тре
тейські суди». І"—152 П. 17.
— Нова редакція арт. і положення і*оз
примирні камери й третейські сули. 17—154.
Проекти. Як затверджувати проекти про
мислового будівництва, що його провадить
ВРНГ УСРР. Відд. ІІ, 17—99.
— Як затверджувати ескізні технічні про
екти на промислове будівництво, що його
провалять кооперативні організації, а так
сомо мішані акційні товариства, де б?]>е
участь ВРНГ УСРР. 29—255.
— Порядок затвердження проектів будіп.'литва електростанції, електропередач та по
трібних до 1ШХ ДОПОМІЧНИХ споруд. 29—257.
Проектно . консультаційне бюро. Див. Б юі* и

Прокуратура. Про прокурорський нагляд
за судами к травах про застосування арт
арг. 33 і 34 КК УСРР. Відд. ІІ, 11—60.
іі. 9.
— Догляд за роботою ю р и д и ч н и х консуль
тацій в страві застосування законодавства
про дітей покладено на ок|ліракуратур.\
•Відд. Н, 15—90. п. п.
— Про уточнення функцій органів ДНУ
УОРР й прокурорського нагляду в справді,
що їх провадять ортоли ДПУ. 2Я—245.
Промислова кооперація. Див. К о о п е р а 
ция.
Промислове будівництво. Див. Б у д і в 
ництво.
Промислові підприємства. Див. П і д и р и 
є м с т в а.
Промисловість. Статут тресту місцевої про
мисловості» під назвою «Роменеькнй Комбі
нат» скорочено «Ромкомбінат». що ним відає
Романський округошей відділ місцевої і»ра.
мжловости. Відд. ІІ. 21—130.
— Положення пцю Український НауковоДослід чия Інститут СКЛІКЯГНОЇ промисловоСТІГ. 7—77.
— Поотанова Ш Сесії ВУЦНІСу X Скли
кання про промислово . фінансовий плин
украінськоі ДрОМИСЛОВССТЯ на 1927-28 р.
9—79. •
— Типова устава про державне управління
' в справі будування фабрики, заводу і т. Ічліс. що є на республіканському або місце
вому бюджеті у віданні ВРНГ та округокого
ВІДДІЛУ місцевої ПрОМИСЛОВОСТИ. 154—131.
— Про преміювання робітників рибопро
мислового нагляду, міліції та сільських рзд.
а так само членів ВУОМіР за виявлення зламань правил рибальства. 17—«ш. '
— Устава про державні промислові трости
УСРР. 18—165.
Промподатои. Див. П о д а т к и .
Промспіпии. Інструкція про перехід спіли:
промислових та промислово . кредитних ко
оперативів (лромопілки) на статут промисло
вих кредитових союзів. ВІДД. ІІ 7—39.
— Про увільнення промислово • кредиту
вих товариств, промислових кооперативних
товариств, трудових аі«ті.той, а так «само
спілок промислово . кредитових й промисло
вих кооперативних об'єднань від обов’язко
вого внесення застави при державних під
рядам й постачах. 29—258.
Проокурівсьмий дріжбров. завод. Статут
Проскурівського Державного Дріжджево-броварного й солодового чаво^, що ним відає
Лроскурівськнй ожрвілділ місцевого госпо
дарства. Відд. ІІ, 21—>1*29.
— Інструкція, як складати протоколи про
лісові праволомства. Відд. ІІ, 19—м 5.
Публікація. На випадок утрати або юрадіжу
ОСЗбозої поезі.ткн поновити її МОЖНА лиж**
ЧГфЄ-3 сім день по вчиненні публікації в
офіційному органі преси.
— Нова редакція л}«т.
(0 постанов»
ВУЦВК’у з і; січня І 9 > з р*ку ' П р о обо
в'язкові піатні публікації», і—•>, ц. з.

Пшениця. Про виповУдаявадсть приватних
осіб за зламаний дозвільного порядку наре«>лу пшениці на со]ітове борошно, і—1$.

Р
Радгоспи.'Див. Г о с п о д а р с т в а .
Радіо-вироби. Про відповідальність за у х и 

лення від реєстрації підприємств, та ооіб, що
л виді промислу вигоговлюють радіо-вироби
або торгують нами. ВІдд. И, 2—8.
Радянсько-партійні школи. Див. Ш к о л и
Райвиконкоми, Про порядок складання
Райвиконкомами і сільрадами протоколів за
оламання скупниками правил про дромн.
слов ея податок. Відд. Иг 6—37, п. Л. 2. З, 9.
— Постанови загальних вборів громадки
про самообкладаїшя після затвердження
сільрадою—Із зробленою імюкладкою — по
дається на остаточне затвердження до райвиконкому, і—і, п. 17.
— Про надання права райвиконкомам
встановлювати розміри комірного в селищах
МІСЬКОГО типу. 4—54, П. 1.

що їх утворюється явочним порядком у дру
гому поділі Торгового реєстру. З—43.
— Нова редакція арт. 12 постанови «Про
порядок реєстрації земельних дільниць у
межах смуги міст й седіпц міського типу».
15—134.
— Про реєстрацію в органах НКТ УСРР
й АМСРР підприємств й осіб, що про
вадять заготівлю сільсько • господарчої си
ровини та деяких сільсько - тоспоалрчих
продуктів. 3—30.
, Реєстри. Реєстр товарів, що торгівля -ними
підлягає отодаткувашто державним промпо.
датком. 24—ФІЗ, п. .2.
— Правила, як мають місцеві органи Нзркомгоргу УСРР та НКТГ АіМСРР вести окре
мі частини Украінського Розділу Ш Торго
вельного реєстру ОРОР. Відд. ІІ, 22—'135.
— Правила, як має НКТ УОРР вести ук
раїнську частику іроаділу И Торговельного
реєстру ОРОР. Відд. ІІ, 22—<136.
Релігійні громади. Інструкція . про порядок
обліку. охорони та передачі в користування
релігійних громад молитовень та культового
майна, що мають наукове, історичне або ми
стецьке значіння. Відд. И. И—65.
Ремісники. Устава про товариство куста
рів й ремісників одинаків та їхні об'єднання.
2С—235.
—Кустарі й ремісники, що користують з
наймів постійної робітної сили не можуть
користуватися виборчими правами. 27—235.
о. 4.
Рента. Про розподіл міських селищ УСРР
на класи для брання ренти з міських земель
В 1927-28 р. ВІДД. ІІ, 5—26.
— ^націоналізовані домоволодіння де бе
реться комірне, коли його буде не досить для
покриття видатків, передбачених арт. 2 за
кону про комірне,—увцльнюегься під ренти
споша або частинно, залежно від розміру
дефіциту. 4—54, П. 21.
Реченці. Про значення дня, що лід ньог;»
настає термін вимоги. Відд. ІІ, із—79.
Рибне господарство. Див. Г о с п о д а р 
ство.

— Про постійні комісії та наради при районових виконавчих комітетах. 19—і18і.
— Про покладення на районові виконавчі
комітети брання страхових платежів {страхо
вих премій) з обов'язкового окладного стра
хування в оільгьких місцевостях УОРР.
«5—229.
Райспілки. Додано увагу до арг. 8 Поста
нови з 27 серпня 1926 раку «Про реоргані
зацію районових спідок сільсько . Господар
ських кооперативів у юрадитопілки». 15—129.
Раціоналізація. Раціоналізація апарату І
скорочення штатів у державних установах
не може перешкоджати негайному прова
дженню державного нормування заробітної
плати. 7—73, п. з.
Регістр. Втратила силу постанова а і
квітня 1922 року «Про вимір мкггкоотя суден
морської торгової флоти», з паданням читаностн устави про регістр Союзу РСР>. 24—2іО.
Реєстрація. Відповідальність за ухилення
від реєстрації підприємства осіб, що в виді
аромислу внготовлюють радіо-вироби або
Рибна промисловість. Див. П р о м и с л о 
торгують ними. Відд. ІІ, 2—8, іі. і.
вість.
— При відмові в реєстрації в Комгоспі до.
Рівноправність мов. Інструкція про засто
мобудівель заінтересовані особи мають пра
сування арт. арт.. 17, 19 і 64 постанови
во звернутися до судових органів для вста
ДїУЦВК’у . і РНК УОРР «-Про забезпечення
новлення їх прав на домобудівні. Відд ІІ,. равноправности мов та про олрияішя роз
и—67, н. 2.
виткові української культури».'Відд. ІІ, 14'—93.
РІаб'яри. Про' прнрівнення різб’ярів щодо
— Нова редакція п. «в» арг. м постанови
оплати житлових приміщень до робітників Я
ВУЦВКу і РНК УОРР з 8 червня 1927 р.
службовців. 4—54. П. 9.
«Про порядок реєстрації земельних дільниць
РКН УСРР. Про каццесійняй комітст при
в межах смуго міст і селищ міського тдацу».
РИК УСРР. 11—103'.
23—198.
— Про оплату, за торгову реєстрацію. 1—6.
— Про утворення при РНІч УСРР Комітету
— Реєстрація осіб, висланих судом або
Хемізаці! народнього господарства. 23—201.
адміністративним порядком. З—28.
Робітничі селища. Про спеці ял вігі капітали
— Реєстрація держаннях підприємств, які
комунального порядкування у новобудованих
діють -па засадах комерційного розрахунку,
або розширюваних робітничих селищах.
що їхні статути мать затверджувати органи
28—243.
АМОРР і міоцені органи УСРР. а так само
— Устава про робітничі факультети, із—517.
товариства з обмеженою відповідальністю.
Родзинкові вина. Даз. £;;н;..

