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Постанови ВУЦВК'у і РНК УСРР 1 ?
1. Про арендну плату за будинки, що ними відають міські та селищнч 
7, Устава про студентські гуртожитки. ,
3. Про фонди загального навчання.» \ *
4. Про умови і реченці зберегання права на житлову площу за інжені\

нічним та адміністративно-господарським персоналом, що від'їжджі 
цювати на будівництво Дніпрокомбінату.

5. Про заходи до піднесення трудової дисципліни в кооперативних і гр,
ських установах та підприємствах.

6. Про заходи до поліпшевня ставу державної статистики.
7. Про оборону прзвиого та майнового стану військових службовців, військо^

зобов'язаних і звільнених зовсім від служби в червоній армії та їхніх родиш
8. Про зміни в законодавств! УСРР у зв'язку з виданням у новій редакції"Кет-"

дексу про пільги для військових службовців і військово-зобов'язаних. черу, 
воно! армії та їхніх родин.

Постанови Президії ВУЦВК
3. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі УСРР.

Постанови РНК УСРР
№. Про облік позаміських земель, з яких беруть земельну ренту.
11. Про обов'язкове щеплення проти дифтеритних захворувань.
12. Про санітарний мінімум.
13. Про зміну арт. 4 постанови .Про утворення надморських заповідників *%а**&£^

регах Чорного й Озівського морів'4. ' —
14 Як провадити одноразовий збір на юсподарське та культурне будівництво в 

сільських районах УСРР.
Постанова УЕИ

15. Про встановлення реченців на внесення страхових платежів з обов'язкового ок
ладного страхування від неврожаю засівів рицини, кунжута та арахісу в 1931 р.

Постанова НКЮ й Головкомгоспу УСРР
16. Як родини робітників*, що їх переведено з округових установ та організацій

до районових, мають платити комірне.
Постанови НКЮ УСРР

17. Про житлові права осіб, відрядж. на курси відповідальних дипломат, робітників.
18. Про видання судових наказів на справлення виданих робітникам речей та авансів.
19. Як закривати справи в наслідок замирення сторін
20. Як видавати копії, довідки, витяги та інші документи в цивільних справах.



У в а г а  2. За будинки, що арендувати їх житлова коопе
рація відмовиться, і прибутки з яких з земельними дільни
цями до них не досягають пересічно на 1 кв. метр житлової 
площі основного розміру комірного в даному місті або се
лищі, арендну плату можна зменшувати проти мінімуму, пе
редбаченого в цьому артикулі. Коли зазначені прибутки ста
новлять пересічно найбільш 20 коп. на 1 кв. метр житлової 
площі будинку, Його можна зовсім увільнити від арендної 
плати.

5. За будинки, що їх арендують для своїх оперативних не
торговельних і непромислових потреб державні установи та під
приємства, які є на державному або місцевому бюджеті, партійні 
або професійні організації, а так само громадські організації, що 
не мають на меті добувати зиск, арендну плату встановлюється 
в розмірі вартости нормальної амортизації цих будинків.

За будинки, що їх арендують для своїх оперативних потреб 
інші установи й організації, крім приватних, арендну плату вста
новлюється в подвійному розмірі вартости нормальної амор
тизації.

У в а г а .  Від арендної плати, зазначеної в цьому артикулі, 
увільняється установи й організації, перелічені в арт. 31 
устави про належні державі будинки у містах і селищах, де 
утворено селищні ради, та про порядок використування жит
лових приміщень у цих будинках (36. зак. УСРР 1928 р. 
№ 18, арт. 157 і 1929 р. № 28, арт. 218).

6. За будинки, що їх здають в аренду приватним особам не 
на житлові потреби, арендну плату встановлюють місцеві ради, 
але вона не може бути меншою від розміру вартости нормаль
ної амортизації відповідних будинків.

7. За будинки, що більшу частину площі їх пристосовано для 
торгових, промислових або складських потреб, крім використо
вуваних для хлібозаготовчих потреб або переховування городини, 
арендну плату встановлюється в розмірі, не меншому від варто
сти нормальної їх амортизації, але не більшому від подвоєної 
вартости амортизації.

У в а г а .  Розмір арендної плати за будівлі, використову
вані як склади для хлібозаготовчих потреб або перехову
вання городини, встановлюється на підставі спеціяльних 
правил.

8. За будинки, що потребують капітального ремонту, за ви
падків, коли провадити його покладається за договором на арен- 
даря, арендну плату можна зменшувати проти вищезазначених 
норм, але не більш, як на суму вартости цього ремонту.

9. Місцеві ради повинні переглянути арендні договори з уста
новами й організаціями усуспільненого сектору, шоб погодити 
ці договори з цією постановою.



— 2 № 1

ПОСТАНОВИ ВУЦВК і РНК УСРР

1. Про арендну плату за будинки, що ними відають міські
та селищні ради.

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

1.
1. Скасувати з 1 січня 1931 року брання, як окремих плате

жів, податку з будинків, що ними відають місцеві ради, та зе
мельної ренти з дільниць, що обслуговують ці будинки. За кори
стування цими будинками й дільницями до них береться єдину 
арендну плату, вираховувану наведеним нижче порядком.

2. На арендарів зазначених будінків, крім виплати арендноі 
плати, покладається такі обов'язки, що не підлягають зміні в 
договорах:

1) утримувати будинки і землі до них у стані, що відповідає 
встановленим санітарним, протипожежним і іншим правилам;

2) провадити потрібний поточний ремонт;
3) виплачувати податки й оплати, що належать з арендованих 

будинків і земель до них, а так само страхові внески;
4) виконувати обов'язкові постанови, що стосуються до бу

динків, земель до них або до домоуправи.
3. За будинки й землі до них, що їх здають житловим коопе

ративам, арендну плату встановлюється в розмірі ріжниці між 
прибутками й видатками на експлоатацію та утримання цих бу
динків. Коли б 1 кв. метр житлової площі цих будинків давав 
прибутку найменш 40 коп., арендна плата не може бути нижчою 
від вартости нормальної амортизації їх.

Коли прибутки за 1 кв. метр житлової площі будинків ста
новлять найбільш 20 коп., то житловий кооператив зовсім увіль
няється від арендноі плати.

Остаточний розмір річної арендної плати з житлових коопе
ративів встановлюється на підставі щорічних кошторисів на 
зксплоатацію арендованих будинків, що їх складають житлові 
кооперативи, за правилами про нормалізацію домових бюджетів.

4. За будинки, здавані під житло іншим арендарям, арендну 
плату встановлюється відповідно до прибутків від цих будинків 
та земель до них, але вона не може бути меншою від вартости 
нормальної амортизації будинків.

У в а г а  1. Щорічні розміри арендної плати, встановлені л 
чинних договорах аренди будинків, передбачених у цьому 
артикулі, автоматично збільшуються з 1 січня 1931 року дл 
кожного арендаря на суму податку з арендованих будинкі 
і ренти, що належали за 1929—-1930 р.



Дотично всіх інших арендарів переглядати договори нада
ється розсудові місцевих рад.

У в а г а .  Перегляд арендних договорів із житловими ко
оперативами провадиться в реченці і порядком, встановлені 
від місцевих рад.

10. За будинки, цілком пристосовані для торгових, промисло
вих або складських потреб, арендну плату береться за правилами 
постанови РНК УСРР з 9 травня 1927 р. .Про порядок здачі в 
аренду і оплати торговельних, промислових і склепових примі
щень, що ними відають органи місцевого (комунального) госпо
дарства у містах і селишах міського типу" /36. зак. УСРР,
1927 р. № 2 1 ,  арт. 100).

11. Усі суми арендних платежів, установлених в цій поста
нові і в зазначеній постанові РНК УСРР з 9 травня 1927 року, 
надходять до спеціяльних капіталів житлового фонду І їх витрача
ється на будову, відбудову й капітальний ремонт будівель, що 
є у віданні місцевих рад, та на побутове будівництво, зв'язане 
з житловим господарством (їдальні, пральні, дитячі ясла тощо).

У в а г а .  З прибутків із будинків, зданих в аренду для 
торгової, промислової або складської потреби, місцеві ради 
мають право вживати на інші місцеві потреби частину кош
тів, але найбільш 50% у місцевостях, де пересічна житлова 
площа на людину перевищує 7 кв. метр і найбільш 25% — 
в інших місцевостях.

12. Арендну плату, встановлену у цій постанові і в постанові 
РНК УСРР з 9 травня 1927 р. про порядок здачі в ареяду і 
оплати торговельних, промисловних і склепових приміщень, що 
ними відають органи місцевого (комунального) господарства у 
містах і селищах міського типу, справляють органи місцевого 
(комунального) господарства порядком, установленим для брання 
податків.

13. Інструкцію про прикладання цієї постанови видає Головна 
управа комунального господарства й будівництва міст при Раді 
народнії комісарів УСРР, порозумівшися з Народнім комісаріятом 
фінансів УСРР і Укржитлоспілкою.

ІІ.
14. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РИК 

Союзу РСР з 26 грудня 1929 р. „Про об'єднання платежів, що 
надходять у місцевий бюджет з будівель, залічених до майна 
місцевих рад". (36. зак. СРСР 1930 р. № 3, арт. ЗО), на до
повнення і зміну устави про належні державі будинки у містах 
і селищах, де утворено селищні ради, та про порядок викори
стання житлових приміщань у цих будинках (36. зак. УСРР
1928 р. № 18, арт. 167 і 1929 р. № 28, арт. 218), і на зміну



п.п. 6 і 8 арт. 2 та арт. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 11 
липня 1928 р. „Про спеціяльні капітали житлового фонду* (36. 
зак. УСРР 1928 р. № 17, арт. 160 і 1929 р. № 17, арт. 140), арт. 
21 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 29 лютого 1928 р. „Про 
комірне (кватирову плату) й заходи до врегулювання користування 
житлом у містах і селищах міського типу* (36. зак. УСРР 1928 р. 
№ 4, арт. 54), арт. 31. Устави про житлову кооперацію (36. зак. 
УСРР 1930 р. № 3, арт. 36) і на скасування п. 15 арт. 219 Ци
вільного процесуального кодексу УСРР (36. зак. УСРР 1929 р. 
№ 25, арт. 201).

Харків, 15 січня 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. 
Секретар ВУЦВК М. Василенко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 28 січня 1931 р. № 23.

2, Устава про студентські гуртожитки.

1. Щоб забезпечити житлом студентів вищих шкіл, органі
зується студентські гуртожитки (будинки пролетарського сту
дентства).

2. Студентські гуртожитки організуються при окремих вищих 
школах і є у безпосередньому віданні цих шкіл.

У м.м. Харкові, Києві, Одесі і Дніпропетровському органі
зується централізовані студентські гуртожитки (центральні будинки 
пролетарського студентства), що ними безпосередньо відають 
міські ради. Для управління цими гуртожитками при відповідних 
міських радах організується управи центральних будинків проле
тарського студентства.

3. Мешкати в студентських гуртожитках мають право:
1) учні денних робітничих факультетів і студенти основних 

факультетів, переведені з робітничих факультетів,— з числа ро
бітників— ударників та учасників соціалістичного змагання, а так 
само з числа робітників-винахїдників;

2) інші учні денних робітничих факультетів та студенти 
основних факультетів, переведені з робітничих факультетів;

3) студенти з числа вихованців дитячих домів (колишні без
притульні);

4) студенти, відряджені до вищих шкіл на підставі спеціяль- 
них постанов Уряду (парттисячники і профтисячники);

5) студенти-колгоспники, що були перед вступом до колгоспу 
наймитами або членами організацій незаможних селян;

6) студенти з членів сільсько-господарських комун І робітників 
радянських господарств;

7) студенти з учителів, що пропрацювали на селі найменш 
три роки, і їхні діти.



ГІО задоволенні перелічених груп студентів, приміщення в сту
дентських гуртожитках дається решті — студентам - стипендіатам 
основних факультетів вищих шкіл.