Родини. Інструкція про порядок ирнзнаварові склади в прийнятті товаїпв па схов
17—155.
чекня та надання соціального забезпечення
родинам військових рлужбовців, інвалідів,
Святкові дні. Про святкові ІІ не}К>біт:іі дні
вмерлих або безвірних військових і н артілі в
для наймитів.'учнів і домових робітників.
та родинам осіб, виряджених до радянсько. 1 — 11. 15—137.
Селищні роди. Інструкція про те, як сіль
партійних шкіл й комуністичних універси
ради та седшцні ради вилають особові потетів. ВІДД. ІІ, І—20.
~ Про надання пільг з обов'язкового ок
(.візки громадянам, що постійно живуть на
ладного страхування родинам чсрвоноармілтериторії ві.шовіякнх ран. Відд. Н, з—N.
— Втратили силу постанови: ВУЦВК'у і
ців. Вги. ІІ. ао—118, п. -2.
— Члени радити осіб, позбавлених вибор
РНК УСРР з 24 лютого 1920 року »П[ю ста
новлення точною реєстру сслімцних раї на
чих -при*, якщо вони матеріально не зале-,
жать від осіб, позбавлених вибо|>чих прав,—
території УСРР» І І 29 ИерОСНЯ 1920 )юку
не позбавляються цих пряв. 27—20$, п. б.
«Про доповнення списку селищних рад на
Розселенці. Про надання пільг з обов'язком
території УСРР». 17—152. п. 24.
ного окладного страхування розселенцям, які
— Додано.ДО Ярт. 47 «Положення про селищні ради»* Новий абзац. 17 — і « і .
мають пільги щодо улляти единого сільськогосподарчого податку. ВІДД. ІІ, 20—118. П.*2.
Силікатна промисловість. Див. ІІ ром иРоманська округа. Про зниження норм обо
С Л О В І - - Т ь.
Селянська взаємодопомога. Див. В л а с н о в'язкового окладного страхування коней віл
иадіжу. Біді. ІІ, 20—416.
д о п ом о га.
Роменський комбінат. Див. К о м б і н а т .
Селянська зерно. Про встановлення плати
та перемол селянського зерна. Відд. И, 17—

с

Садово . ягідні вина. Див. В и н а .
Самогоноваріння. Для підсилення бопотьби

з самогоноварінням заборонено випускати
меляс з цукроварень, н—140.
— Про заходи підсилення боротьби з са
могоноварінням. 1—8.
Самообиладаиня. Положення про самообкдадания людности на задоволення ТІ громад
ських потреб. І—1.
— Нова реа*иція ярт. 7 та додаток уваги
ло орт. іо постанови «-про самообкладаиня».
I— 9.
Санітарія. Санітарні норми й правила для
пралень громадського користування. Відд. ІІ,
II— 82.
— Нова редакція арт. 5 постанови «Про
санітарну охорону вод*, і в—145.
— Про санітарний отам й санітарний на
гляд за молочними господарствами та закла
дами для збору та продажу молока й молоч
них продуктів. Відл. ІІ, .14—83.— Правила.про влятіцутоаиня та санітарний
стан сироварних та маслоробних молочних за
водів. Відд. ІІ. 14—89.
— Санітарні норми й правила, яік улашто
вувати та' емоплоатувати ставки для питьової
води. Відд. И, 17—103. #
— Правила про влаштовування й санітар
ний стан підприємств хлібопекарного про
мислу. ВІДЗ. ІІ, 24—142.
— Про санітарний нагляд за виробленням
виноградних. плодово-ягідних П родзянковпх
ВИН. 25—230.
•
Санітарні установи/ Нова редакція арт. і
постанови РИК УСРР «Про заходи до вкомплектуваиня лікарським персоналом сільсь
ких медично • санітарних установ». 17—162,
п. і.
Санлікарі. Інструкція про порядок учи
нення дізнання <-яніта|іли.чи лікарями. Відл.
ІІ. 7—42.
Свідоцтва. Про відновлення пряв на ьт-рач£н; подвійні свідоцтва, то Тх видають то

102.
Селянські комітети взаємодопомоги. Про

увільнення з нотаріальних оплат селянських
комітетів ВЗАЄМОДОПОМОГИ. Відд. ІІ. 24—141.
Селянські господарства. Див. Г о с п о д а р 
ства.
Сесії. Постанова III Сесії ВУЦВК'у X скли
кання Про переведення весняної засінкампяні»
1929 р. 6—70.
— Постанова Ш Сесії ВУЦВК'у X окли
кання «Про заходи до виявлення та відіб
рання незаконно захопленої земельної зайви
ни*. 6—71.
,
— .Постанова III Сесії ВУЦВК'у X скли
кання «Про переведення в життя на Україні
постанов Ювілейної Сесії ЦВЇСу СРСР IV
скликання». 6—72.
— Постанова "Ш Сесії ВУЦВК'у X скли
кання про стан Гумаяської округи, 8—78.
— Постанова III Сесії ВУЦИГу X скли
кання «Про промислово - фінансовий план
украінськоі лромисловости НА 1927-28 рік».
8—79.
— Постанова III Сосії ВУЦВК'у X скли
кання «Про державний бюджет УСРР нз
1927-28 рік». 8—50.
— Постанова Ш Сесії ВУЦВК'у X скли
кання про затвердження постанов, що їх ухвалила Президія ВУЦВК'у між И та III Се.
еіями. 8—81.
Сировина. Про реєстрацію в органах Ш*Т,
УСРР і ЛМСРР підприємств й оріб. що про
вадять заготівлю сільсько ♦ господарчої си
ріші пи Я деяких сільсько - господарчих про
дуктів. З—ЗО.
— Про надання ЧНЬТ УСРР права видава
ти обов'язкові постанови про порядок пере
ховування ШКІрЯНОЇ сировини. 5—67.
— Державні установи і підприємства. їмоперативні та гро*писм;і організації. приват
ні організації і особи, що провадять заготїм-ім Сільсько - Гчм:п.Агырч<л сирокини к
«••тьемчо • го'чі-здліічнх продуктів, перелік

Сільсько - господарський кредит. Про по
яких встановлює Наркомторгівлі УСРР,—
рядок порахунку товариств Сільсько - Гос
повинні перец відкриттям заютовчиз -опера
подарського Кредиту з новоутвореними кре
цій зареєструватися в органах Нарпочтордитовими організаціями (кредиткиілки, окргівді У СИР. 3—30. п. і.
сільбамкн, філії укр. сільблику з фундатор
Систематизація замой» УСРР. І1(ю видан
ня Систематичного Збірника Чинних законів ських й селянських паїв). 1—<13.
Сільсько • господарські машин* та знаряд
УСРР. 10—99.
СІльвимоиавці. Інструкція' про організацію дя. Дни. М а ш и н и.
Сільсько • господарський податок. Днв. ІІ оІнституту, црайа и обов'язки сільських викодатки та оплати.
шьвців. Відд. Н. З—іб.
синдикати. Про доповнення устазн <«Г*'
— Інструкція піл порядок стягання стіс,
державні синдикати та синдикатські угоди
•ціильної місцевої оплати з осіб, що позба
(конвенції). 19—172.
'*
влені права бути призначеними на посаду
Скарби. Інструкція про скарби. Відд. П
сільських виконавців, з—н>.
2—б.
Сільради. Кожний громадянин, що випад
ково знайде скарб, повинен заявити иоо цс
Склепові приміщення. Про повернення спо
живчим. сільсько-господарчим, промисловим
сільраді. ВІдд. П, ■’—с, п. з.
й кредитовим кооперативним організаціям бу
— Інструкція сільрадам про справляння ьа
дників н склепових приміщень, що їх набули
виконавчими лнотами судових уставов П неці організації після 1-го січня 1919 р. і—16.
•шіриим порядком. Відд. ІІ. 2-Ю.
Словники. Про надання Паролньому Комі
— Інструкція про те. «і; сільради та сесаріатові Освіти УСРР виключпого пряна ви
дміцні ради видають особові посвідки гро
давити словники українською мовою. 14—і2о.
мадянам. іцо шхтіАво живуть на території
Службовці. Про видання збільшеної вихід
ліддіовідннх рад. Відд. И. з—14.
ної допомоги службовцям кооперативних ор
— Нова редакція п. «а» арпг. і та арт. 49
ганізацій. що їх увільняється в наслідок 20%
Інструкції про справляння за виконавчими
листами судових установ П несшрним по
скорочення адміністративно-управлінських ви
трат на 1927—28 р. Відд. ІІ. 3—19.
рядком. ВІДД. Л. 24—1311.
— Про провадження державного норму?* п— Про преміювання сільських рад за ви*
ня заробітної плати службовців державних
паления -зламань правил рибальства, у во-1
дах загально • державного п місцевого зна
підприємств П організацій.' розташованих на
території УСРР. й що є на господар' м і о м у чіння. 17—146.
або комерційному розрахункові. 7—73.
— Про увільнення від судової оплати зем— Про порядок й порми державного нормугромад у спірних справах про- землекористу
вблня заробітної плати 'службовців держав
вання. що в в перепеае.ані судово-земельних
них установ й підприємств. 19—174.
комісій і сільських раді. 17—а*о. п. іо.
— ІЬро оплати у спірних справах про зонСлужники релігійних культів. За інструк
цією про вибори до рад. служники релігіЯнпх
докориетувлнни, що є у переведенні судовокультів не можуть користуватися виборчими
земельних КОМІСІЙ й сільських рад. 17—їло.
правами. 27—238. іі. 4.
— Нова іюддащія п. «е» арт. із Положен,
ни яро сільські ради». 23—193.
Соцзабезпечення. Інструкція про порядок
призначення тя надання соціального забезпе
— Скасовано постанову .ВУ-ЦШСу і РНК
чення. Відд. ІІ. 4—20.
УСРР я із лнпия 1925 року «Про прибутково,
видаткові кошториси СІЛЬСЬКИХ рад». 17—152. — Скасовано постанову про двохрічау дав
ІІ. 23.
ність для призначення соціяльного . забезпе
чення. ВІДД. ІІ. 7—43.
— При поверненні стягань сільрадами за
—Про увільнення від медичного освіжуван
виконавчими лнетачк на зернопродуктн, опи
ня осіб похилого віку, то подають заяви про
тні зернопро-ддоктн передаться до відновинкх державних хлібозі«чнов’шх органів. Відд.
соціяльне забезпечення, з причин втрати году
вальника. Відд. ІІ. 14—86.
ІІ, 3—ін.
— Інструкція про порядок, як подавати за
— Спори про втрати від слдіиів та осу
яви про пенсійне забезпечення та виплату
вань засівів п посадок віднесені законом ‘ до
пенсій викладачам вищих шкільних заклад* з
арт. 207 Всч. Код. п підсудні не нарсудам,
й робітничих факультетів, а так само науко
а сільрадам Й судоемко місі ям. Відд-. ІІ, 4—21.
вим робітникам. Відд. ІІ. 14—69.
— Про складання сільрадами протоколів за
— Про соціяльне забезпечення іявалідіч
порушення скупниками привид про проми
словая податок. Відд. ІІ. в—37..
праці.' іцо втратили прано забезпечення від
організ еоціяльиоі\> страхування через пере
— Суми елмоабклллаяня розкладать сіль
пуск реченця на порушення прохання про
ради. 1—1. п. Іі.
забезпечення. Відд. ІІ. н—91.
— Про заборону членам колегії обоі*анців
— Про порядок забезпечення осіб, ід» є на
“ бути представниками сторін за розгляду -зе
соціяльному забезпеченні у разі, коли вони
мельних спорів у сільрадах. Вид. ІІ. 20—121.
міняють місце своєї домівки. 16—142.
— Як мають сільради притягати людність
— Інструкція про прикладення постанови
зяетптн колодязі громадського користування.
«Про забезпечення осіб, що с на соціальному
Вид. Д. 21—127.
забезпеченні, в разі коли вони міняють місце
Сільсько . господарча коопарація. Днв. Ко
своєї домівки. Відд. И. 21—126.
операція.