У в а г а  1. Коли студент перед вступом до вищої школи 
або на робітничий факультет жив у місті або в околицях 
міста, де є вища школа, і в зв'язку з вступом до школи не 
втратив права на житлове приміщення, що його він замешкує, 
то йому місця в студентському гуртожиткові не дається.

У в а г а  2. У студентських гуртожитках можуть жити й 
учні технікумів. На них поширюється правила, встановлені 
в цій уставі.

4. Студентам — нестипендіятам місця в гуртожитках можна 
давати лише тоді, коли сповна забезпечено студентів-стипендіятів. 
Місця у гуртожитках студентам нестипендіятам дається через 
індивідуальний добір, залежно від їхнього соціяльного стану та 
ступеня матеріяльного забезпечення.

5. Члени родин студентів, як загальне правило, не мають права 
жити у студентських гуртожитках.

У в а г а .  На студентів, відряджених до вищих шкіл на 
підставі постанови Уряду, правило цього артикулу не по
ширюється.

6. Місця в централізованих гуртожитках між окремими ви
щими школами розподіляють спеціяльні наради при управах 
центральними будинками пролетарського студентства з участю 
представників відповідних вищих шкіл, органів, що в їхньому 
віданні ці школи є, і студентських організацій.

Розподіл місць набирає сили по тому, як його затвердить 
президія міської ради.

У в а г а .  Місця у студентських гуртожитках розподіляється 
між окремими вищими школами залежно від контингенту 
прийому до кожної вищої школи, соціяльного. стану сту
дентів, числа чужоміських студентів тощо.

7. Поодиноких студентів для вселення до гуртожитків добирає 
директор вищої школи з участю представників студентської про
фесійної організації й ради вищої школи.

8. Усі місця, звільнювані у гуртожитках у зв'язку з закінчен
ням студентами вищої школи чи з інших причин, бронюється 
виключно для студентів нового набору.

9. Реченець перебування студентів у гуртожитках визначається 
реченцем навчання, встановленим для тої вищої школи, де вчиться 
студент. Усі студенти, що закінчили вищі школи чи вибули 
з неї з інших причин, повинні звільнити місця у гуртожитках 
найпізніш протягом двох тижнів, як вибудуть з вищої школи. 
У противному разі їх виселяється з гуртожитку адміністративним



порядком за постановою відповідної міської ради чи уповно
важених від неї органів.

У в а г а .  Особи, що скінчили вищі школи і зараховані до 
складу аспірантів, можуть тимчасово жити в студентських 
гуртожитках, проте не довше, як один рік по закінченні ви
щої школи.

10. Правила внутрішнього ладу в гуртожитках затверджує: 
для гуртожитків при окремих вищих школах — директор відпо
відної школи, порозумівшися з місцевими професійними сту
дентськими організаціями, а для централізованих гуртожитків — 
завідатель централізованого гуртожитку, порозумівшися з загально
міською студентською організацією.

11. Крім студентів (а за випадків, передбачених в увазі до 
арт. 5, і членів родин студентів) у гуртожитках можуть жити 
тільки робітники, що безпосередньо обслуговують гуртожитки і 
перебування яких у гуртожиткові викликається потребами цього 
гуртожитку (завідатель гуртожитку, двірник тощо).

Ці робітники, якщо їх звільнять з цих посад, повинні звільнити 
приміщення, яке вони замешкують в гуртожиткові, протягом 
дрох тижнів після попередження їх про те, а коли такого попе
редження не було, то протягом двох тижнів по звільненні, в про
тивному разі їх виселяють адміністративним порядком за по
становою відповідної міської ради або уповноважених від неї 
органів.

12. Централізовані студентські гуртожитки утримується коштом 
урядництв, що в їхньому віданні є відповідні вищі школи. За 
цього міська рада визначає вартість утримання кожного студента 
в будинкові пролетарського студентства в межах норм, що їх 
встановив Народній комісаріят фінансів УСРР; складені відпо
відно до цього річні кошториси на утримання гуртожитків розгля
дається на спеціяльних нарадах при управах будинків проле- 
т« рського студентства з участю представників заінтересованих 
\ рядництв і студентських організацій та затверджує президія 
міської ради. Відповідно до затвердженого кошторису заінтере
соване урядництво оплачує управі будинків пролетарського сту- 
д нтства місця, дані в цих будинках для студентів вищих шкіл, 
що ними відає відповідне урядництво або об'єднання.

Кошториси на утримання студентських гуртожитків при окре
мих шкоіах входять до складу кошторисів відповідних шкіл.

13. Для проведення культурно-виховної роботи серед сту
дентів, що живуть у гуртожитках, при них організується куль
турно-побутові комісії. Ці комісії провадять свою роботу на 
підставі правил, що їх видає Центральне бюро пролетарського 
студентства, порозумівшись з тими урядництвами, що відають 
вищими школами.



14. При студентських гуртожитках організується червоні кутки, 
як стаціонарні установи, а в централізованих гуртожитках, що 
охоплюють велике число студентів, організується, крім червоних 
кутків, книгозбірні, спортивні залі, кіно, радіо-станції тощо.

15. Культурно-освітню роботу серед студентства в гурто
житках та утримання культурно-освітніх установ (червоні кутки, 
книгозбірні, кіна тощо) провадиться: у централізованих гурто
житках— за загальними кошторисами цих гуртожитків коштом, 
урядництв, пропорційно до числа тих, що живуть у гуртожитках, 
студентів ВИЩИХ ШКІЛ, які є у віданні тих чи інших урядництв 
а у гуртожитках при окремих вищих школах — за кошторисом 
відповідної школи.

16. Відповідальність за стан студентських гуртожитків, що 
ними відають міські ради, покладається безпосередньо' на заві- 
дателів централізованих студентських гуртожитків, яких наста- 
новлюють відповідні міські ради.

Відповідальність за стан гуртожитків при окремих вищих 
школах покладається на директорів цих шкіл.

ІІ.
17. Цю постанову видано на зміну й доповнення постанови 

ВУЦВК і РНК УСРР з ЗІ серпня 1927 року „Про адміністра
тивне виселення громадян із житлових приміщень" (36. зак. УСРР 
1927 р. № 43, арт. 196).

Харків, 15 січня 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко 
Секретар ВУЦВК М. Василенко.

3. Про фонди загального навчання.

Щоб дати дітям найнезабезпеченіших робітників, наймитів і бід 
някіа фактичну змогу відвідувати школу та щоб пляново вико
ристати кошти, які надходять з різних джерел на матеріальну 
допомогу учням трудових Ш К І Л , Ш К І Л  колгоспної молоді і шкіл 
підлітків, а так само на учбове устаткування цих шкіл, Всеукра
їнський центральний виконавчий комітет і Рада народніх коміса
рів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Утворити у віданні Народнього комісаріату освіти УСРР 

республіканський фонд загального навчання Й у віданні Ради на
родніх комісарів АМСРР, районових виконавчих комітетів, міських, 
селищних і сільських рад — відповідні фонди загального нав
чання.



2. Республіканський фонд загального навчання складається з:
1) спеціяльних асигнувань із загально-союзного бюджету;
2) спеціяльних асигнувань із республіканського бюджету;
3) спеціяльних асигнувань із республіканського фонду регу

лювання місцевих бюджетів;
4) унесків від державних підприємств, кооперативних, профе

сійних та інших громадських організацій республіканського 
значення;

5) інших унесків.
3. Фонд загального навчання в АМСРР складається з:
1) спеціяльних асигнувань з бюджету АМСРР;
2) допомоги з республіканського фонду загального навчання;
3) внесків від державних підприємств, кооперативних, про

фесійних та інших громадських організацій всемолдавського 
значення;

4) інших унесків.
4. Районові фонди загального навчання складаються з:
1) спеціяльних асигнувань з районового бюджету;
2) допомоги з республіканського фонду загального навчання;
3) внесків від державних підприємств (включаючи сюди 

й відрахування з фондів поліпшення побуту робітників і служ
бовців), кооперативних, професійних та інших громадських орга
нізацій районового значення;

4) внесків від розподілу лишків округових фондів допомоги 
дітям наймитів і бідняків;

5) інших унесків.
5. Міські фонди міських рад, вилучених як окремі адміністра

тивно-господарські одиниці, складаються з:
1) спеціяльних асигнувань з міського бюджету;
2) допомоги з республіканського фонду загального навчання;
3) внесків від державних підприємств (включаючи сюди і від

рахування з фондів поліпшення побуту робітників І службовців), 
кооперативних, професійних та інших організацій міського 
значення;

4) надходження від штрафів за зламання постанов про заве
дення загального навчання;

5) надходжень від культпоходів і місячників загального 
навчання;

6) інших надходжень.
6. Сільські й селищні фонди, а так само фонди міських 

рад, що не є окремі адміністративно-господарські одиниці, скла
даються з;

1) спеціяльних асигнувань з місцевих бюджетів;
2) допомоги з районового фонду загального навчання;
3) внесків від державних підприємств (включаючи сюди й від-



рахування з фонду поліпшення побуту робітників і службовців') 
кооперативних, професійних та інших організацій;

4) надходжень від штрафів за зламання постанов про заве
дення загального навчання;

5) надходжень від культпоходів і місячників загального 
навчання;

6) інших надходжень.

У в а г а .  Сільські, селищні й міські ради, що є на терито
рії міських рад, вилучених на окремі адміністративно-госпо
дарські одиниці, одержують допомогу з відповідних фондів
цих міських рад.

7. Кошти республіканського, районових, міських, сільських та 
селищних фондів загального навчання витрачається на:

1) матеріяльну допомогу дітям найменш забезпечених робіт
ників, наймитів, колишніх червоноґвардійців, червоних партизан 
і дітям сиротам та півсиротам міської та сільської бідноти, що 
вчаться в трудових школах І і ІІ концентру, школах колгоспів
ської молоді й школах ПІДЛІТКІВ;

2) учбове устаткування цих шкіл: набуття наочних приладь, 
устаткування шкільних кабінетів, майстерень і книгозбірень тощо.

8. Розмір фондів загального навчання встановлюється щороку 
одночасно із затвердженням контрольних цифр єдиного фінансо
вого пляну й бюджету.

9. Доручити Народньому комісаріятаві освіти УСРР видати 
разом з Народнім комісаріятом фінансів УСРР інструкцію, як 
треба витрачати, брати на облік й розподіляти кошти з фондів 
загального навчання.

ІІ.
Цю постанову видано на зміну арт. 26 постанови ВУЦВК 

і РНК УСРР з 28 серпня 1930 р, „Про заведення загального обо- 
в(язкового початкового навчання" (36. зак. УСРР 1930 р. № 20, 
арт. 201).

З виданням цієї постанови касується постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 12 червня 1929 р. „Про фонди допомоги дітям наймитів 
та бідноти" (36. зак. УСРР 1929 р. № 16, арт. 130) і з 14 лютого 
1930 р. „Про центральний фонд допомоги дітям наймитів*1 (36. зак. 
УСРР 1930 р. № 5, арт. 50).

Харків, 15 січня 1931 р.



4. Про умови ї реченці зберігання права на житлову площу за 
інженерно-технічним та адміністративно-господарським персо
налом, що вид'їжджає працювати на будівництво Дніпроком-

бінату.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ

на комісарів УСРР постановили:
Поширити на інженерно-технічний (включаючи десятників) та 

адміністративно-господарський персонал, що від'їжджає працю
вати на будівництво Дніпровського комбінату, чинність постанови 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету й Ради народ- 
ніх комісарів УСРР з 6 листопада 1930 року „Про заходи до за
безпечення житловою площею робітників Інженерно-технічного 
й адміністративно-господарського персоналу, що їх береться для 
роботи на будівництва Магнетогорського, Кузнецького й Петров- 
ського (Забайкалля) металюрпйних заводів" (36. зак. УСРР 
1930 р. № 25, арт. 241).

.Харків, 15 січня 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. 
Секретар ВУЦВК М Василенко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВКМ 28 січня 1931 р. № 23.

5. Про заходи до піднесення трудової дисципліни в коопера
тивних і громадських установах та підприємствах.