— Порядок й корми соціального забезпеченіія інвалідів зіпнн. родин їх, у разі їхньої
смерти або безвісної иідсутноотп, родин ВІЙСЬково-службовців, що втратили годувальників,
та родин осіб, що перебувають у лавах РСЧ ^
І РСЧФ. 27—241.
ч
— Про призначення персональної пенсії
письменникові Василеві Стсфаникові. 26—236.
— Інструкція про пенсійне забезпечення
педагогічного персоналу установ соціального
виховання для дефективних дітей. Відд. ІІ.
7—41.
— Нова редакція н. «а» арт. 2 та виключено
п. «6» арт. 2 та ували 2 до цього арт. Ікструкції з 26 червня 1627 р: «Про порядок •= Сте
чения родин зійсь-ково-сдужбовців». Відд. ІІ,
10—60.
— Скасовано положення НКСоцзабезу про
округові комісії по визнанню -прав підопічних
органів Соцзабезу на соціяльне забезпечення
за 1025 рік. 'ВІЛЛ. ІІ, 4—20, П. 50.
— Скасовано положення про Найвищу Екс
пертно-конфліктну комісію Наркомсоцзабезу
по визнанню прав підопічних органів соцза
безу на соціяльне забезпечення та призначен
ня його за 1925 р. Відд. ІІ, 4—20, п. 50.
— Скасовано обіжвпк >й 280 з П березня
1925 р. «4Про порядок виплати пенсій по спра
вах підопічних, що їх розв’язала Найвища
Експертно-Конфліктна комісія*. Відд. ІІ, 4—20.
п. 50.
— Скасовяїно обіжник .\° 305 1925 року «Про
введення в органах Соцзабезу єдино! системи
призначення та обліку соціяльного забезпе
чення в частині що-до порядку призначення
соціяльного забезпечення та виплати пенсії».
Відд. ІІ, 4—20, п. 50.
— Скасовано інструкцію >4 $53 з 23 квітня
1926 р. Про порядок й норми соціяльного за
безпечення в сільських місцевостях інвалідів
війшт, родин військово-службовців та уіодпн
осіб, шо перебувають у лавах Червоної Армії».
'Відд. ІІ. 4—20, П. 50.
— Скасовано я.п. 9. ю, із і н Інструкції
про лорАдок -прийому п розв’язання скарг й
заяв, зцо їх подається до Наркомсоцзабезу.
Відд. ІІ, 4—20, п. 50.
— Скасовано п. «б» арт. 4 І увагу до нього,
а так само увагу до арт. Ю постанови з
28 червня 1927 р. «Про порядок забезпечення
родин військово-службовців». ВІДД. ІІ. 4—20,
я. 50.
— Втратила силу постанова Колегії Няркомсоцзабезу 8 21 березня 1925 р. «Про пенеіояування інвалідів села». Відд. ІІ, ч—20. п. 50.
— ТІро пенсійне забезпечення ‘осіб, що ма
ють особливі заслуги перед республікою.
19—179.
Соцстрах, лрт. 44 ЦК УСРР не стосується
до справ про стягання органами соціальних
внесків на сощіяльие страхування і для цих
органів будь-якої дави пн и не встановлено.
Відд. ТІ. 1—1. п. 4.
— Про соцзабезпечення інвалідів праці, що
втратили право забезпечення від органів соц
страху через перепуск реченця на порушення
прохання про забезпечення. Відд. ІІ, 14—91.

— Додано до Код. Зак. про працю, як до
даток IV, постанову ЦВК і і’НК СРСР з 2»
грудня 1927 ір. «Тимчасова устава про за
помоги, що їх видають органи соцстраху вал.
ня*. та додаток V постанови ЦВК і НИК СРСР
з 14 березня 1928 р. «про затвердження
устави про порядок соцстрахуваяня з причин інвалідності! а з причин втрати юдуваль
яяка» і уставу про забезпечення порядком
соціяльного страхування з причин інвалідностн та з причин втрати годувальника. 17—
147.
— Нова редакція арт. 2 і 3 Положення пр»,
Всеукраїнську раду соціального страхуванні,
при іККІІраці УСРР. 24—212.
Спецнзлітали. Про збільшення основних й
спеціальних капіталів кредитово-кооиерат»*.
них товариств. 15—136.
— Про спеціяльні капітали житлового фонДу. 17—160.
— Про спецкапітали комунальної!, поряд
кування в новобуїДованих або розширюваних
робітничих селищах. 28—243.
Споживча кооперація. Див. К о о п е р а ц і я . Ставки. Санітарні норми й правила, як

улаштовувати та окоплодтувати ставки дль
питьової водії. Відд. ІІ, 17—103.
Стаж. Нова редакція арт. 2 постанови з 2*
березня 1926 р. «Про порядок встановлеяня
трудового стажу інвалідам праці іГ встанов
лення факту перебування громадян на вій
ськовій службі та набуття ними, у зв’язку
з нею. інвалідностн». 3—35.
—• Про зміну порядку встановлення тру*
довото стежу інвалідам праці. 14—124.
— Нова редакція арт. И і уваги -до льоіь
постанови РіНК УСРР з З-НІ 1927 р. «Пр»/
порядок надання місць практики студентам
вищих шкіл і учням, що окмічплн лоїшин
курс професійних шкіл, і місць дія відбу
вання стажу особам, що пройшли повний
курс вищих шкіл»: 16—169.
Сталінська округа. Зниження норм обов'яз
кового окладного страхування копеп від па
падіжу. Відд. ІІ, 20—116.
Стандартизація. Скасовано постанова *Пр«»
фонд на стандартизацію сільсько-господарчих
машин та знаряддя». Відд. 11, 2—7.
Старобільська округа. Зниження норм обо
в'язкового окладного страхування коней віх
падежу. Відд. ІІ, 20—ПО.
Статути. Зміна статуту пайового товари
ства «Елекгорохліб*. Відд. П, 7—40.
— Статут акційного товариства «Мсбля».
Вид- Н. і—з.
— Нова редакція арт. і статуту Одесько
го пайового будівничого товариства. Відд. її,
1—4.
— Про порядок затвердження статутів а при
нагляд за діяльністю кредитових установ. 10
—96.
— Отатут акційного товариства «Частноскот-м’ясо». Відд. И. 2—і.
— Статут товариства з обмеженою відпові
дальністю для експорту беконм «Бекон». Відд.
ІІ, 2—12.

* — Зміна статуту Міжокруговото Млинарсь
кого пайового товариства «Днідромлян». Відд.
її; 2—13.
— Твповий статут Державно-Акційного то
вариства. ВІДД. ІІ, 8—50,
•— Тиловий статут Приватно Акційного То
вариства. ВІДД. ІІ, 8—51.
— Огатут Украінського Державного Торги,
велі/кого Тресту торгівлі, експорту та пере
робітку м'ясопродуктів «Укрм'ясотрест». Відд.
ІІ 9—52.
— Статут Украінського Пайового МедичноВидавничого товариства «-Наукова Думка».
ВЩ. ІІ, 10—57.
. — Статут Акційного товариства «Мувкка»
Вій. ІІ 12—69.
— Статут Всеукраїнської Державної Буді
вельної повтори для спорудження фвбричпах димарів та промислових печей, скороче
но—сТнуббуа», що е у ліланяі ВРНГ.УСРП
Відд. ІІ, 12—70.
— Огатут <Хдес«вого Акційного Товариства
для . постачання приватних промисловців та
кустарік сировиною Я маті-ріяламн для про
дажу їм готових виробів 'Самопостачання».
Відд. ІІ. 12—73.
— Нова редакція уваги 2 до арт. з Ста
туту служби в Лолравно-'Груаових установах.
7—74.
(
— Нова редакція уваги з ^до арт. а Вскседепого статуту. 17—157. у
— Тиловий статут селянського товариства
взаємодопомоги. Відд. ІІ. 13—75
— Втратив сяду *п. «б* і • увага до ньог*
а)>т. і постанови «Про поліпшення сталу ро>
бтшав місць иоэбаклепия волі, з надан
ням чиниости статутові служби В ІІОІфЛІШОтрудових установах». Візд.* П, 14—35.
— Нормальний статут Товариства Взаєм
ного Кредиту. Відд. ІІ, 1б—97.
— Огатут Всеукраїнського Паперового Тре
сту, що б під беэпосередаьою орд&ою ВРШ*
УСРР, під назвою «Укрпааіртресг». Відд. ІІ.
15—112.
— Додало увагу 2 до арт. 7 статуту Міжоптового Млинарського Пайового товариства
«Дніпромацн». Відд. ІІ. 16—113.
— Огатут Украйського Тресту середньо,
го м.шіияобудівняцтва «Укрмешбудгрест».
Відд. ІІ, 20—124.
— Статут тресту шд назвою: «Проскурівськпй дріжд.-бров. завод», що ним відає Проскурінськпй Округовнй Відділ Місцевого ко
мунального господарства. Відд. ІІ. 21—129.
— Огатут Тресту місцево! промжсдоеость
під назвою: «Ромкомбінат’. що ним відав РоМеНСЬКИЙ ОКруГОввй відділ місцевої лромисловостн. Відд. П, 21—130.
— Статут Всеукраїнського Державного -Пайо
вого товариства для «пробу наочних ярндаль
при НКО УСРР «Наочне приладдя». Відд. ІІ.
21—131*
.*і
— Статут Державного промислового тресту,
що ним відає ВРНГ УСРР, «Укролійтрест*.
Відд. П, 21—132.
— Про ніишия чинности статутові цивіль
ного будівництва. 2—19.

— Огатут Цивільного будівництва. 2—20.
Стягання. Див. Б е з с п З р н е с т я г а н н я .

Стол. Про заходи в справі запровадження
сільсько-господарського податку в 1928—сиру* зв'язку з загибеллю озимини в степовихокругах Уклаїяи. 16—141.
Сторожа. Інструкція про обов’язки та пр*
ва нічних сторожів. Відд. П, 7—38.
Страхування. Див. О к л ' а д н е с т р а х у 
в а в в я.
Студенти. Нова редакція арт. 11 і уваги
до нього постанови РНК УСРР з 3 берези*
1927 р. «Про порядок падання місць практи
ки студентам вищих шкіл і учням, що скін
чили повний курс црофесайнях шкіл і місць
для відбування стажу особам, що пройшли
повний -курс внхцих шкал». 18—189.
Оудвмконавці. Присуди а ухвали Арбі
тражної Комісії викопують судове виконавці.
ВІДД. П, 5—28, П. 44.
— Стягнення понад 50 крб. за виконавчи
ми листами Я по безслівному стягненню про
вадять судові виконавці. Відд. ІІ, 2-ю, п. і.
СудммкомісіТ. іЦро підсудність судземкомісіям та сільраді опорів, за втрати від слаші
та псувань засівів та посадок. Відд. ІІ, 4—21.
— Про оплату в спірних справах про зе
млекористування, що в у переведенні судо
во-земельних комісій й сільських рад. 17—150— Спори сторін, що виникають за виду
чення землі й вивласпвння будівель, роав'и*
з\ють судово-земельні комісії, а щодо буді'вель.— загальні судові установи. 21 — 18-і».
П. 18.
Суди. Про покладення на Нарсуди та Окрсуди нагляду за роботою сільради в галу з,
виконання оудових приоудів. Відд. ІІ. 2—10.
П. 59. '
— Про врегулювання справ судів і підмісгоспів щодо денаціоналізації домобудівель.
Відд. П, 4—25.
— Як мають суди застосовувати арт.арт.
зз і 34». КК УСРР. Відд. ІІ, 11—86.
— Про оформлення через суд прав влас
ників домобудівель. іцо їх не можна було
^Хціоналізуватн. Відд. Н, м—67.
— Загальний нагляд за роботою юрконсультацій у справах застосування законодав
ства про дітей покладено на окреудн й про
куратури. Ві&д. ІІ, 15—96.
— Про заборону судовим органам прийма
ти справи про повернення майна, відібрано
го порядком роавуркулекня села. 5—62, п. 5— Про судове визнання кооперативної ор
ганізації за неспроможну й призначення лікві
даційної комісії. 10—101, п. з. х
— Як розглядати справи на згадзпячайних.
сесіях Найвищого оуду УСРР, Головного суду
АМОРР та округовнх судів УСРР. 28—240Судова оплата. Див. П о д а т к и т а о п 
л а т и.
Судна. Правила, як вживати заходів тим.
часової ізоляції тих осіб, так із пасажир}*,
як і з команди судна, що хуліганять. Відд.
П. 14—90.

— Втратила силу постанова Про і|»
місткости суден морської торгової флоти», а
наданням чіткості постанові РПО з зо ілпч»
НЯ 1024 року «Про зміну П ДОЛОМІСННЯ
устави п{ю «регістр Союзу РСР». 24—210. .
Судова висилка. Особи, що вислані по гу
ду порядком арт.арт. зз і 34 КК' ГСТіИ не
мають прана перебувати на території АМОРР.
у всіх прикордонних округах УСРР та і»
округах: Харківській. І»лїнсі.кій, \еі>сояеьній. Миколаївській. Маріупільській і Винниць
кій. З—28, п. 1.
Судові доручення. Інструкція, як мають
судово-слідчі органи УСРР вноситися к су
дових справах із закордонними орглнямн т*.
приватними особами й устанопами. що пе
ребувають поза межами -ОРСІ* та нодоялать
й виконувати судові доручення. Відд. ІІ. іо
—119.
Судові накази. За одержаний вії споживчої
кооперації, в кредит х.тіб борошном і ягр.
ном стягаються порядком судових наклеїв.

Відд. ІІ. ІЗ—77.

Товариства. «’іагут ‘Акційного товариства
Меблі». Нідд. И. 1-і.
_-їчіМ'Х статуїV н ■••єі.і.мг** И «новоі - Ііуді.:нкчого Товариства. Відд. ІІ. 1—І.
Сіаіут аі.цш-ии» нжарів-івч Чісім*-скот-м’ясо». Відд. Н. 2 — І І .
— Статут товарів іва і обмежено»* сіливияіьнн'тю дія експорту б«чамп .Піжон»

Вігі. И. 2—12.
— Зміна сг.путс МіжокругоПог* М.шиаі»
сьжого лайсівіїго юнарн-тпа -ДніН|*очлкн>
Вітг ІІ. 2— із.
—

ІІ|м> сі; о \ ІМИЧЯ Вє,.\ К|гШН*і.і;мГ,і і МО Д -

внх комітетів порятунку на во.ых й пі»,
покладання на УиІІКІШ' <Т<’Р дигадмыго і;.ронішцива. п натля-чу за -.лильнпетю юилри-т'.
парятучису на волах. »о—м.%, п. 3.
— інструкція про порядок ліквииїн лі:- •
цінного тонпркстм «іііщєнііин рогціібнкк»
у м. Одесі. Відх ІІ. .• -'*.
— ІІ|*о ноишрешіа на державні акційні то
вариства постанови иро проваджеіиш ержавного но<рмуі»>і<нни іа|ю6ітноі ндати с»ужбовціс. цих товариств. (лпанюітмих пп і ери
торії Ул -РР І що с на госяодіцм-ькочу або
комерційному |юз|чіхуін,оиі. 7—7.4. іі і.
— -імена Статуту п.ійоїшго т-Иіристни «4іл-**»

— Про стягаїгпн комірного порядком судо
вих наказів. 21—їм».
— Справляння ів> селянських зобон’яліннях за купівлю та продаж с.-г. машин щи»
налиться порядком судових наказів. 20—2:»2.
Судово-винонзвчІ чинності. Див. Т а к с а .
Судоустрій. Гїро персхН державних иот«ріяльніїх органів ігд „іеїлкянтій бюджет, іі
—125.

—
Тиловий статут Приватного ажірйног»
тоїмріьстім. Ній. ІІ. ь—:»і.

Оудочимотао. Про порядок оудпч нкствл в
а«бітраясних комісіях УСІМ’. .Відд. И. л—24.
Сумська округа. -Про зниження норм обок’
пакового окладного ограбування коней віл
падіяцу. Ваг ІІ. 20—по.

— П4Ю унілниекнл ТЧимрнстна Доломать
Общюїт Я АніяціПно-хе.\?і*иіом’\ будстіицтіїу
УСІМ’ під місцевих податків Іі >>нд.и. в V
— Статут Українського Пайового Медичи**Пндавничогп Товариства сНаукопа Думк.і..

ТрОХСІІб». 'Иідд. ІІ. 7—40.

— Тінвншй статут . І'-рямиїюм акційная
товіригтвд. Ній. И. *>--Гіо.

Ш.и. Н. Иі—37;

— Втратила силу постанові ВУЦНІГу Пі"*
трудові кооперативні товариства-*. 4-м. іі ^
— Статут Акційного товариства но вироб
Таблиця. Таблиця оплати за (нагляд лроюк*
ленню та іііротлжу музичних ст(іументгп. *-ко.
тів. рисунків й перевірки -кошторисів н.ч
буДІВН'ЯЩТВО И*|ЮМОНТ ЖИТЛОВИХ будівельрочвно
для «Музика-. Вігі. ТІ. 12—69.
— Статут Одеського Х ' ц и н п г * * Товариств*
держаннях установ, що є на державному й
«Самопостачання'. К і м . іі. І2--73.
місцевому бюджетах. Відд. ІІ. :>—27.
— Нормальний ГТЧІ\Г 1 оН'ірИ'ТПі НіікмноТакса. Такса оплати за -судово-виконавчі
го Кредиту. Відд. И. 16—97.
ЧИННОСТІ. (Віял. ІІ. 7—48. •
— ііро увільнення І1Н|*ССЄЛ«ІІС»*Г.ИХ ТОИ»
— Н'*ке редакція уваги до арт. и; поп іриств від нотаріальної оплати. Нід.і. И. 24—
нови НУїЦ'ВК'у і РНК УХТРР з 19 березня
141.
1924 р. «Про збір за оу до во* в я конавчі чин— Зміна статуту Млвокоутового Млииащькості». з—61.
хо-Пайового Това]>і»стиа • ДиінрслИии». Відз
— Такса за заріз худоби. Відд. (І. 22—134.
Г.. 18—113.
Такса нотаріяльиа. Лив. Н о т а р і а т .
— Втратили силу нщ*танові? УВІР •» -•*
Тарифи. Долано увагу ло арт. із поста
грудня
1921 р. «Про звіти урилництн та ус
нови РНК УСРР «Про тарифи на комуналь
танов» та з 12 травня 1922 р. «Про ді*ставл‘*н*
ні послуги». 24—203.
ия УпНК'ШС звітних відомостей, необхідних
Тарифні пояси. Дни. И о н е и .
іншим установам», з наданням чинности по
Театри. Устава про державні театри й їх
станові ЦВК та РНК СРС’Р з зо квітня 1927
об’єднання, іо—91.
р. «Про порядок подання звітності! держав
Терміни. Див. Р е ч е н ц і .
ними органами, кооперативними організація
Технікуми. Зміна положеная про техніку
ми п акційними товариствами з участю дер
ми УСРР. 19—17$.
жавного й кооперативного капіталу»- Відд- Н.
Тимчасова відсутність. Інструкція, як регу
20—117.
лювати користування житловими приміщен
— Товариства повні та на г.іру. акційні то
н я м и за тимчасової відеутностн мешканців.
вариства та товариства з обмеженою відлові
Відд. ІІ, 14—92.
дальністю підлягають реєстрації в окремій