Щоб піднести трудову дисципліну в кооперативних і громад
ських установах та підприємствах, Всеукраїнський центральний 
виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР постановили:

І.
1. Надати адміністрації кооперативних і громадських уста

нов та підприємств право самостійно звільняти робітників і служ
бовців, що систематично порушують трудову дисципліну.

ІІ.
2. Увагу І до арт. 47 Кодексу законів про працю (36. зак. 

УСРР 1929 р. Кг 29, арт. 229) ухвалити в такій редакції:
Увага І. Розірвання договору за випадків, зазначених у 

п. „р“, може статися не інакше, як за постановою розціночно- 
конфліктової комісії, крім розірвання договору з особами, 
зазначеними в увазі 4 до цього артикулу. Розірвання дого
вору за випадків, зазначених у п. „г“, може статися:

1) у державних установах та підприємствах, а так само 
в кооперативних і громадських організаціях —за самостійним 
розпорядженням наймача, з тим проте, що звільнений, якщо



він не належить до осіб, зазначених в увазі 4 до цього арти
кулу, має право оскаржити своє звільнення до розціночно- 
конфліктової комісії;

2) в інших підприємствах та організаціях — не інакше, як 
за постановою розціночно-конфліктової комісії".

Харків, 15 січня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко.

Секретар ВУЦВК М. Василенко.

6. Про заходи до поліпшення стану державної статистики.
Зважаючи на те, що в зв'язку з ліквідацією округ і перенесен

ням пляново-статистичних робіт до районів, обсяг статистичних 
робіт збільшився, Всеукраїнський центральний виконавчий комі
тет і Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Визнати за потрібне збільшити число робітників статистики 
у районах не більше як на сімсот чоловіка.

Число потрібних для районового апарату робітників стати
стики та число штатних одиниць цих робітників по районах різ
них категорій встановлює Державна плянова комісія УСРР, поро
зумівшись з Народнім комісаріятом Робітничо-селянської інспекції 
УСРР і Народнім комісаріятом фінансів УСРР.

2. Запропонувати Державній пляновій комісії УСРР зоргані
зувати готування і перепідготування низових робітників стати
стики, влаштовуючи спеціяльні курси і заочне навчання статистики.

3. Запропонувати Державній пляновій комісії УСРР провести 
навесні 1931 року по закінченні засіву стислий облік елементів 
сільського господарства по районах УСРР. Кошти, потрібні на 
цю роботу, включити до державного бюджету УСРР.

4. Запропонувати районовим виконавчим комітетам вжити рішу
чих і негайних заходів до організації мережі уповноважених ста
тистики при сільських радах відповідно до чинного законодавства.

Харків, ІІ січня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський Заст. голови РНК УСРР Сербиченко 

Секретар ВУЦВК М. Василенко.

7. Про оборону правного та майнового стану військових служ- 
бовців, військово-зобов'язаних і звільнених зовсім від служби 

в Червоній армії та їхніх родин.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ

ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
Зобов'язати адміністративні й судові органи влади вживати 

зазначених нижче заходів оборони правного й майнового стану 
військових службовців, військово-зобов'язаних і звільнених зов
сім від служби в Червоній армії та їхніх родин.



А. Засади.

Щоб забезпечити військовим службовцям військово-зобов'яза- 
ним, увільненим зовсім від служби в Червоній армії та їхнім родинам 
змогу використати пільги та переваги, передбачені в Кодексі про 
пільги для військових службовців І вІЙськово-зобов'язаних Робіт
ничо-селянської червоної армії та їхніх родин та у цій постанові, 
ставиться за обов'язок усім державним органам віддавати пильну 
увагу справам, де зачеплено інтереси зазначених осіб.

Особливо треба зважати на оборону інтересів тих військових 
службовців, що є на дійсний військовій службі, та тих військово
зобов'язаних, що є в лавах Червоної армії.

2. На районові виконавчі комітети, міські, селищні і сільські 
ради покладається:

а) дотично військових службовців та тих військово-зобов'яза- 
них, що є у лавах Червоної армії, і їхніх родин — боронити їхні 
права Й Інтереси, коли будь-хто порушує їх, а зокрема тоді, коли 
в родині військового службовця або того військово-зобов'яза- 
ного, що є в лавах Червоної армії, мають місце розбрати, що по
грожують завдати шкоди їхнім Інтересам;

б) дотично інших осіб, зазначених в арт. 1,— обороняти їхні 
права й інтереси, передбачені в Кодексі про пільги для військо
вих службовців і військово-зобов'язаних Робітничо-селянської 
червоної армії та їхніх родин.

3. Районові виконавчі комітети, міські, селищні і сільські ради 
здійснюють за випадків, передбачених в арт. 2, оборону правного 
Й майнового стану оборонюваних безпосередньо або лорушують 
справу перед відповідною адміністративною установою, коли 
справа не належить до їхньої компетенції, а за випадків, коли 
треба судового розв'язання, надсилають справу дотичному судові, 
вчиняючи всі потрібні дії:

а) через свої органи або уповноважених;
б) через членів колегії оборонців;
в) через настановлюваних від суду заступників військових 

службовців.
4. Якщо треба вчинити ті чи інші дії, що встановлюють права 

й обов'язки підоборонних, то особі, настановленій від суду, а 
також тій, яку обрав підоборонний чи його родина, належить 
дати повноваження на письмі. В цьому разі підписи на повнова
женнях, що їх дають ті військові службовці або військово-зо- 
бов'язані, що є у лавах Червоної армії, може засвідчувати вій
ськова частина, де він служить.

Засвідчення повноваження від військової частини прирівню
ється до нотаріального засвідчення.

5. Військові службовці подають свої скарги й заяви, як за
гальне правило, через відповідні бюра червоноармійських листів.



6. Родини військових службовців, а так само військово-зо- 
бов'язані й увільнені зовсім від служби в Червоній армії та їх 
родини можуть подавати свої скарги і заяви через відповідні 
районові виконавчі комітети, міські, селищні й сільські ради.

7. Військові службовці, військово-зобов'язанІ й увільнені зов
сім від служби в лавах Червоної армії, а так само їхні родини 
можуть подавати свої скарги та заяви і іншими, зручнішими дня 
них способами.

Б. Адміністративна оборона правкого Й майнового стану військових служ
бовців, військовозобов'язаних й увільнених зовсім від служби в Червоній

армії та їхніх родин.

8. Якщо надходитимуть від військових службовців, військово
зобов'язаних й увільнених зовсім від служби в Червоній армії, 
а так само від їхніх родин скарги і заяви за випадків, передба
чених в арт. 2 цієї постанови, то районові виконавчі комітети, 
міські, селищні й сільські ради повинні розглянути зазначені 
скарги й заяви та дати їм напрям протягом трьох день або роз
в'язати їх у межах своєї компетенції протягом десятьох день.

9. Розглядаючи зазначені скарги й заяви, районові виконавчі 
комітети, міські, селищні і сільські ради, щоб найправильніше і 
справедливіше розв'язати справу, не обмежуючись поданими по
ясненнями і матеріялами, повинні допомагати з'ясуванню посут
ніх для розв'язання справи обставин, зажадавши потрібних дові
док і відомостей, та подавати військовим службовцям, військово
зобов'язаним й увільненим зовсім від служби, а так само їхнім 
родинам, що до них звертаються, активну допомогу в обороні 
їхніх прав та законних інтересів. За цього треба пильнувати, щоб 
правничої непоінформованости й малописьменности тих, що звер
таються, й інших подібних обставин не можна було використати 
їм на шкоду.

10. Районові виконавчі комітети, міські, селищні і сільські ради, 
розв'язавши справи, повинні повідомляти про це заявника, а коли 
заявником є не сам військовий службовець або військово-зо- 
бов'язаний, то й цих останніх

11. Незалежно від надходження скарг і заяв, районові вико
навчі комітети, міські, селищні і сільські ради повинні з своєї 
ініціятиви подавати оборону прав і інтересів тим військовим 
службовцям і військово-зобов'язаним, що є у лавах Червоної 
армії, та їхнім родинам.

12. Щоб забезпечити за військовими службовцями, військово
зобов'язаними й увільненими зовсім від служби в Червоній армії 
та родинами зазначених осіб змогу цілковито використати надані 
їм законом пільги й переваги,— районові виконавчі комітети, 
міські, селищні й сільські ради повинні:



а) зживати заходів, щоб обізнати всі підурядш їм органи 
влади і поодиноких урядовців з Кодексом про пільги для вій
ськових службовців і військово-зобов'язаних Робітничо - селян
ської червоної армії та їх родин із законами та розпоряджен
нями, виданими на додаток і розвиток його;

б) вживати заходів, щоб найширше обізнати військових служ
бовців, військово-зобов'язаних, увільнених зовсім від служби в 
лавах Червоно! армії та їхніх родин з усіма пільгами й перева
гами, наданими їм зазначеним Кодексом, та з порядком, як здій
снювати й боронити їх;

в) вживати заходів до організації правноі допомоги родинам 
військових службовців і тих військово-зобов^заних, що є у лавах 
Червоної армії, у першу чергу і безплатно.
В. Судова оборона лравного й майнового стану військових службовців, 
військовозобов'язаних й звільнених зовсім від служби в Червоній армії

та їхніх родин.
13. Районові виконавчі комітети, міські, селищні і сільські 

ради, одібравши відомості про події, що ламають або посутньо 
зачіпають інтереси військових службовців і військово-зобов'яза- 
них, що є у лавах Червоної армії, та їхніх родин, наприклад:

а) про вчинення явно втратних для них правочинав на майно 
господарства, зокрема —кабальних правочинів;

б) про незаконне обмеження їхнього землекористування;
в) про зламання їхніх прав на користування житловою площею;
г) про звернення справляння на майно, що його не можна 

описувати й арештувати, або про примусовий продаж цього 
майна;

г) про неправильний виділ або родино-майновий поділ майна;
д) про загарбання або привласнення належного їм майна;
е) про вчинення на них позовів або про вчинення справляння 

тощо,— повинні, не чекаючи на те, чи надійде будь-чиє прохання 
або заява, вжити відповідних заходів до оборони законних інте
ресів зазначених осіб.

14. Для здійснення зазначеної в попередньому артикулі мети, 
районові виконавчі комітети, міські, селищні і сільські ради че
рез уповноважених від них осіб можуть:

а) вчиняти всілякі позови і вступати від Імені підоборонних 
у судові справи, що їх уже заведено, за правилами Цивільного 
процесуального кодексу УСРР;

б) вдаватися до осіб прокурорського нагляду про вчинення 
позову, про вступ у справу або про оскарження Й опротесту- 
вання правосильних вироків;

в) прохати про зупинення судочинства, за відповідними пра
вилами Цивільного процесуального кодексу УСРР,

г) бути при вчіненні поділу, при виконанні судових вироків тощо.
15. Ведучи справу за арт. 7 Кодексу про пільги для військо

вих службовців, військово - зобов'язаних Робітничо - селянської



червоної армії та їх родин, районові виконавчі комітети, міські, 
селищні і сільські ради, а так само і органи та урядовці, що діють 
з їхнього повноваження, мають усі права сторони в процесі, не
залежно від участи в процесі безпосередньо заінтересованих осіб.

16. За кожного справляння, що Його вчиняється в сільських 
місцевостях, з військового службовця або військово-зобов'яза- 
ного, що є в лавах Червоної армії, та їхніх родин, судовий ви
конавець або особа, що виконує його обов'язки, повинен повідо
мити про це сільську раду. Сільська рада може або прохати суд 
зупинити виконання за правилами Цивільного процесуального 
кодексу УСРР, або коли в родині військового службовця чи вій- 
ськово-зобов'язаного нема осіб, що можуть у повній мірі оборо
нити його інтереси, прохати суд настановити офіційного заступника 
в місці виконання, або взяти участь у вчиненні справляння на 
стороні довжника через свойого офіційного заступника.

У містах і селищах міського типу зазначені в цьому артикулі 
права належать міським і селищним радам.