Т

частині Украінського Розділу ІІ! Торговель
Товариства громадського обробітку землі.
Надання пільг з обов'язкового окладного стра
ного Реєстру Соту РСР. Йдд: П, 22—135.
хування. Відд. П, 20—118, п. 2.
— Акційні товариства та. товариства з об
Товариства
машино-трактороеі.
Надання
меженою відповідальністю в тому числі П то
пільг з7обов’язкового окладного страхування.
вариства взаємного кредиту підлягають реВідд. ІІ, 20—118, п. 2.
. естраді! в українській частині розділу ІІ
Товариства с.-г. кредиту. Порядок порахуй\ Торговельного Реєстру Союзу РСР. Відд. И,
" ку товариств сільсько господарського кредиту
42—136.
з новоутвореними кредитовими організаціями
— Статут Всеукраїнського Держеного пай
(кредитепілки, окрсельбанкн, філії уіцюельового товариства длА виробу наочних при
ладь при НКО УСРР «Наочні прпладтя». баику) з фундаторських і селянських паїв.
1—13.
Відд. ІІ. 21 — 131.
Товарові млини. Переустатковунаиня това
— Яро порядок зажаданпя й одержання
рових млинів простого помолу на сортове
звітних відомостей народніми комісаріатами
провалиться в такому порядкові, як і відкрит
й центральними установами УСРР від дер
тя нових млнаарсько-круп’яинх підприємств.
жавних оргаиів кооперативних організацій та
18—168, П. ІІ.
акційпих товариств. 3—25. Товарові свідоцтва. Див. С в і д о ц т в а .
— Додано увагу до арт. 20 постанови з 7
Торгова реєстрація. Про оплату за торгову
жовтня 1925 р. «Про порядок ліквідації дер
реєстрацію. 1—6.
жавних промислових й торговельних підпри
Торгова флота. Втратила силу постанова
ємств, а також акційних товариств Я това
«Про вимір МІСТКОСТІ! суден морської й торго
риств з обмеженої» пі.шовідальніетю» З—34.
вої флоти». 24—210.
Торговельні підприємства. Дпв. П і д п р и 
— Про реєстрацію державних підприємств,
іцо їхні статути мають затверджувати органи є м с т в а .
Торговельні реєстри. Див. Р е є с т р и .
АМСР1* і' місцеві органа УСРР, а так само
Торговці. Особи, що займалися або тепер
товариств з обмеженою'відповідальністю, що
займаються торгівлею, не можуть корисТукяїх утворюється явочний порядком, зазначе
7ися виборчими правами. 27—238, п. з.
ним в П поділі Торгового реєстру, з—43.
Тракторові товариства. Див. Т о в а р и с т в а .
— Про увільнення товариств допомоги від
Трактороео машинові комітети. Див. К о м і 
заплати судової оплати, 4—16.
тети.
— Зміна я. доповнення положепня про се
Трести. Статут Українського Державного
лянські товариства взаємодопомоги. 3—21.
Тресту «Укрм'ясотрест». Відд. ІІ, 9—52.
— Статут Всеукраїнського Паперового Тре
«•и Про заборону державним установам я
сту «Укрпапіртрест». Відд. ІІ, 18—112.
підприємствам та кооперативним організаці
— Статут Українського Тресту Середнього
ям бути.за-члеиів.товариств взаємного кре
машннобудівництва «Укрмагабудтрест» Відд.
диту. 4—49.
Н. 20—124.
— Дозвіл на відкриття товариств взаємно
— Статут Тресту «ІІроскуріпськнй Дріждго кредиту дає безпосередньо ИКФ УСРР. Ю
бровзавод*. Відд. ІІ, 21—129.
—во, П. 2.
— Статут -«Ромкомбінату». Відд. ІІ, 21—130.
— Нова редакція розділу V поділу X Ци
— Статут Державного Промислового Тресту
вільного кодексу УСРР «Акційне (Пайово)
«Укролійтрсст». Відд. ІІ, 21—132.
товариство*. 1 2 — I I I .
— Затверджено уставу про Державні про
— Про збільшення основині- Я спеціальних
капіталів кредитово-кооперативе их товарне гн. мислові трести УСРР. 18—164.
— Устава про Державні промислові тііеотії
15-136.
УСРР. 13—165.
— Про увільнення від республіканських і
Третейські суди. Додано увагу до арт. 4
місцевих податків та оплат Українського Мі
постанови РНК УСРР з 27 квітня 1923 р.
шаного Екскурсійного Акційного товариства.
.Положення про примирні камери (і третей
21—187.
ські суди*. 17—152, П. 17.
— Про увільнення Акційного товариства
— Нова редакція арт. 1 положення про при
«П04Т. Ч. 3. У.», Акційного товариства «Фі
мирні камери Л третейські суди. 17—154:
зична культура* й НУСМР від республікан
Трудовий стаж. Див. С т а ж .
ських і місцевих податків й оплат. 26—233.
Трудові
договори. Скасовано постанову «Чн
— Устава про товариства кустарів й реміс
можна застосовувати арт. 172 Код. Зак. про
ників одпиаків та їхні об’єднання. 26—235.
Працю УСРР до розі|А(Яння трудового дого
— Про увільненпя промислово-кредитових
вору за п. *а» арт. 47 КЗП*. Відд. 11.-21—12''.
товариств, промислових кооперативних това
риств, трудових артілей, а так само спілок
У
нрочнслоЬо-кредитоких й промислових коопсротиннпх об'єднань від обов'язкового внесен
УЕН. Про тимчасовий комітет водяного гос
ня застави При державних підрядах й поподарства при УЕН. 29—260.
тчах. 29—258.
Українська культура. Інструкція про застоТовариства взаємодопомоги.—Див. ~ І) з а «• гунанвя арт.арт. 17, 19 і С4 постанови ВУЦВК
модо помог а.
і РНК УСРР «про забезпечення рівноправно-

стл мои та про сприяння розвиткові україн
ської культури». Відд. И. 14—93/
Укрмова. Про надання Народньому Коміеаріитоні Освіти УСРР виключного права видапати словника української мови. 14—120.
Українські науково-дослідні інститути. Див.
Інститути.
4
Університети. Дни. К о м у н і с т и ч н і у н і 
в е р с и т е т ІІ.
УпНКШС. Про виключення уваги до арт. і
та додано увагу до арт. 2 постанови «Про на
дання УпНКШС права видання обов’язкових
постанов для забезпечення порядку на заліз
ницях». 9—87.
Управління Окрінжів. Див. О к р і п ж.
Установи державні. Правила про розміри Іі
порядок вирахування додаткових видатків
при складенні кошторисів, калькуляцій та
звітів на будівельні роботи, що їх провадять
державні установи я підприємства та жит
лова кооперація щодо цивільного будівни
цтва. Відд. ІІ, 1—2.
Установи державні. Скасовано постанову
ВУЦВК я 19 квітня 1922 р. «Про порядок по
стачання приміщеннями державних, профе
сійних п партійних організацій та установ».
18— 16С. и. з.
— Про порядок, як відкривати приватні про
мислові підприємства, а так само як мають
Д'фжаьпі установи, кооперативні організа
ції відкривати, споруджувати Я переустатко
вувати деякі категорії заводів. 18—н>$.
і— Про врегулювання взаємин державних
установ Я підприємств з кооперацією. 24 —
211.
— Про заборону державним установам й
підприємствам та кооперативним організаці
ям бути за членів товариств взаємного кре
диту Я про повернення їм членських внесків
я забезпечень. 4—49.
— Про порядок, як мають державні устано
ви Я підприємства платно Я нсплатио пере
давати майно іншим державним установам я
підприємствам. 17—149.
— Про неприпустимість покриття задовжепости державних кредитових установ поряд
ком зарахування бюджетових сум, що є в роз
порядженні цих установ. Відд. ІІ. 18—но.
— Скасовано постанову «Про неприпусти
мість покриття задЬвжености державних
бюджетових установ порядком зарахування
бюджетових сум. що є в розпорядженні цих
установ». Відд. ІІ, 24—143.
— Нова редакція уваги і до арт. 17 «По
ложення про Арбітражні коміоії для розв’язан
ня спорів за майно між державними устано
вами Я підприємствами». 17—148.
— Про увільнення від оплати у спірних
справах про землекористування, що є в пе
реведенні судово-земельних КОМІСІЯ і сільсь
ких рад, державних установ та державних
підприємств, що їх увільнено від промислово
го податку. 17—150. п. 10.
Учнівство. Додано увагу до арт. 23 поста
нови ■ВУЦШх’у та Р-Н'К УСР-Р З 31-Х—1927 р.
«Про школи сільсько-господарського учениц
тва». 17—152, п. 20.