17. Особливу увагу районові виконавчі комітети, міські, се
лищні і сільські ради повинні віддавати спірним справам про 
трудову аренду у місцевостях, де її дозволено, та про поділ тру
дових рільницьких господарств, де членами їх є військові служ
бовці або ті військово-зобов'язані, що є у лавах Червоної армії, 
за випадків, коли договори про трудову аренду мають кабаль
ний характер, а господарства поділяється без поділу землі.

Г. Нагляд прокуратури республіки за обороною прав військових службовців 
військово-зобов‘язаних І звільнених зовсім від служби в Червоній армії та

їхніх родин.

18. Усі скарги й заяви, що надходять від родин військових 
службовців та від родин військово-зобов’язаних, що є в лавах Чер
воної армії, а так само від бюра червоноармійських листів, органи 
прокурорського нагляду республіки повинні розглядати і розслі
дувати в першу чергу, а коли вони ці скарги або заяви зали
шають без руху, то повинні обов'язково писати мотивовані по
станови. Органи прокурорського нагляду республіки повинні про 
наслідки поданої заяви або скарги повідомляти заявника, а коли 
заявником є сам військовий службовець або військово-зобов'яза- 
ний, то й цих останніх.

19. Органи прокурорського нагляду республіки повинні по
стійно наглядати за вчасністю проходження в судових інстанціях 
справ, де одною із заінтересованих сторін є військові службовці 
і ті військо-зобов’язані, що є у лавах Червоної арміі або їхні ро
дини.

20. Органам прокурорського нагляду республіки ставиться за 
обов’язок притягати до відповідальности урядовців, що невчасно



вжили заходів до оборони зазначених в арт. 2 законних інтересів 
військових службовців, військово-забов'язаних й звільнених зовсім 
від служби в Червоній армії та їхніх родин.

її.
Цю постанову видано на виконання арт. IX постанови ЦВК і 

РНК Союзу РСР з 22 квітня 1930 р. „Про надання чинности Ко
дексові про пільги військових службовців і військовозобов'язаних 
Робітничо-селянської червоної армії та їх родин41 (36. зак. СРСР 
1930 р. Хц23, арт. 252) і на скасування Інструкції про здійснення 
оборони правного й майнового стану військових службовців та 
їхніх родин адміністративним і судовим порядком, що її затвер
дили ВУЦВК і РНК УСРР 15 квітня 1927 р. (36. зак. УСРР 
1927 р. .V 12, арт. 73).

Харків, 15 січня 1931 р.

Іоловл НИШК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко- 
Секретар ВУ11ВК М. Васкленко.

8. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з виданням у 
новій редакції Кодексу про пільги для військових службовців 

І військовозобов'язаних Червоної армії та їхніх родин.

У зв'язку з виданням у новій редакції Кодексу про пільги для 
військових службовців і військово-зобов'язаних Робітничо-селян
ської червоної армії та їх родин. Всеукраїнський центральний 
виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР постановили 
поробити в законодавстві УСРР нижченаведені зміни.

І.
А. В царині податків та оплат.

!. Пункти „а* і .ж* арт. 24 устави про місцеві фінанси УСРР 
(36. зак. УСРР 1926 р. .V 74 — 76, арт. 463) ухвалити в такій ре
дакції.

(24. Від податку з транспортових засобів увільнюється:)
„а) коні, що належать військовим службовцям кадрового рядо

вого Й старшинського складу (крім відпускних на довгий реченець) 
та родинам цих військових службовців, в кількості одного коня, 
коли його уживають тільки для обслуговування господарства*;

.ж) велосипеди, шо належать військовим службовцям кадро
вого рядового і старшинського складу (крім відпускних на довгий 
реченець) та родинам цих військових службовців, в кількості од
ною велосипеда".



2. Пункт „а" арт. 27 зазначеної устави ухвалити в такій ре
дакції:

(27. Від оподаткування податком з худоби увільнюється:)
„а) худобу, що належить військовим службовцям кадрового 

рядового і старшинського складу (крім відпускних на довгий ре
ченець) та родинам цих військових службовців у міських селищах 
у кількості однієї голови великої і трьох голів дрібної худоби41.

3. Пункти „а" і „ж" арт. 25 устави про місцеві фінанси АМСРР 
(36. зак. УСРР 1927 р. № 22-23, арт. 106) ухвалити в такій ре
дакцій

(25. Від податку з транспортових засобів увільнюється:)
„а) коні, що належать війсковим службовцям кадрового рядо

вого і старшинського складу (крім відпускних на довгий реченець) 
та родинам цих військових службовців, у кількості одного коня, 
коли його уживають тільки для обслуговування хатнього господар
ства";

„ж) велосипеди, що належать військовим службовцям кадро
вого рядового і старшинського складу (крім відпускних на довгий 
реченець) та родинай цих військових службовців, у кількості 
одного велосипеда".

4. Пункт „а" арт. 28 зазн. устави ухвалити в такій редакції*
(28. Від оподаткування податком з худоби увільнюється):
„а) худобу, що належить військовим службовцям кадрового 

рядового і старшинського складу (крім відпускних на довгий 
реченець) та родинам цих військових службовців у міських се
лищах, у кількості однієї голови великої і трьох голів Дрібної 
худоби".

Б. В царині житловій.

5. В арт. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 29 лютого 1928 р. 
„Про комірне (кватирову плату) І заходи до врегулювання кори
стування житлом у містах і селищах міського типу" (36. зак. 
УСРР 1928 р. № 4, арт. 54) вираз „родин червоноармійців, що 
не мають самостійного джерела прибутків", замінити на вираз: 
„родин військових службовців кадрового рядового і молодшого 
старшинського складу реченцевої служби, коли у складі родини 
нема осіб, що мають самостійний постійний заробіток".

6. Увагу І до арг. 4 зазначеної постанови в редакції постанови 
17 квітня 1929 р. (36, зак. УСРР 1929 р. Я? 12, арт. 95) скасувати.

7. Додати до зазначеної постанови з 29 лютого 1929 р. арт. 
арт. 4і, 42 та увагу до нього і арт. 4 і в такій редакції*

„4і. Родин військових службовців кадрового рядового і мо
лодшого старшинського складу реченцевої служби, коли у складі 
родини нема осіб, що мають самостійний постійний заробіток, 
міські ради і відповідні виконавчі комітети можуть зовсім увіль
няти від комірного".



„4\ Військових службовців кадрового старшинського складу 
(крім молодшого реченцевої служби), військових службовців ря
дового складу понадреченцевої служби і родин зазначених війсь
кових службовців, що є на їхньому утриманні, прирівнюється 
щодо комірного до робітників. За цього комірне вираховується 
тільки з основного розміру платні військового службовця.

Увага. Застосовуючи цю пільгу до військових службовців, 
що є в резерві, та їх родин, комірне вираховують з основного 
розміру платні цих військових службовців на службі в кад
рах Робітничо-селянської червоної армії перед зарахуванням їх 
до резерву".

4 . Коли військового службовця кадрового старшинського 
складу (крім молодшого реченцової служби) послано вчитися до 
військово-навчальної школи або коли він перебуває в таборі, дов
гочасному відрядженні чи відбуває стаж, то за житлову площу в 
будинках, де комірне береться за ставками місцевих рад, яку він 
займає, як у місці постійної осідку, так і в місці тимчасового пе
ребування, він платить тільки половину комірного.

Цю пільгу дається тоді, коли військовому службовцю не при
ділено житлової площі безплатно в місці тимчасового перебу
вання".

8. До арт. 19 зазначеної постанови з 29 лютого 1928 р. додати 
п. „є“в такій редакції*

(19. Право користуватися додатковою кімнатою розміром най
більш 13,65 кв. метрів (3 кв. сажені), а коли нема такої кімнати, 
додатковою житловою площею такого самого розміру з оплатою 
за тим самим тарифом, як і за основну норму житлової площі, 
надається:)

„є) військовим службовцям кадрового старшинського складу, 
що залучені до 9 й вище категорії, командирам і комісарам окре
мих військових частин, а також викладачам спеціяльних війсь
кових І військово - політичних дисциплін військово - навчальних 
шкіл

9. Увагу 1 до арт. 19 зазначеної постанови скасувати.
10. Арт. 20 зазначеної постанови з 29 лютого 1928року ухза- 

чити в такій редакції:
„20. У місцях, де відчувається гостра житлова криза, районові 

виконавчі комітети або міські ради можуть позбавляти права на 
додаткову окитлову плошу таких осіб:

а) що живуть без родин;
б) всіх інших членів родини, що мають право на додаткову 

житлову площу, крім одного з них, якщо вони всі,живуть укупі.
Чинність цього артикулу не шириться на осіб, зазначених у 

п. „д* арт. 19 цієї постанови*.
11. Арт. 29 устави про житлову кооперацію (36. зак. УСРР 

1930 р. Кї 3, арг. 36) ухвалити в такій редакції:



„29. Звільнювану в житлово-арендних кооперативах житлову 
площу в першу чергу перед всіма іншими жильцями того самого 
будинку дається військовому службовцю кадрового старшинсь
кого складу (крім молодшого реченцевої служби), якщо він всели
вся на жилу площу своєї родини, що живе окремо від нього.

Зазначені військові службовці, звільнені у довгореченцеву від
пуску, в запас або й зовсім від служби, мають цю пільгу, коли 
вони вселилися на житлову площу родини протягом шістьох 
місяців з дня звільнення.

Задовольнивши зазначених в цьому артикулі військових служ
бовців та всіх членів кооперативу житловою площею в розмірі, 
не нижчому від пересічної для даного міста або селища фактич
ної норми житлової площі,звільнювану в житлово-арендних ко
оперативах житлову площу призначається під заселення робітни
кам і службовцям промисловости та транспорту, начальницькому 
складові Робітничо-селянської червоної армії, робітникам зв'язку 
та колишнім червоноґвардійцям і червоним партизанам з умовою,, 
щоб зазначені особи входили до складу членів кооперативу.

Порядок заселювання звільнюваної житлової площі зазначе
ними особами встановлюють міські і селищні ради, відповідно 
до чинних законів**.

12. Арт. арт. 8,9 і 10 постанови ВУЦВК і РНК УСРР 31 серпня 
1927 р. „Про адміністративне виселення громадян із житлових 
приміщень" (36. уз. УСРР 1927 р. № 43, арт. 196) ухвалити в 
такій редакції:

„8. Військових службовців кадрового старшинського складу 
(крім молодшого реченцевої служби), військових службовців рядо
вого складу понадреченцевої служби, військових службовців, що 
відбувають військово-виробничу службу, а також родин цих вій
ськових службовців і родин військових службовців кадрового ря
дового і молодшого старшинського складу реченцевої служби 
можна виселяти адміністративним порядком лише з умовою дання 
виселюваним такого приміщення, крім випадків, зазначених у п. „б" 
арт. І цієї постанови, що відповідає своїми розмірами колиш
ньому приміщенню виселюваних, але не більш за норми, уста
новлені в даній місцевості та й такого, шо задовольняє санітар
ним вимогам, а так само з умовою дання безплатних транспорто- 
вих засобів на переїзд.

Приміщення і транспортові засоби повинна давати установа 
або підприємство, що виселює".

„9. Осіб, зазначених в арт. 8 цієї постанови, можна виселяти 
адміністративним порядком з житлових приміщень тільки в пе
ріод часу від 1 квітня до 1 листопада".

„10. За військовими службовцями кадрового старшинського 
складу (крім молодшого реченцевої служби), що >їх послано вчи
тися до військово-навчальних шкіл, або коли вони перебувають 
у таборі, в довгочасному відрядженні чи відбувають стаж, збері



гається житлова площа протягом усього реченця тимчасової 
відсутности,колиза ними залишаються їхні колишні штатні посади.

За іншими переліченими в арт. 8 особами, що їх відряджено 
до військово-навчальних шкіл, а так само за робітниками і 
службовцями, що добровільно вступили до названих шкіл, збері
гається приміщення протягом трьох місяців з дня від'їзду до 
школи; родин тих, що вчаться у військово-навчальних школах, 
можна виселяти порядком, зазначеним в арт. 8 цієї постанови**.

В. В царині охорони здоров’я.