Учні. Нова репакція арт. 16 постанови і
15 квітня 1927 р. «Про затвердження т и м ч а 
сових прдвпл про учеництво в кустарів л ре
місників, а також промислової кооперації іа
з трудовії* артілях», і—11 та 15—ізт.
Ф
Факультети, На скасування розділу VI «арт.
397—415) Відділу І. ч. ІІ. книги НІ Кодексу
Законів про Пародию Освіту. ,и на підставі
арт. 5 Положення про Інститут УСРІ\ і ярг.
о (Положення про технікуми УОНІ*. .іатнер р
жено уставу про робітничі факультети, із —
117.
Ферми. Державні, кооперативні та .приватні
установи, а так само особи, що держать або
мають відкрити «промислові молочні ферми,
повинні подати заяву про це місцевим орга
нам ■медично-санітарного та ветеринарносанітарного нагляду про вчиие.иня в них обсліду я одержат від них копію акта «белі.іу.
а підприємства, що корон не мають, а прова
дять збір молока та молочних продуктів. їх
переробіток та продаж, •повинні ікдакаги за
яву .тише до медично-санітарних орпіцж.
, Відд Л. 14—83, «п. і.
Філоксера. З метою 6о|ютьбц я філоксерою п
для захисту виноградників на території УГРИ
встановлено у виноградних районах М’І'Р по
стійний державний нагляд над »-таном ;шногра-дннків. 10—Ю2.
Фізкультура. Яро увільнення Рад Фізичної
Культури від місцевого податку з будівель
Я споруд і віл огидної плати за земельні
дільниці. 24—209.
— Про увільнення акційного тонарттиа
г.нробництва, постачання я торгівлі речами
воєнізації та оборони Ноет. ЧЗУ, Акційного
Товариства «Фізична Культура» і Нееукраїнської Спілки мисливців та рибалок від реє.
публіканськнх і місцевих податків та оплат.
26—233.
Фіноргани. За інструкцією про скарби за
виняткових випадків округовнм фінансовим
відділам надасться право видавати, ішли зо
ни визнають це за -потрібне, винагороду за
знайдені скарби, в розмірі найбільш 2«% вар*
тости «найденого скарбу. іВідд. ІІ, 2—є, л. с.
— -Про порядок оформлення закріпленні
будівель Я права забудови за фінорганами в
разі прилюдні торги, коли провадиться справ
ляння за невиплату податків, не відбулись.
Відд. ІІ, 11—69.
— Правила про опис, арешт я продаж з при. людині торгів майна «сплатив державних та
• місцевих податків, оплат і мита. 9—82.
Фінансові плани. Постанова III Сесії Все
українського «Центрального Виконавчого (Комі
тету X Скликання про промислово-фінансовий
плай в українській промисловості на 1927-23
рік. 8—79.
і Фінанси. Додаток ш. «л» до арт. 24 Положен
ня про місцеві фінанси УСРР. 4—51.
— Нова редакція арт. арт. 29. 38 і 40 Поло
ження про місцеві фінанси УСГЧ*. іо—ню.

і
—• Нова редакція поділу І. V і VII Поло*
жеяня про місцеві фінанси ЛМСРР. іо—Ни.
— Нова редакція аг. 5 врт. 10 та додатку
2 до Положення про місцеві фінанси УСРР.
21—1*6.
Фонди. Скасовано' постанову Української
Економічної Нарада з 2 жовтня 19-26 р. «Про
фонд на стандартизацію сільсько-господарсь
ких Машин та знаряддя». Відд. ІІ, 2—7.
4 — Про Всеукраїнський й місцеві фонди
Ім. Леніна для організації допомоги безпри
тульним дітям. .3—27.
—
Про нрава незаможного1 селянства
на майно, що перейшло до нього порядком
розкрдоулення села або з держанного фон
ду. 6—62.
— Пік» організацію в містах й селищах
міського типу та в інших селищах, де органі
зовано селищні ради, спеціальних капіталів
житлового фонду, що е в безпосередньому
рпешоряажениі яідловідпніх міських і селищ
них рад 17—100.
— Устава про фаядн дос горечевц свого кре
дитування кооперації при Всеукраїнському
Кооперативному Банкові. 23—109.
— Про заснування у питанні Иародпього
ІСомкаріяту Внутрішніх Справ УОРР республжаясвкого фонду кредитування ксмулального господарства УОВР. 25—215.
— Про заон)геални у віданні Нароояього
Комксаріяту Охорони Здоров'я республікан
ського лжпрннцько-будівелкного фонду УСРР.
25—216.
— 'Еро заоауїшгня у віданні Народны»го
Комісаріату Освіти УОРР республіканського
івкольно-будівельиого фонду У.СРР. 25—217.
— Устава про фонди аовгорсчеицевого кре
дитування ііооіієойіШ при Всеукраїнському
Кооперативному Банкові. 23—244.
— Про організацію при селянських това
риствах взаємодопомоги спеціального фонду
допомоги матері-солянці підчас 'Вагтіосін та
пологів. 30—267.
Форми. Форми блапків, що стосуються стяг
нень в поряд»»,' інструкції сільрадам про 'Міра,
пляккя «а (виконавчими ластами судових
утло» і ностри н м порядком. Відд. Л, 2—Ю.
—- Форма особових посвідок, що видаються
смітсі.кимн та содиіцними ірадзчя громадинам. що постійно живуть на торитові вішю.
ві.шнх рад. Вид. И, з—14.
— Формо, щодо феапзрації будівель в по
рядку Інструкції ліро порядок реєстрації бу
дівель тл право' забудови <вод.тІіами міщеного (комунального) господарства. Відд. ІІ.
6—35.
— фірми бланків щодо учиноичя дізняч*
ая санітарними лікарями. Вігі. ІІ, 7—12.
— Форми відомості іцю прибутки та ви
датки по спедкоштах ур&дшлгге і установ,
що о «а держа вкому й мкпевому бюдяе- ^
тах (додаток до арт. 4 Інструкції по спецкомітах). Відд. и, 10—5Ф.
— Форма заяви про реєстрацію статуту
СТВ. анкети про склад {'ТВ та надпису на
статуті про реєстрацію. Вод. И, 13—76.

— Форми бланків щодо інструкції районеним комісіям у справах недолітків. Відд. ІІ.
15—94.
— Форми бланків, угод анкет-заяв, тцаде
правил, т користуватися архіїшими мате
ріалами. що в в аірхіво-сяоаищах централь,
його архівного управління УСРР і його місцовпх органів. Відд. 11,^18—109.
— Форми бланків, щодо Інструкції, яп
окладатн лротсвсолк про лисові праволомствг,
завсаити кримінальні справи на лісових пряводамцгв та провадити 'Дізнання. Відд. Ц. 19
—115.
<
— Рівні форми бланків щодо нотаріальної
інструкції. Відд. П, 23—133.
Фотографічні картин. На бажаиля володінь,
ця особової -поовідки на особову посвідку
молена наклеїти його фотографічну картку.
Відд. ІІ. 3—14. П. 14
Фундатори. П|и> увільнення фундаторів то
здриств взаємодопомоги й товарного допомо
ги у містах і селищах міського типу від за
плати нотаріальних оплат за оформлення до.
кумемтів, ті от роби ях ша реєстрацію статути;
зазначених товариств. 4—-16. п. з.
Функції. Лро уточнення функцій органів
Держави ото (Політичного управління УСРР й
прокурорешого нагляду <в справах, зцо їх
провадять опгяни Державного Иотітичного
Управління УСРР. 28—2+3.
— Еро увільнення органів Робітничо-Ссляп
емсої Міліції УСРР ВІЇ обов'язків, що ке вял.інвають з їхніх безпосередніх функцій. 2]
—186.
X
Харчеві продукти. Тимчасові правила, що
регулюють , склад і якість продаваних хар
чевні продуктів. ВІДД. ІІ. 7—44.
Харківський Держцирк. Див. Ц и р к и .
Харківська округа. Норми обов'язкового г.к

ладного страхквяиля кскней від падЬку зни
жено як в сільських місцевостях, так і ц
містах. Відд. 11, 20—не.
Харківська державна райоиова електро
станція «ЕСХАР». Устава про державне уп

равління и справі будування ' Харківські
Державної Районової Електричної станції
«ЕОХАР», що е на державному бюджеті у
віданні ВРНГ УСРР. Відд. ІІ. 17—юі.
Хеисонська округа. Под знижений. ;ік в
сільських місцевостях, так І в містах Норм
обов’язкового окладного страхування коней
від падіжу. Відд. ІІ, 20—11С.
— Про зниженая в Херсонській окрузі на
1928—29 рй; норм обов'язкового окпядногс
страхування коней і волів і норм страхупалия ко]мв. Відд. Ц, 21—125.
Хпіб. Постанова Наркомторгу УСРР цро
встановлонпя стандарту та крайніх цін на
почеинй хліб. Відд- Н. 14—54. '
— Як сцравяяти ,гроші за одержаний від
споживчої кооперації в кредит хліб (борош
ном І зерном). Відд. Іі. 13—77.
Хлібна кампанія. Про заготівельні ціни,
базисні кондиції й пі>о «ормм знижок і над-

винютг па якість ^.рг'*|»иііції і боніфіьліі"’).
іін хтіЛлу «ллииші» 192»—29 року. Відл П.