13. До арт. І постанови РИК УСРР з 15 квітня 1927 р. „Про- 
осіб, що мають право на безплатну медичну допомогу коштом 
фонду медичної допомоги застрахованим" (36. уз. УСРР 1927 р. 
№ 13, арт. 77) додати пункти 7, 8, 9, 10 і 11 в такій редакції:

(1. З безплатної медичної допомоги коштом фонду медичної 
допомоги застрахованим мають право користуватися такі кате
горії застрахованих:)

,7. військові службовці і військово-зобов‘язані, що є в лавах 
Червоної армії, за випадків, коли в даній місцевості нема відпо
відних військово-санітарних установ або коли в них нема відпо
відних відділів чи спеціяльного устаткування*.

„8. члени родин військових службовців кадрового рядового і 
старшинського складу (крім відпускних на довгий реченець)*;

„9. члени родин військових службовців перемінного складу 
територіальних частин, з чйсла робітників, службовців І безробі
тних, призваних на трьохмісячне навчання в цих частинах, у 
перший рік служби";

„10. звільнені зовсім від служби військові службовці кадро
вого старшинського складу, що одержують пенсії порядком дер
жавного забезпечення кадрового старшинського складу, і членів 
їх родин";

11. військові службовці кадрового рядового і старшинського 
складу, увільнені зовсім від служби через хворобу,— доти, доки 
вони вилікують хворобу, через яку їх звільнено від служби, а 
за належних випадків—доти, доки не мине потреба в протезах*.

ІІ
14. Цю постанову видано на виконання арт. IX постанови 

ЦВК і РНК Союзу РСР 23 квітня 1930 року „Про надання чин- 
ности Кодексу про пільги для військових службовців і військо- 
во-зобовсязаних Робітничо селянської червоної армії та їх родин* 
(36. зак. СРСР 1930 р. № 23, арт. 252).

Харків, 15 січня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй. Заст. голови РНК УСРР Сербнченко. 

Секретар ВУЦВК М. Василенко.



ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВУЦВК

9. Про зміни в адміністративно-територіяльному поділі УСРР.

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

І.
1. Через приєднання сільських місцевостей до міст, що іх ви

лучено як окремі адміністративні одиниці, підпорядкувати Сталін
ській міській раді Будешвську селищну раду, вилучивши її з під
порядкування ДмитрівськІй раді.

2. Машівський район кол. Полтавської округи розформувати,, 
прилучивши сільради АбрамІвську, Ново-Григорівську, Павлівську 
Любимівську, Михайлівську, Красногірську до складу Нехворо- 
щанського району, а решту сільрад—до складу Карлівського 
району.

3. Через приєднання сільських місцевостей до міст, що їх 
вилучено як окремі адміністративні одиниці, підпорядкувати 
Полтавській міській раді Василівську сільраду, вилучивши її Із 
складу Рублівського району.

4. Перенести центр Благодатнівського району кол. Одеської 
округи з села Благодатного до села Гарбузівки, перейменувавши 
Благодатнівський район на ГарбузівськиЙ.

5. Перенести центр Березанського району кол. Київської округи 
з села Березань до села Баришівки, перейменувавши Березанський 
район на Баришівський.

Іі.
Цю постанову видано на додаток та зміну постанови ВУЦВК 

і РНК УСРР з 2 вересня 1930 р. „Про ліквідацію округ та перехід 
на двоступневу систему управління" (36. зак. УСРР 1930 року 
Л? 23, арт. 225).

Харків, 22 вересня 1930 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Секретар ВУЦВК М. Василенко.

ПОСТАНОВИ РНК УСРР

10. Про облік позаміських земель, з яких беруть
земельну ренту.

У зв'язку з поширенням ренти на позаміські землі, що їх не 
облічено підчас оподаткування єдиним сільськогосподарським 
податком, і новим розподілом селищ на кляси для брання ренти 
з земель, Рада народнії комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :



I.

1. Землі, ідо їх не облічено підчас оподаткування єдиним 
сільсько господарським податком і що є поза смугою міст і селищ, 
де встановлено ренту, мають облічувати районові виконавчі комі
тети або міські ради, вилучені як окремі адміністративно-госпо
дарські одиниці, на території яких є ці землі.

2. Районовий виконавчий комітет або міська рада може доручити 
цей облік дотичній сільській раді.

II.
3. Постанову Ради народніх комісарів УСРР з 1 жовтня 1930 р~ 

„Про порядок розподілу селищ УСРР на кляси для брання ренти 
з земель" (36. зак. УСРР 1930 р. № 22, арт. 224) скасувати.

4. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 
Союзу РСР з 23 листопада 1930 р. „Про податок з будівель ї 
земельну ренту**.

Харків, 5 січня 1931 р Ке 131

Зрос. голови РНК УСРР Сербиченко Керівничий справ* РНК УСРР Я. Касян
Оголошено в „Вістях ВУЦВК** 24 січня 1931 р № 20.

11. Про обов‘язкові щеплення проти дифтеритних
захворувань.

Щоб захистити дітей від дифтеритних захворувань та органі
зувати планову боротьбу з дифтеритом, Рада народніх комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а

1, Встановити обов*язкові охоронні щеплення (активну імуніза
цію) проти дифтериту для зазначених нижче груп дітей віком від 
6 місяців до 14 років включно.

2. Обов‘язкові в межах арт. 1 охоронні щеплення проти диф
териту треба робити:

1) дітям і тим що є, і тим що знову вступають до дитячих 
захоронків, садків та дитячих майданців;

2) дітям, що відвідують дитячі консультації та інші дитячі 
лікарно-профілактичні установи;

3) дітям, що є в закритих дитячих установах, як-ось: дитячі 
доми, дитячі колонії, дитячі санаторії, доми немовлят тощо);

4) дітям, що вступають до моДодших груп шкіл у містах і в 
тих залюднених пунктах, де є установи медичної допомоги (медична 
дільниця, пункт першої допомоги, дитяча консультація тощо);

5) дітям, що живуть разом із дорослими у касарнях, гурто
житках та інших інтернатних установах;

6) дітям, що живуть або селяться у смузі вивласнення заліз- 
ничого і водяного транспорту.



3. Районовим виконавчим комітетам і міським радам надається 
право доповнювати список груп дітей віком від 6 місяців до 
14 років, що їм обов'язково треба робити охоронні щеплення 
проти дифтериту.

4. Охоронні щеплення проти дифтериту робити безплатно, 
коштом державних і громадських медично-санітарних уста
нов УСРРг

5. Покласти на Народній комісаріат охорони здоров'я УСРР, 
Народній комісаріат охорони здоров'я АМСРР та місцеві органи 
охорони здоров'я обов'язок організувати охоронйе щеплення проти 
дифтериту, забезпечивши його потрібного кількістю щепного мате
ріалу, а так само стежити за проведенням зазначених заходів.

6. Зобов'язати районові виконавчі комітети і міські ради забез
печити широке проведення охоронних щеплень проти дифтериту 
відповідними коштами з місцевого бюджету.

7. За зламання правил про обов'язкові охоронні щеплення 
встановлюється адміністративну' відповідальність (п. 37 арт. 72 
Адміністративного кодексу УСРР).

За зламання тих самих правил підчас пошести і в місцевостях, 
оголошених за небезпечні щодо пошести, чи що спричинили тяжкі 
наслідки, встановлюється кримінальну відповідальність.

Урядовці за зламання зазначених правил відповідають як за 
урядові злочини.

8. Народній комісаріят охорони здоров'я УСРР має видати 
інструкцію про запровадження до життя цієї постанови.

Харків, 6 січня 1931 р.( № 135.

Заст голови РНК УСРР Петровський. Керівкичнй справ РНК УСРР Я. Касян.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 11 січня 1931 р. № 10.

12. Про санітарний мінімум

Щоб прискорити й розширити заходи санітарного оздоровлення 
умов праці і побуту трудової людности на основі соціалістичного 
будівництва, а так само щоб притягти до активної участи в цій 
роботі робітничі маси і бідняцько-середняцьке селянство, Рада 
народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

!. Визнати за потрібне на основі широкої участи трудящих 
мас запровадити мінімальні обов'язкові санітарно-оздоровні вимоги 
(санітарний мінімум).

2. До передбаченого в арт. 1 санітарного мінімуму належать 
такі заходи:

1) влаштування водопостачання (санітарна охорона, ремонт і 
утримання в належному стані джерел та споруд водопостачання);



2) впорядкування залюднених місцевостей (плямування, вивіз 
локидів і бруду, зелені насадження тощо);

3) забезпечення людности лазнями, пральнями й іншими засо
бами до піднесення санітарної' культури;

4) оздоровлення жител і садиб при них (прибирання, боротьба 
з паразитами і гризунами, вчасний поточний ремонт тощо);

5) оздоровлення громадського харчування;
6) оздоровлення промислових підприємств і місцевостей, де 

вони розташовані;
7) протипошесна допомога людності.
3. Безпосереднє керівництво всією роботою над виробленням 

і запровадженням санітарного мінімуму, а так само контролю над 
запровадженням його здійснює Народній комісаріят охорони здо
ров'я УСРР, районові виконавчі комітети і місцеві ради за активної 
участи: місцевих професійних організацій, а надто професійно: 
спілки медсанпраці, кооперативних організацій, Ленінської кому
ністичної спілки молоді України й піонерської організації, орга
нізацій Всеукраїнського товариства червоного хреста тощо.

Керівництво над складанням і запровадженням санітарного 
мінімуму на підприємствах, а так само контролю над проведенням 
його здійснює Народній комісаріят праці УСРР і місцеві органи 
праці, порозумівшися з органами охорони здоров'я та управління 
промисловістю.

Встановлюючи контролю над здійсненням санітарно-оздоровних 
заходів, особливу увагу треба віддавати притягненню громадської 
контролі.

4. Питання безпосереднього запровадження санітарного міні
муму стосовно до окремих підприємств, установ, шкіл, житлових 
кооперативів тощо обговорюється на загальних зборах відповід
них колективів і їх запроваджується через низові осередки громад
ської самодіяльносте

5. Видатки на запровадження санітарно-оздоровних заходів, 
що фінансування їх за законом покладено на місцевий бюджетна 
господарські органи та інші організації, робиться встановленим 
у законі порядком. Притягати кошти трудящої людности на про
вадження санітарно-оздоровних заходів можна виключно на добро
вільних засадах.

6. Інструкції й правила про прикладання цієї постанови видає 
Народній комісаріят охорони здоров'я УСРР, порозумівшись із 
заінтересованими урядництвами та громадськими організаціями.

Харків, 10 січня 1^31 р, И5.

Заст. голови РНК УСРР ПетровськнЙ. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК- 27 січня 1931 р. № 22.



Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
Арт. 4 постанови РНК УСРР з 29 липня 1927 р. „Про утво

рення надморських заповідників на берегах Чорного й Озівського 
морів". (36. Уз. УСРР 1927 р. № 39, арт. 172) ухвалити в такій ре
дакції:

„4. На території надморських заповідників забороняється 
полювання і землеробство. Інше господарське використування 
(сіножать, випас, рибальство) допускається, коли воно не пору
шує основних завдань заповідників, в межах і порядком, що іх 
встановлює Народній комісаріят земельних справ УСРР, порозу
мівшись з Народнім комісаріатом освіти та Народнім комісаріатом 
постачання УСРР".

Увагу до арт. 4 скасувати.
Харків, 10 січня 1931 р. ЛІ 116.
Заст. голови РНК УСРР Петрозський. КерІоннчиЙ справ РНК УСРР Я. Касян.
Оголошено в .Вістях ВУМВК- 57 січня 19:>1 р. .\& 25.

14. Як провадити одноразовий збір на господарське та куль
турне будівництво в сільських районах УСРР.

Рада народніх комісарів УСРР постановила:
1. Встановити для АМСРР і окремих районів УСРР зазначені 

в доданій таблиці (додаток) пересічні ставки одноразового збору 
на господарське і культурне будівництво.