— И|ю увільнення Одічькогп ДЧ'жаїЯРСі
Цирку від усіх місцевих иєдаїків і -тат, п
1«,—Ю7.
тому числі від оплати з відвідувачів я г и Хлібопекарний промисел. Правила про ішн и х прилюдних видовищ » розваг. 24—207.
— Цивільний кодекс. Лрт. 44 Цивільним
твуївадіни і санітарни'Н <-т«ж тінриемств хлі*
буиска|йіого промислу. Віол. П. 24—N2.
Кодексу УОРР не стосується до справ ні*»
Хлібороби. За інструкцією про вибори до
стягання органами Соцстраху ннеекія їм
Вид, хлібороби, іцо мають поруч хлібороб
І сощялыно страхування і для цих ормяіл
будь-якої ДЯВНЯНИ 31 ПИШНІМ :МКО)ЮЛаііСТі:нЧ
ського господарства ще П промислові -зяклачч
ІІ ПІДПРИЄМСТВА (млин, крупорушки тощо). .1* не встановлено. Вілл. ТТ. 1—1. п. 4.
вживається постіПлої або сорокової найманої
— За арт. П ЦІС УОРР термін виконання
зобов'язання встановлюється законом або до
прялі,—-виборчими правами не .можуть кораСТуїіАТИСИ. 27—234, Н. 4.
говором. Піч моменту пастання терміну вико
Хліборобські господарства. Коли часиновлю«ання настає термін ‘Вимоги. За тих виняз.
ЮТІ» '«ЛОМІМ» ТрУїДОВИХ хліборобських госпо
- «оли закипим, договорим або статутом
кін,
дарств (срмрі*и), то потрібна лише огощ тих
надасться довжникопі певний ііільмиші перосіб, що їх передбачено и арт.арт. зі» і ю
мін виконання зобоп’ялінія, за огтагочниіі
Кодексу ЗансопІв про ролику, опіку, подруж
термін .виконання •ввд.ьасгьія цей пільговий
термін. Ньи. Н. 13—79.
жя та акти громадянського стану. Відд. Н.
10—61.
— За арт. ерг. 1 •"*•» і 171 Ц1«* >ДТІ* и н і ч Холодильники. Зміна іі доповнення носгачасової -пічсутЦосьи наймача з його примі
нони «ІІ[ю Центральний Холодниковнії Комішений не можна виселяти. Біді. ІІ, н -92.
тег при Ияродньочу Кочісапіяті ^ н и н і ш 
н.п. і. 2.
ньої та Внутрішню! торгівлі УСІМ'». Назву
— І!|іяцо державного банку імілнігми і.іиіиташіии зрсдиіотіно так: «Про Централь
двйжеігк'ть
банку сум. щ<> « на ноючинх ра
ний Холодникооиіі Комітет при Народиьочу
х у н к а х державші» них шхуш.-ір обгв\»поиаКомісарімті Торгівлі УП’Р». Доли но н.и. «л—
по н.»б». арг. 129 ЦК. Біді. ІІ, 1^ — ІЮ.
н* до згаданої постанови <;ьрт. 2), та нова
— Лоїюішеио додатком І Цивільний К»
редакцій н. «н» арт. З цієї постанови. »—г>п.
деко. УОРР лосгановами: ЦНК і РНК СИТ
Худоба. Поет.гн'шл УКІТ про зниження ь
а іі травня 1927 р. «Про п л і ш н я чинны-п
кодоріїних місщ-поетях УОРР на 1923—29 ‘рік
уставі иі|к> державні підряди -і иопачашіи» і
норм обов'язкового окладного страхування ко
«Устава про державні підряди і иоеілчлнни*
ней тл йеликої рогатої худоби -иич падЬку.
з додатками ДО «неї: І) -'Приняла ис|м-л«\»ев.
Ніх(. її, 21—12').
ііи іфнлю.вінх торгів па державші підрядні
— ІТро истановлоїшя на місцях такси аз
заімз великої і дрібної худоби па річницях,. 'постачання* і 2) «Пришла ино імрч іо»: зябезнечонин заставо» виконалшя «а договора
Ві;і1. Н, 22—134.
ми •дсір.качйіих пїдряіьи її постачань» та до
— За правилами про отіис. япсімт і піш
ноннеііо уваго» арт. 92 ЦІ*. 1—2. н.и. • і.
ла ж з прилюдних торгів майна іпмілатіїп дер— Додано до Цивільного Ко и*кеу УГІ’Р «о.
ж.мишх та міоцовнх податків .оплат і мить,
ні арт арт. 4і:>*. 41г>5, 4ІГ.3, 415*. 10 97.
на бугаїв, що обслугопують громадську чере
— ІЬ.»ва рсааіщія уваги 1 до адгт. юі та
ду не 'можна направляти стиг.ииін. 9—32,
додаток уваги г> до арт. Ібі ЦК УСРР. Д- зі.
ІІ. я.
’’\
— інструкція Наркомфіну та І І К Ю Л’Т*І*І1
Художники. Художники, що для них літе
ратурний заробіток « основним джерелом за
ино порядок застосування арт.&рт. 41 о*—41г»4
ЦК УОРР. Вій. Л. 24—140.
собів на прожиття, нріврівшості ея щодо опла
— Нова пмакпія й)>т. 40“ та додано новий
ти житлових приміщень до робітників і
арт. 407* ЦК УОРР. И—110.
службовців. 4—64, п. 9.
Хуліганство. Правила, як -ітживати заходів І — Нов* редакцій поаділу V* поділу X Ци
вільного Кодексу УСРР «V. Акційно (Пайове)
тимчасової ізоляції тих осіб, так із пасажу
Товариство». 12—111.
ріп, :и; і а комшідн судна. що хуліганять.
Цивільноглооцесуальиий кодекс Постанова
ВІЛЛ- ІІ. 14—90.
НКЮ та Парколсеоцзабезу УОРР «Про нетановчення норми аліментів, належних -за аг*г.
2пп ЦПК ^СРР исрсваяяіому задоволенії»».
Цонтроархів. Див. А р х і в и .
Шдд. ІІ. 20—120.
— Дополнено арт. 266 ЦПК У<ТР увагою 2
Цінні папери. Про порядок прикладенії*
правил розділу XXV б Цквільчо-Нроцесу.
і арт. 266*. увагою і. з—32.
ального Кодексу УСРР до цінних напорів :іа І — Ппо лопя.ток прикладення правил розді
нолявця.
лу XXV б ЦПК до цінних паперів на подав
ця. 4—57.
Цивільне будівництво. Див. Б у д і в н и ц 
тво.
— Якщо постанови комісії, що П вняесепо
Цирк. Про увільнення Харківського Дер
порядком устави про житлові однально-кояжавного цирку від усіх місцевих податків І
Фліктові комісії не буде виконано доброоплат, в тому числі від оплати з відвідува
хітно, то особа, що на користь її видано по
чів платних прилюдних видовищ і розваг.
станову комісії, може направити -копію по
9—90.
станови коїмісії до народнього судді, якнв

ц

вп.ыв виконавчого листа на цю постанову.
VI. Пільги в царині поліпшення житло
10—92, и. .15.
вих і прбутозих умов старшинського скла
— Присуди. Я угйал| арбітражних крмісій
ду військових частин.
виконується лорадком, іюі«ловлений в роз
VII. Пільги в царині охорони здоров’я,
ділі XXX—ХХХН ЦІІК УСРР. Відд. ІІ, 5-2».
соціального забезпечення і лародньої освіти.
П. 43.
і
4—47.
— Доповнено Цивільний Кодекс арт.арт.
Червоні
партизани. Див. Ч ери о н ог п а р*
35і та 271*. Нова редакція уваги арт. 82, л.
д і й ц і.
«а», ч. ІІ, арт. 187, п. «з*, арт. 210. п. і, арт.
Червоний Хрест. Про уиілшення «ід нота211, арт. 266 п. <е» до арт. 268і і залишення
ріяльиої онлатн Товариства Червоного Хркуваг І і Ц до арт. 266 у чинній «редакції.
ста. Відд. ІІ, 24—141.
17—156.
ч
і Члени колегії оборонців. Днв. ( К о л е г і я
— У звлзку з виданням постанови «Про
о б о р о н ц і в.
увільнення органів Робітниче-Сслянської Мі
Чужоземці. Постанова іНКВС УСРР про тр,
ліції нід обов'язків, що не випливають з їх
як визнавати чужоземців за. доміцильованих
ніх безпосередніх функцій», арт-арт. ■ Сб, звз,
та за тимчасових мешканців УОРК. Відх іі.
271 Цивільно-Процесуального Кодексу УСРР, -4—22. и.п. 1, 6, 7.
викладено в інавій редакції. 21—186, л. 3.
— Про падання права районовни адміні
— Нова редакція арт. 191 та розд. XXIV* а
стративно-міліційним
відділкам «приймати безЦивільно-Процесуального Кодексу УСРР про « посередньо під чужоземних
громадян заяви
стягання комірного в порядку судового на
про видачу посвідок на перебування чужоасмказу. 21 — 189, п. 2.
ців. ВЦд. ІІ, 4—28.
. — Нова редакція я. «б* аргг. 43, пг ла» ч.
— Про порядок -перебування в УОРР 1
і
ІІ арт. 187, п. 1 аірт. 366, п. «а» арт. 266
виїзду за кордон чужоземців, що прибувають
ЦГЖ УСРР та дапеввеио арт. 210 п. «м», арч.
до ОРОР згідно з мгжнародньою автомобільною
271 П. «З* т» аігг. 291і ЦШС УСРР. 26—214.
конвенцією 1909 року, як також і мотоциклі
Цукроварні. Для підсилення боротьби з са
стів та пішоходів. Відд. ІІ, 4—24.
могоноварінням заборонено випускати меляс
Чужоземні судові органи. Інструкція, як
Із цукроварень, іі—п».
•мають судово-слідчі органи УОРР зиоснтлсм
в судових справах із закордонними органами
4
та приватними особами, і установами, що
перебувають поза межами Союзу РСР. та над
Чорабноармійці. Родпиам чсі«опоармійців,
силати б виконувати судові доручення. Вид.
урнзваннх до лак Червоної армії, надасться
її. 20—119.
пільги <в онлайн ому страхуванні. Відд. ІІ, 20
Чума. Про збереження житлової площі за
—318, п. 8.
всторнпарннм персоналам, 'мобілізованим на
— Про пільги Комітетам Допомозі хворим
боротьбу з чумою рогатої худоби у Закав
»ї пораненим червоноармійцям. інвалідам вій
казькій Соціалістичній Федеративній Радянсь
ни і їхнім родинам та демобілізованим. 1кій Республіці. З—44.
12.
Чарвоногвардійці. Інструкція про првкладонпя деяких арт.арт. постанови ВУЦВК’у та
РНК УОРР Э 18 лютого 1928 року <іПро ПІЛЬ
ГИ і переваги колишнім червоним партнза.
Шевченківська округа. Про знпжепня як і»
нам і черионогвардійцяім, а тав само вій
сільських (Місцевостях, так і в містах порм
ськовим службовцям. ВСЧА і РСЧФ та їхнім
обов'язкового окладного страхування коней
родинам у зв'язку з десятиріччям РСЧЛь.
від падежу. Відд. ЇЇ, 20—'116.
ВЦд. ІІ, 7—46.
Школи. (Положення про школу командного
.— Зацон про надання пільг і пере®аг ко
окладу Робітнцче-Соляле ької Міліції УОРР і
лишнім червоним партизанам і червоногваркурси робітників Полравло-Тгрудовнх Установ.
діяцям, а так само військовим службовцям
1—4.
Робітігячо-Селянської Черзоігої Армії і Робіт
— Про забезпечення приміщеннями і кому
ничо-Селянської Червоної Флоти та їхнім ро
нальними
послугами шкіл для дітей .робіт
динам у зв’язку з десятиріччям РСЧА.
няків і службовців під прием ств республікан
І. Пільги в царині фінансово-податковій.
ського -і місцевого значіння. З—40.
ІІ. Пільги в царині сільського господар
— Про звільнення колишніх червоних пар.
ства,
тнзан і чорвоногаардійців та їхніх дітей від
Ш. Пільги в царині сільсько-господар
плати за навчання в усах школах І падан
ського кредиту.
ня зазначеним особам переважного перед інIV. Пільги з царнпі палання посад у ци
шя>мн категоріями учнів права одержати сти
вільних установах, на піЦприемствах і в
пендії. 4—47, п. 27.
організаціях особам старшинського складу
— Пава радаїадія «уваги до а.рт. 7 поста.
РОЧА, звільненим у запас, у довгореченНОВИ ВУЦВК'у і РНК УОРР З 25-Хі 1925 р.
•цеву відпустку, або зовсім від військової
гїіро забезпечення членів родин робітників і
служби.
службовців, відряджанні до радянсько-партій
V. Пільги в царині праці для демобілізо
них шкіл -і комуністичних університетів*.
ваних червоноармійців і молодшого стар
14—121.
шинського складу.

ш

— П|>0 порядок ШісАп'ННИ шкіл і їхніх ро
— Пояснення про те. щоб при з а м і н і
бітників л приміщень, лармбачонкх поста
штрафні, накладених за літові іір.иіч.му.тнз,
новою Ц-ВК'у і ШК ЇЛРСР .і 11 січня і У-'7
на нріемусону роб'оу Трічкі ТОЧНО додерж,У.ііі«Про ИНССЛОНІІЯ З ЖИТЛІШІГХ приміщень, ЩО
ЇИМІ
норм, рстнновлеііих и арт. їм (для не
СТЯТЬСЯ на території .державних підприємств, трудового елементу) і арт. 185 {для трудя
соорудекеиь і складів осіб, які лс Працю
щих) іІЬпратшо-Тру левого Кодексу УСРР.
ють У ЦИХ ЧіГ.ШрИКМсГВаХ, ОПорудЖеНЧІЯХ Вілл.
і
Р. 3—17.
окладах». 15—ізо, іі. 5.
—. П-ро скасування за амисегшм, по її ого
— Долано увагу до арт. -23 поотаполишено до десятиріччя Жовтневої Революції,
ки 'ВУЦВК’У і РН»К іУКТР в :и жовтня 1927 р.
штрафів, до НЮ і;рб.. накладених в справах
мііро школу сільсько-господарського учениц
про лісіші нрпш>лам<тша за -’рг. 92 Крямітва». 10—152, я. 20.
пыльного Кодексу УСРР. В і ц і . ІІ, іі—90.
— Нова родаїщпі арт. І І постанови НЛ’іЦШС'у — Особи, що не виконують иоппнив жігіі ВНК УОР.Р а 5 «гіршій 1925 ф. «Про заходи
/шгш-є.шально-конфлііггови'Х комісій. можуть
до переведення загального навчання». 17 —
бути штрафовані цією комісією у> ю крб.
152, п. 21.
Вііериіе І ДО 26 «1»б. вдруге. ЦІ—92, И. 19.
— Зміст арт. Рі іпостановн >РНК УСРР в 3-го
Особи, що порушують обои’изкон. ПО
0е|н*зня 1927 р. «Про порядок надання місць
станови ощмиїконкомів у- сиріші боротьби ••
практики пументам нищих шкіл і учням, Що
бур'янами, підлягають штрафу. 24—202.
скінчили новішії курс професійних шкіл, і.
— Лив. ’} а х о д н а д м і іі і с т іі а т и в іі ог о
.місць для відсування стажу особам, що про
йшли ПОШИ1ІІ курс НИЩИХ ШКІЛ». IV—109. П ІІ л в в у.
Штатні контингенти. Скасовано иттаиоп*
— Нова реакція орт. о постанови з ч ве
ПУЦВК і .ВНІС УСРР з 21 вересня 1927 р.
ресня 1920 р. <1І]к> приймання до вищих шкіл
«Про рі‘]\у.'тпілніін штатних контингентів»,
УСІМ»». 19—173.
зі—т
Шкільно-будівельний фонд. Див. Ф о н д и .
Шкіряна сировина. Див. С и р о в и н а .
Шляхом будівництво. Див. Ш л я х и.
10
Шляхи. Доподжошш і зміна постанови
«Про поділ шосейних І І'рСНТОІІИХ (нозоїшх)
Юридична допомога. На ірогшнток арт. 27й
шляхів місцевого значіння УСРР ! про йор*
Кодексу Законів іі|н> Ніцшдіію Освіту УСРР
МИ СМУГИ ВІДВОДУ (вПНЛасЛеНіЬі) дій них». видано іпструкіцію про юри. ні'иіу допомогу в
.‘3—115.
спіралі яастосуваїіня члімнодаіитім при дітей
—
'Копа редакція арт. 5 постанови
Вігі.
ІІ, 15—9К.
ВУЦВК'у І РИК УСІМ* а 20 жовтня і»>« р.
Ювілейні сесії. Дни. С - е с І ї .
«Пік» заходи до місцевої о шляховег) будів
ництва». 17—152, ІІ. 1.
— Положення про ирокктао-консу.іьтлційпе
бідо ‘В справах комунального.'шляхового в
Ягідні вина. Дни. В и н а.
житлового будівництва при НКВС УСРР. 7—
45.
Яслі. іПро яабозііеч.онпя приміщепнямя ясел
нч -промислових ‘ііипрнкмст.іах. и* -масово вжи*
— Про знесення чотнрьохметрової НрШСОр.
дзпиої смуги всіляких будов, посадок та де
меться жіночої праці. 1—3.
|<ДИКИОЇ фОСДИНІЮОІН І Ц)Ю відвод члнрьох- — Нова редакція я. «в» арт. 4 поста нов*
метрової смуги під дозорчий ШЛЯХ. 14—120.
ВУЦВК'у і РИК УСРР. о із л и п н я 1927 р.
Штрафи. Про встановленні! відрахувань до
«ПрО розвиток І іИОЛІПШСіШІЯ робоьіі ясел і
місцевих бюджетів із штрафів, иакладувакімнат для' годушапия немовлят на иромнело
них за зламання скупниками правил <прз про
них 'піднрисм«твах. де -.часово вживається жі
мисловий податок. 9—<&5.
ночої праці». 25—222.
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Юридичне Видавництво НКЮ УСРР
ХАРКІВ, вул. АРТЕМА, 31.

і

Научно-практический комментарий под редакцией С А. ПРИГОВА и М. Е. ШАРГЕЯ
В составлении комментария приняли участие:

І

Г. Бродер, А. Викторов, проф. М. Гродзннский^В. Обуховский,
В. Натанрон, проф. Э. Немировскнй, С. Пригов, Д. Розенберг,
К. Седлис, Н. Филин, проф. М. Чельцов-Бебутов, М. Шаргей.
Комментарий охватывает всю разделительную и циркулярную деятельность Наркомюста, Пленума и Уголовно • Кассационной Коллегии Верхсуда УССР.
Практический судебный работник найдет в этом первом на Украине научно-практиче
ском комментарии постановку, разрешение и теоретическое обоснование всех вопросов,
возникающих в повседневной практике органов дознания, следствия, суда и прокуратуры
Цена 5 рубл. 30 коп., в переплете 5 рубл. 50 коп.

В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА УССР
Январь 1923 — Январь 1928 г.
Составил прокурор ГКК Верхсуда ' Под редакцией прокурора Верхсуда
УССР Л. Дубинский
УССР С. А. Пригова

Цена 2 рубл. 90 коп.

ДІЛОВІ ПАПЕРИ
І

Правничий
посібник
для
складання
актів, договорів, зобов‘язань, заяв та
скарг і ділових паперів у цивільних,
кримінальних,
торговельних,
земель
них, Житлових, родинних, подружніх,
онікунчих, трудових та Інших справах

Видання друге, виправлене та доповнене
СКЛАЛИ: В. НАТАНСОН та Е. ГОРОДЕЦЬКИЙ

Ціна 2 крб. 10 коп., в палітурці 2 крб. 50 коп.

/

ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
ХАРКІВ, вул. АРТЕМА, 31.
КРАМНИЦІ: ХАРКІВ, вул. 1-го Травня, 8, КИЇВ, вул. Воровського. 17. ДНІ
ПРОПЕТРОВСЬКЕ. Проспект Карла Маркс*, ріг Лев., 18. ОДЕСА,
пул. Лаеал*, 1'Л ПОЛТАВА, аул- Котляревського, 11.
ПРЕДСТАВНИЦТВА: я усіх оирушинх містах УвраТии (пра окрсудах);
V РСФРР—Юридячкг видавництво НКЮ РСФРР
М осква, Куаиецний Мост, 13.
Л. ГРЛНОВСЬКНЙ

*

І Іорядок організації, текст закону та популярне поартикульнс пояснення
з передмовою Заст. Наркомвнусправ УСРР I. Слннька
Ціна 35 коп.

ПОЛОЖЕННЯ

мши ^шаявшшш+ъ№т>'

ПРО МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ
ОКРЗІЗДИ РАД. ОКРВИКОНКОМИ.
РАЙЗГЗДИ РАД, РАЙВИКОНКОМИ.
СІЛЬРАДИ, С Е Л И Щ Н І Р А Д И .
МІСЬКРАДИ
Цівя а/п. 95 коп.
Іа. СУХ0ПЛЮ6В

Збірник законоположень СРСР і УСРР, інструк
цій. обіжників і пояснень Наркомвнусправ УСРР
в передмовою Народнього Комісара Внутрішніх
Справ В. А. Балнцького
Цім* 1 крб. 35 коп.

НОТАРІЯЛЬНА
ІНСТРУКЦІЯ
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Ціпа !Ю коп.

Ціва а іі. *.Ю коп.

ПНІГІЖІІШІІІІПІ1