2. Запропонувати Раді народніх комісарів АМСРР на підставі 
встановленої для АМСРР пересічної ставки одноразового збору 
встановити пересічні ставки цього збору для кожного окремою 
району АМСРР.

3. За різних економічних умов в окремих селах району або 
території міської ради, підлеглої безпосередньо центрові, відпо
відні районові виконавчі комітеті і міські ради мають право 
встановлювати різні ставки по окремих селах, не ламаючи пере
січних ставок, встановлених для даного району або території 
міської ради. Встановлюючи ставки по окремих селах, береться 
на увагу їхню економічну міць і загальні розміри прибутків се
лянства окремих сіл, зокрема, від продажу продуктів сільського 
господарства на вільному ринкові та від нерільницьких заро
бітків.

4. Коли районові виконавчі комітети і міські ради надають 
пільги на виплату одноразового збору окремим бідняцьким госпо
дарствам та господарствам колгоспників, що мають неусуспільнені 
прибутки, до цієї роботи обов'язково треба притягати бідноту,



колгоспників і середняцький актив, щоб забезпечити дання пільг 
дійсно нужденним господарствам.

5. Встановити для всієї території УСРР такі реченці виплати 
одноразового збору: до 15 лютого 1931 року—50% збору і до 
10 березня 1931 року — решту 50% збору.

Для господарств, оподаткованих єдиним сільсько-господар
ським податком індивідуальним порядком (куркульських), а так 
само для господарств, що не провадять сільського господарства 
і мають нетрудові прибутки, встановити єдиний реченець ви
плати усього належного з цих господарств збору—10 лютого 
1931 року.

6. Одноразовий збір на господарське і культурне будівництво 
повністю надходить до місцевих бюджетів — 40% від суми збору 
до сільського бюджету і на 60% до бюджету районового вико
навчого комітету або міської ради, підлеглої безпосередньо 
центрові.

Районовим виконавчим комітетам і міським радам, підлеглим 
безпосередньо центрові, надається право, залежно від участи 
їхніх і сільських бюджетів у видатках на культурне і госпо
дарське будівництво на селі, збільшувати розмір відрахувань від. 
одноразового збору в окремі сільські бюджети понад 40% цього 
збору.

Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК Союзу 
РСР з 9 січня 1931 р. „Про одноразовий збір на господарське і 
культурне будівництво у сільських районах* („Известия ЦИК 
СССР и ВЦИК“ з 10 січня 1931 р. Хе 10).

Харків, 15 січня 1931 р., № 157.

Голова РНК УСРР В. Чубар. Кершшічші справ РНК УСРР Я. Касян.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК** 16 січня 1931 р М? 14.



Додаток до арт. 14

Ставки для вирахування одноразового збору в % до окладу 
______________________сільгосподаткуґ
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Назва районів
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Автономна молдавська Кол. Білоцерківська
соціялістична радян 

ська республіка 100 70
округа

1 Білоцерківський . ♦ ПО 90
Кол. Артемівська 

округа
2
3

Богуславський . 
В. Половецький .

100
100

70
70

4 Володарський . . 100 70
1 Артемівський . . . . 1 5 0 1 3 0 5 Гребінківськнй . 100 70
2 Горлівськнй . . . . 1 5 0 1 3 0 6 Корникський . . 100 70
3 Гришинський . . . . 1 2 0 1 0 0 7 Миронівський . . 100 70
4 Костянтинівський . . 150 130 8 ПопільнянськиЙ 100 80
5 Краматорський . . . 150 130 9 Рокитянський 100 70
6 Лимарський................... 140 120 10 Сквирський . . 100 80Л4 Лнсичанський . . . . 1 4 0 1 2 0 1 1 Ставищанський . 100 70
8 Олексанлрівськ'ий . . 110 90 12 Таращанський . . 100 70
0 Попаснянський . . . 130 ПО 13 Тетіївський . . . 100 70

10 Риківський . . . . . 1 5 0 1 3 0 1 4 Узинський . . . 100 70
11 Слов'янський . . . . 1 5 0 1 3 0 1 5 Фастівський . . 100 70

Кол. Бердичівська Кол. Вінницька
округа. округа.

1 Андрушівський . . . 100 70 1 Бабчинецький 100 70
2 Аняошльський . . . 100 60 2: Барський . . . . 1 0 0 8 0
3 Антонінськнй . . . . 1 0 0 7 0 ЗІ Брацлавський 100 80
4 Базалійський . . . . 1 0 0 С О 4 Вапнярський . . 100 70
5 Бердичівська м/р. . . 150 130 5 Вінницька м/р. . но 120
6 Вчорайшанський . . 100 70 6 Вороновицький . 100 80
7 Грицівський . . . . 1 0 0 7 0 7 Дашівський . . 1С0 70
8 Заславськнй . . . . 1 0 0 7 0 8 Жмеринський ПО 90
9 Козятинськнй . . . . 1 2 0 1 0 0 9 Калишвський . . 100 80

10 Красилісський . . . 100 70 10 Копайгородський 100 70
11 Любарськнй . . . . 1 0 0 7 0 1 1 Крижопільський . 100 70
12 Ляховецький . . . . 1 0 0 6 0 1 2 Липецький . . . 100 80
13 Махновський . . . . п о 9 0 1 3 Латинський . . . 100 70
14 Плисківський . . . . 1 0 0 7 0 1 4 Липовецький . . 100 80
15 Плужнянський . . 100 60 15 Лучинецький . . 100 70
16 Погребищенський 100 70 16 Могилівськвй . . 100 70
17 Полонський .................. 100 70 17 М. Курилівськнй 100 60
18 РужинськиЙ . . . . 1 0 0 7 0 1 8 М‘ястківський . . 100 70
19 Славутський . . . . ) 0 0 6 0 1 9 Неміріеськнй . . 100 80

го Старокостяятині вськнй 100 70 20 Ободівський . . 100 70
21 Теофіпільський . . . 100 60 21 Пісчанський . . 100 70
22 Уланшський . . . . 1 0 0 7 0 2 2 Ситковецький 100 70
23, Чуднівський . . . . 1 0 0 7 0 2 3 Станиславський . 100 80
21і Шепетівський . . . . 1 0 0 8 0 2 1 Тиврівський . • 100 70
25 Янушшльський . . . 100 70 25 Томашшльський . 100 70
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Тростянецький . . . . 1 0 0 7 0 1 1 КатеринопільськиЙ . . 100 70
27 І Турбівський..................... 100 80 12 Ладижинський . . . . 1 0 0 7 0

2 8 Хмільницький . . . . 1 0 0 7 0 1 3 Ладижинський . . . . 1 0 0 7 0
2 9 ; Чернівецький.................. 100 70 14 Лисянськнй....................... 100 70
ЗО! Чечільнкцький . . . . 1 0 0 7 0 1 5 Манастирищенський . . 100 80
31 ШаргородськиЙ . . . . •  1 0 0 7 0 1 6 Манківський..................... 100 70
32 Шліківський.................... 100 70 17 Новоархангельський . . 100 70
33! Ялтушківський . . . . 1 0 0 8 0 1 8 Оратівський...................... 100 70
34і Ямшльський . . . . . 1 0 0 6 0 1 9 Підвисоцький .................. 100 70
35 Яршшвськнй................... 100 00 20 Тальшвський.................... 100 70

і 21 Теплицький ..................... 100 70
1 Кол. Волинська 22 Тульчинський .................. 130 ПО

округа. 23 Гуманський ..................... 140 120
г/ 24 Хашуватський . . . . 1 0 0 7 0

1' Вазарський....................... 100 70 25 Хрестинівський . . . . 1 0 0 7 С
2 Баранівський.................. 100 70
2і Ьарашівський................. 100 70
4 Володарський . . . . 1 0 0 7 0 Кол. Дніпропетровська

' Городницький . . . . 1 0 0 6 0 округа.
в ЛзержинськиЙ . . . . 1 0 0 7 0
4 } ЄмільчинськнЙ . . . . 1 0 0 6 0 1 Близнюківський . . . 100 80
8 Житомирська м/р. . . 140 120 2 Васильківський . . . 100 8С
і) Коростенський . . . . 1 0 0 7 0 3 Верхнє-Дніпровський . 130 11С

10 Коростиішвськии . . . 100 70 4 Котівський....................... ПО 8С
11 Лугинський .................... 100 70 5 Криничувацький . . V 130 І1С

А/

12 Малииськнй * . . . . 100 70 6 Магдалинівський . . . 100 8С
ІЗ Мархлевський................. 100 70 7 Межівський..................... 100 8(
Іі НароднцькиЙ................. 100 70 8 Ново-Московський 130 І1(

15’ Новоград-Волинський . 100 70 9 Павлоградський . . 150 13(
О/

10 Овруцький . . . . . . . 100 70 10 Перещепинськнй . 100 8(
Л  0

17 Оленський . . . . . . 100 60 11 Петриківський 110 9(
18 ГІотивськиЙ................... 100 70 12 Петропавлівський . 100 8(
10‘ Пулннський ................... 100 70 ІЗ; Синельниківський . 150 13С
20 Радомишльський .  .  . 100 80 14 Соляняпський 120 1СК

Г\4

0 Словечанський . . . . 100 70 15 Царичанський .  .  . 100 8<
Су/

22, Троянівськпй.................. 100 70 16 Юр'ївський .  . 100 оС
93 Чсрняхівськнй .  .  .  • 100 70 17 Дніпропетровська м/р. 170 Ш
24 ЧоповмиькиЙ ................ 100 70
25, Ярупський....................... 100 00 Кол Запорізька

Кол. Гуманська округа.

| округа
1 і  Василіеський 100 8(

1 БдбанськиЙ . . . 100 70 2 і Гуляй-Пільський .  . 100 8(
4 2 Бершадськніі.................. 100 70 3 Ьам'янський . . . . 1 2 0і о с

■ іі БуиькиЛ ......................... 100 70 4 Ново-златопільський . 100 8і
V ГаЙсимськиЙ ................ 120 100 5 Ново-Миколаївський . ПО 9<
* *

5І Головавівський .  .  .  . 1С0 70 6: Оріхівський .  .  . 100 8<
в, Групіківський................. 100 70 7 Покровський 100 8<
- і
і Джулинський . . . . . 100 70 8 Софійський . . . . 120 ЇСИ
я* Добровелнчківський .  . 100 70 9 Томаківськнй ПО 9<

01 Жашківський.................. 100 70 10 ЧубарівськиЙ . . 110 9*
ю| Звенигородський . . . 1 100 70 И Запорізька м/р. . . 1 170 15*



*5. Назва районів

І

Назва районів

Кол. Зінов'ївська 1
ІІ

округа. Іі
(і

1 Бобринецький . . . 100 80 ,
<) Братський . . . . 1 0 0 8 0
д Вечико-Висківський 110 90
4 Знам'янський 120 100

Компаніївський . 100 80
б Лнсаветградківський . 120 100 ,
7 Мало-Висківський . 110 90
8 Новгородківський . . 100 80
9 Н овом ;і ргородськи й ПО 90

10 Ново-Празький . ПО 90
11 Новоукраінськнй . . 120 100
12 Рівняиський . . . . П О 5 0

1 3 Устимівськнй 100 80
14 Хмільовський 100 80
15 Зіновивська м’р. 150 1 Ю

І Кол. Київська округа ііі
*1 і Барншівський . . . . 1 0 9 8 0

е.5 Бишівський......................... 100 80 і.
і, Боришпільський . . . 100 80
4} Бородиянськпй . . . . 1 0 0 7 0  і
о Брусилівський . . . 100 80
6 Васильківський . . . 140 120
7, Велико-Димерськии . ПО 90
В! Димерський . . . . ,  1 0 0 7 0
9і Жукинський....................... ' 110 90 1

10) Іванківський ... 100 70
НІ Кагарлицький . . . . 100 80 !
12; Київська м/р. . . . { 170 150
іч Макарівський . . 100 80
И Обухівський........................ 100 80
15 Переяславський . . . 100 80
16 Ржищівський . . . . 1 0 0 7 0
47| Розважівський . . . 100 70 |
І8 Хабнянський . . . 100 ™ і
?9 Чорнобильський . . . 100 70 '* • - 1
Р Шепелицький . . 100 70
]
1
1

Кол Конотопська окр
1
М Бахмачський . . . ПО 00
‘2; Багуринський . . 100 70
«3 Борзенський ...................... 100 70

і .И бурннський ... 100 70
:5| ГлухІвський........................ 120 100
**>! Дмитріївськнй . . . . 1 0 0 7 0
< *• Конотопський . . . . 1  і - Ю 1 2 0

8 Коробський .......................
9. Корюківський « . . .

10, Кролевеїіький . . .
1г Мінський..............................
12. Новгород-Сіверський 
13І Понорницький . . . .  
14; Путівельський . . . .  
15і Семенівськнй . . . . 
іе>і Середньо-Будський . .
17: Сосницький........................
18- Холмський.........................
19 Шостенський . . . .
?0| ЯмпільськиЙ......................
21: Ярославецький . . . .

і
Кол. Кременчуцька окр.

1 Бригадирівський . . .
2 Глинський .........................
3 Глобинський .....................
4 Градижзьський . . . .  
5. Кишеньківський . . . 
6і Кремінчуцька м р. . .
7. Лихівський........................
8і Ново Георпєвський . ,
9 Олександрійський . . .

10 Онопріївський . . . .
11 Семенівський . . . .

і Кол. Криворізька 
округаі

1 Апостолівський . .
2 Божедарський . . . .
3 Долинський ...
4 Ізлучистий.........................
5| Казанківський . . . .• 
(і Криворізький . . . .  
7; Нікопільський . . . .
8 Петрівський.......................
91 П'ятихатський . . . .

Ю| Софіївський......................
І

Кол. Лубенська округа

1 ЬерезІвський......................
2| Березово-Рудський . .
З' Варвннськмй. . . .
4] Велико-Багачанський .
5| Велико-Бубнівськнй . .
0( Вопчківський . . . .
7- Глинський

' а в о
© 2 3 *Ц 2 4

с» £• в

"ІІ!

«<
« а. а.** «« В в 
V ^ О

100 70
100 70
110 ‘Ю
100 70
по 90
100 і ТО
100 70
100 80
100 N0
100 80
100 70
по 90
100 70
100 70

100 80
100 80
110 90
100 80
100 80
140 120
100 80
100 80
100 80
100 80
110 90

НО 1 90
110 90
по 90
по 90
ПО 90
170 150
140 120
ПО 90
120 100
120 І 100

100 8л
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
100 80
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8 Драбівський . . . 100 80
■» Згурівський . . . і

4 * і 100 80
10 Івашвський . . . . 1 100 80
11 Ковалівський. к 100 80
12 КоМишнннський 1 100 80
13 Лохвицький . . . . . 1 по 90
14 Лубенський . . . • ■ І 130 по
15 Мало-Дівицькин . • • 1 100 80
16 Миргородський . . і 110 90
17 Нероновицький . 1О0 80
1В Оболонський. . 100 80
19 Оржицький . 100 80
20 Пнрятшіський . . по 90
21 Прилуцький 130 ПО
22 Покрово-Ьагачанський 100 80
23 Роменський . . 130 ПО
24 Сінчанський 100 80
25 Срібнянський . . . . 1 100 80
26 Хорольський. . . \ 110 90
211 Чориухівський . . і• • і 100 80
28 ; Яблуїпвський . . 10» 80
20 іЯблунівсь#Ий . . 100 80
ЗО Яготииський . . . 110 90

І Кол. Луганська округа

1 Алчевеький , . 150 130
2 і Біловодськкй . . 100 *0
3 Білолуцький . , . 100 80
4 Білокуракннсьмій 100 80
5 В. Теплицький . . 130 110
6 ДмИТрІіВСЬКИЙ . . 120 100
7 Каднвський 150 130
8 Краснолуцький . . 150 130
9 МарківсьКиіі . . 100 80

10 Мелівський . . . 100 80
И Айдарський^ . . . по 90
12 Осшіівський . . 100 8(і
із Сорокннськмй . . . по 90
14 Старобільський . . ; по 90
15 Рівснькшськии . . 120 100
16 Рубежанський . . ■ 110 90
17 Успенівський . : 130 110
її» Луганська мр. . . ; 170 150

Кол. МаріюпІльська 
округа

1 Бердянський . . .
2 Люксембурзький .
3 іМангуський . . .
■4 Микола.вськии . .

і 150 
100 
І ио 

' 100

їло
80
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5 Н Миколаївський. . .
!

130
6 Сартанськмй ..................... 140
7 Старо-Каранськпй . . 100
8 Старо-Керменчицький . 100
9 Царсконстянтияівський . | 100

10 Сгрітенськнй . . . . 1 0 0
1 1МаріюпІльська м/р . . 170

Кол Мелітонільськаокр.

1 Білозерськин . . . 100
2 Велико-Токмацький ПО
3 Велико-Лепетихський 100
4 Веселівський . . . . 1 0 0
5 ГеиичеськиП ... 100
6 Іваницький •. 100
7 Коларівськнй. . 100
8 Михайлівський . . . . п о
9 Мелітопільський . . . мо

10 Молочанський . . . . н о
1 1 Нижне-Сирогожський . 100
12 Ново-Троїцький . . . 100
13 ГІокровський 100
14 Терпнянський . . . . п о
1 5 Якимівський..................... по

Кол. Миколаївська
> округа

1 Блштанський . . . . п о
2 1 Вознесенський . . . . 1 4 0
3 Володимирський . . . по
4 К Лібкнехтовський . . по
5 Ново-Бузький . . . 100
6 Ново-Одеський . . 100
і Очаківський...................... по
8 Миколаївська м р. . . 150

Кол Одеська округа

1 І Андрієво-Іванівський по
о Анатол-Суворовський . по
3 • Антоно-Код «київський . по
4 , Благоївськпн . . . . но
5 1 Берегівський. . . . по
6 1 Біляївський . . . 100
7 Гарбузівськмн . . . . 1 1 0
8 і Вільшанський . . . по
9 і Врадивськнй . . . . 1 1 0

. 1 0| Гросулівський . . . ио
11 | Доманівський . . . 105
12 Жовтневий........................ 105

V О, 
О.И *312
«55я о5 =

120
120
80
80
80
80

150

80
00
80
80
60
60
80
90

120
90
80
00
80
90
90

90
120
90
90
80
80
80

130

90
90
90
90
90
70
90
90
90
90
$г>
85
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13 Зельиьиий. . . . 100 80 В Кобиляцький..................... 100 80
14 Любашівськяй . . 100 80 9 МзлоПерещепинськпн . 100 80
15 Кривоозерський . по 90 10 Нехворощанський . . . 100 1 80
16 Одеська м/р.. . . 170 150 11 НовоСаяжарський . . . 100 80
17 Першомайський 140 120 12 Олішнянський................... 100 80
18 Роздільнянський . 120 100 13 Решетилівський . . . . 100 8 0
19 Савранський. . . 100 80 14 Рублівський....................... 100 80
20 Троїцький . . . . 100 80 15 Сухнівшанський . . . . 100 80
21 Цебрнкшськнй . . 100 80 16 Чутівський........................ по 90
22 Фрунзівський . . 100 80 17 ШишацькиЙ..................... по 90
23 Спартаківський . . 100 70 18 Полтавська м./р................ 160 140

Кол. Проскурівська Кол. Сталінська округа
округа

1201 Амвросіївський . . . . 140
1 Войтозенький . . • 100 70 2 В. Янисольськнй. . 120 100
2 Вовковинецький . 100 70 3 Павлівський...................... 120 100
3 Волочиський. . . 100 60 4 Селндіївський................... 120 100
4 Городоиький, . . * 100 70 5 Стнльськнй ...................... 120 100
5 Деражнянськнй , . 9 100 70 6 Чистяківський (Тетянів-

1>06 Дунаєвецький . . 4 100 70 ський).......................... 150
7 Затонський . . . 100 70 7 Дмитрівська м/р. ... 170 150
8 Зіеківський . . . 100 70 8 Сталінська м/р.................. 170 150
9 Кам'янецький . . 100 70

10
П

Китайгородський . 
Купииський . . .

• 100
100

60
70

Кол Сумська округа

12 Лятичівськнй . . . 100 70 1 Білопільський................... НО 1 90
13 Межибізький . . . 100 70 2 Галицький......................... по 90
14 Мшьківськнй . . . . 100 70 3 Жовтневий........................ 100 80
15 Михалпільський . . . 100 70 4 Краснопільський . . . 100 80
16 Н. Ушицький . . . • 100 60 5 Лебединський .................. по 90
17 Орииівський. . . . 100 60 6 Липово-Долянінський. . по 90
18 Проскурівський . . . 100 80 7 МиропІльськиЙ . . . . по 90
19 Смотрицький. . . . 100 70 8 Недригайлівський . 100 80
20 Солобківецький . . . 100 70 9 Синівський....................... 100 80
21 Старо-Ушицькии. . . 100 60 10 Смілівський...................... 120 100
22 Старо-Синявський . . 1С0 70 П Сумська м./р..................... 140 120
23 Фельштинський . . . 100 70 12 Тернівський...................... 100 80
21 Чемерівський . . • . 100 60 13 Тростянецький................. 110 90
25 Юринецький. . . . 100 60 14 Хотінський ...................... 100 1 80
26 Чорно Острівський 100 70 15 Штетвський...................... 100 1 80
27 Ярмолинський . . • 100 70

Кол Харківська округа
Кол. Полтавська округа

1 Андріївський.................... 120 10О
І ГрунськиЙ. . . . 100 70 2 Балаклізвський................ по 90
2 Диканський . . . . 100 70 3 БарвинківськиЙ . . . . по яо
3 Зачепилівський . . « ♦ 100 70 4 Богодухівський . . . . 1 3 0 10
4 Зілківський . . . . 100 70 5 Бор<?вський..................... 100 175
5 Карлівський . . . . по 90 в Банківський...................... 130 ПО
6 Кегичівськнй . . . ПО 90 7 Вовчанський . . . . 1 4 0 120

7 Красногрздський. . . • по 90 8 Велико-Писарівський. . 100 80
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9 Волоско-Балакліївський
10 Двурічанський . . . •
11 Змпвський................
І І Золочівський . . .
13 Ізюмськиіі . . . .
1 4 Кабанський . . . .
1 5 Коломацький . . .
16 Краснокутський . .
17 Куп'янськиЙ . . . .
18 Липецькнй. . . .
19 Лозовеньківський .
20 Лозівський . .
21 Нижн.'Дуванський.
22 Ново-Водолазький .

с‘о х
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23 ! Олексіївський
24 Охтирський .
25 Петрівський
26 Печенізький .
27 1 Савинський .
28 1 Сватівський .
29 ! Сшьківський.
30 | Старо-Салтівський
31 і Старовірівськнй
32 ! Троїцький . . .
33 Чугуївський. .
34 Харківська м./р.
35 Велико Бурлуцькнй

Кол. Херсонська округа

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
П 
12
13
14

Березнювацький . 
Бориславськнй. . 
Велико-Олександрівський 
Високошльський . 
Голопристакський 
ГорностаТвський . 
Калініндорфський 

‘ Кахівський . . . 
Качкарівськкй . . 
Скааївський . . . 
Снігурівськнй . . 
Херсонська м./р.. 
Цюрупинський. . 
Чаплинський. . .

100
ПО
140
120
140
100
100
100
140
110
100
130
100
120
120
130
100
100
по
по
100
по
по
100
150
170
120

ПО
110
110
по
110
100
100
по
100
100
300
150
130
100
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Кол. Чернігівська 
округа

120
120 1 Березнянський.................. 100 70
120 2 Бобровицький .................. 100 80
75 3 Городняпський................. 100 70
80 4 Добряаський ...................... 100 70
80 5 ічнянський-....................... 100 80

120 6 Козельський..................... 100 70
90 7 Козелецький..................... 100 70
75 8 Комарівський................... 100 70

ПО 9 Кулнківський.................... 100 70
75 10 Любецький........................ 100 70

100 11 Лосинівський.................... 100 80
100 12 Ніженський ...................... 130 ПО
ПО 13 Нбво-Басавський. . . . 100 80
75 14 Носівський........................ 100 70
75 15 Олишівський.................... 100 70
90 16 Остерський . . . . . . 1 0 0 7 0
9 0 1 7 Ріпкинський...................... 100 70
80 18 Сновський......................... 100 70
90 19 Чернігівський................... 140 120
90
70

130
150

Кол. Шевченківська 
округа

100
1 Ведмедівськнй.................. 10О 70
2 Гельмязівський................. 100 80
3 Городищенський . . . . 1 0 0 7 0
4 ЗолотоноськиЙ ................ по 90
5 Златопільський. , . . . 100 70

90 6 Іркліевський..................... 100 80
90 7 Кам'янськиЙ..................... 100 70
90 8 Канівський.................... ... 100 70
90 9 Корсунський .................... 100 79
90 10 Мошняяський................... 100 70
80 П Олександрівський . . . 100 70
80 12 їм. Петровського. . . . 100 70
90 13 Смілянський..................... по 90
80 14 Стеблівський. . . . . . 1 0 0 7 0
7 0 1 5 ТаганчанськиЙ . . . . . 1 0 0 7 0
8 0 1 6 Черкаський ...................... 140 120

130 17 Чигиринський .................. 100 70
ПО 18 Чорнобаївський . . . . 1 0 0 8 0
7 0 1 9 Шполянський................... по 90

з



ПОСТАНОВА УЕН.
15. Про встановлення реченців на внесення страхових платежів 

з обов'язкового окладного страхування від неврожаю засівів 
рицини, кунжута та арахісу в 1931 році.

Українська економічна нарада п о с т а н о в и л а :
I.

Встановити такі реченці для внесення страхових платежів 
з обов'язкового окладного страхування від неврожаю засівів 
рицини, кунжуту й арахісу в 1931 році: колгоспи й первісні коопе
ративи повинні внести належні з них платежі найпізніш 15 лютого, 
одноособові бідняцькі й середняцькі господарства — найпізніш 
31 січня і куркульські господарства — найпізніш 15 січня 1931 
року.

II.
Цю постанову видано на підставі арт. 5 постанови Ради праці 

й оборони з 6 грудня 1930 року „Про обов'язкове окладне стра
хування від неврожаю засівів рицини, кунжуту, арахісу й судзи 
(першій) у 1931 році" („Известия ЦИК СССР й ВЦИК“ з 13 
грудня 1930 р. № 342).
Харків, 5 січня 1931 р. №, 33.

Заст. голови УЕН Сербиченко. Керівничий справ УЕН Я. Касян.

Оголошено у „Вісіях ВУЦВК" 11 січня 1931 р № 10.

ПОСТАНОВА НКЮ Й ГОЛОВКОМІ'ОСПУ УСРР.

16. Як родини робітників, ЩО їх переведено з округових уста
нов та організацій до районових, мають платити комірне.

Зважаючи на потребу утворити найсприятливіші умови для 
робітників, що їх переведено з округових установ та організацій 
до районових, Наркомюст і Головкомгосп УСРР п о с т а н о в и л и  
п  о я с н и т и :

Родини зазначених робітників, які після переїзду цих робіт
ників до району живуть окремо від них за браком приміщень 
для їх родин у тому місці, куди переведено цих робітників, або 
через те, що не можна перевести їх недорослих дітей-учнів до 
шкіл цього місця, платять за займане ними приміщення 50% 
суми, яку треба платити за це приміщення, відповідно до зарплати 
їх годувальників за арт. 11 закону про комірне від 29 лютого 
1928 р. та зваживши на правило арт. 12 того таки закону.



Брак приміщення для родин зазначених осіб у місці їх осідку 
в районі повинна засвідчити відповідна міська рада чи районовий 
виконавчий комітет.
Харків, 1 січня 1931 р.

НКЮ та ГИР В, Поляков. Начальник Годовкомгоспу Владимиров

ПОСТАНОВИ НКЮ УСРР

17* Про житлові права осіб, відряджених на курси відпові
дальних дипломатичних робітників.

Народній комісаріат юстиції УСРР п о я с н ю є :
1. Особи, відряджені на курси відповідальних дипломатичних 

робітників у Москві, зберегають за собою зайняту житлову площу 
на весь час їх перебування на цих курсах, відповідно до правил 
інструкції НКЮ та НКВС УСРР з 20 липня 1928 року „Як регу
лювати користування житловими приміщеннями за тимчасової 
відсутности мешканців" (36. зак. УСРР 1928 р. від. ІІ, № 14, 
арт. 92).

2. Родина зазначених осіб, що живе окремо від них, платить 
за зайняте нею приміщення 50% того комірного, що його повинно 
брати за згадане приміщення загальним порядком, з розрахунку 
заробітку відрядженого і зваживши за відповідних випадків на 
правила арт. 12 Закону про комірне з 29 лютого 1928 р. (36. зак. 
УСРР 1928 р. № 4, арт. 54).
Харків, 11 січня 1931 р.

іаст, НКЮ іа ГПР А. Приходько. ТВО зав. Кодвідділу М. Петренко.

18. Про видання судових наказів на справлення виданих 
робітникам речей та авансів.

На зміну арт. арт. З і 6 своєї постанови з 15 жовтня 1930 р. 
„Про порядок, як робітники мають відповідати за неповернений 
спецодяг, охоронні приладдя тощо та як справляти з робітників 
иевідроблені ними аванси, подорожнє та добове" (36. зак. УСРР 
1930 р. від. ІІ, Кз 18, арт. 121) Народній комісаріят юстиції УСРР 
п о с т а н о в и в :

Дозволити і після 1 січня 1931 року видавати судові накази 
на справляння незданого спецодягу, охоронних приладдів і по- 
стілей, а так само невідробленого авансу, на підставі виданих 
робітниками розписок та договорів найму, де записано зазначені 
речі або виданий аванс.
Харків, 25 січня 1931 р.

Заст. НКЮ та ГПР А. Приходько. Тво аав. Кодвідділу М. Петренко.



19. Як закривати справи в наслідок замирення сторін.

Народнійкомісаріятюстиції УСРР п о с т а н о в и в  п о я с н и т и :
1. Коли сторони подають заяву про закриття справи внаслідок 

їх замирення, суд повинен у всіх справах, де за сторони є тру
дящі, викликати сторін на судове засідання й розв'язувати справу 
за арт. 126 ЦПК УСРР.

2. Затверджуючи мирову в справі, в якій позивача звільнено 
від судових витрат, суд, водночас із закриттям справи, повинен 
винести ухвалу про стягнення із запізваного судових витрат, 
відповідно до розміру задоволених вимог позивача, (арт. арт. 
56 і 58 ЦПК УСРР).

Коли замирення сторін мало наслідком цілковиту відмову 
позивача від своїх вимог, то з запізваного жодних витрат не 
справляється.
Харків, 26 січня 1931 р.

ЗаСт. НКЮ та ГПР А. Приходько. Тво зав. Кодвідділу М. Петренко.

20. Як видавати копії, довідки, витяги та інші документи
в цивільних справах.

Народній комісаріят юстиції УСРР п о с т а н о в и в  п о я с н и т и :
1. Протягом усього часу розгляду цивільної справи у першій 

і другій інстанції, а так само протягом часу виконання ухвале
ного від суду у цій справі вироку, копії, довідки, витяги та інші 
документи в справі видається сторонам на їх словесну або ли
стовну заяву, не беручи за це жодної оплати, за винятком випадків 
повторного видання тих самих документів.

За повторного видання та за всіх інших випадків, копії, до
відки, витяги та інші документи у справі видається сторонам 
тільки на їх листовні заяви.

З цих заяв береться єдиної державної оплати 50 коп. з платіїв 
другої категорії і 3 карб, з платіїв третьої категорії.

З платіїв першої категорії жодної оплати за подавані від них 
заяви не береться. Так само оплату не береться і з осіб, що їх 
звільнено від судових витрат у справі.

2. Про видання у справі копії, довідки, витягу та інших доку
ментів треба робити в справі відповідну нотатку.
Харків, 26 січня 1931 р.

Заст. НКЮ та ГПР А. Приходько. Тво зав. Кодвідділу М. Петренко.

Видав НКЮ_________________________Редагують редактори-консультанти НКЮ
Укрліт № 94/жб Харків. Друкарня 2 ДВОУ УПП Тир. 11.100—21/* др. арк.

Пушкінська, 40. Зак. № 48.



ТІ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 
№ 2 11 березня 1931

З М І С Т
Постанови ВУЦВК і РНК УСРР

21. Про затвердження Устави про сільські суди.
22. Устава про сільські суди.
23 Про реченці внесення комірного у будинках усуспільненого сектору та пр» 

крайній розмір пені за прострочення виплати його.
24. Про розмір^комірного для осіб, то живуть у житлоорендних кооперативе. 

25 Про заходи до забезпечення житлом робітників коксо-хемічної промисловості!.
Постанови РНК УСРР

26. Про затвердження устави про комунальні трести.
27. Устава про комунальні трести.
28. Про зміну складу президії Всеукраїнської академії наук 
29 Про склад Українсько! економічної наради.
ЗО. Про заочне навчання

Постанови НКЮ УСРР
31 Як прикладати постанову ВУЦВК 1 РНК УСРР „Про заходи поліпшення умов 

праці висуванців* до осіб, шо їх висунемо на відповідальну роботу до ви* 
давня цієї постанови.

32. Про категорію, що за нею треба справляти єдину державну оплату з за- 
пізваного за випадків, передбачених в арт арт 56 і 58 ЦПК УСРР.

ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР.

21. Про затвердження Устави про сільські суди.

Щоб посилити боротьбу з праволомствами, що перешкоджав 
ють розвиткові соціялістичної реконструкції сільського господар
ства, піднести трудову дисципліну в колективних господарствах 
забезпечити громадську безпеку та лад на селі, а також набли- 
зиті суд до мас, щоб втягти наймитські та бідняцько-середняцькі 
шари селянства до виконання судових функцій 1 спростити поря-

^ІЇУГф^нськиЙ центральний ви- 
вУСРР п о с т а н о в и л и

док 
конавчий

розгляду побутових сипай,'ЗСРУГЩЗ
вчий комітеті Р< д^&Лоі^іхдошсар 

БІБЛІОТЕКА УРСР
ІЯ*. 6&^3с>3



І.
1. Затвердити нижченаведену уставу про сільські суди.
2. Всі незакінчені до утворення сільських судів справи єдналь

них камер для розв'язання деяких кримінальних і цивільних справ, 
народніх судів і інших органів влади, коли бони на підставі за
значеної в арт. 1 устави підлягають розв'язанню в сільських судах, 
передати на розгляд цих судів.

3. Доручити Народньому комісаріату юстиції УСРР протягом 
десятьох днів видати інструкцію про порядок судочинства у сіль
ських судах.

ІІ.
4. Цю постанову та зазначену в арт. 1 - м у  уставу видається 

на виконання постанови Центрального виконавчого комітету 
Союзу РСР з 29 вересня 1930 р. „Про організацію сільських судів" 
(36. Зак. СРСР 1930 р. № 51, арт. 531), на скасування постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 19 червня 1929 р. „Устава про єднальні 
камери для розв'язання деяких кримінальних і цивільних справ". 
(36. Зак. УСРР 1929 р. № 17, арт. 141, поділ ПВ“) і п. 2 арт. 
72і Адміністративного кодексу УСРР (Зб. Зак. УСРР 1929 р. 
№ 23, арт. 189). а так само на зміну арт. 72 Адміністративного 
кодексу УСРР (Зб. Зак. УСРР 1929 р., № 23, арт. 189) і поста
нови ВУЦВК і РНК УСРР з 15 лютого 1930 р. „Про порядок 
розв'язування земельних спорів" (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № 5, 
арт. 48).

Харків, 25 січвя 1931 р.
Вик. об голови ВУЦВК М. Василенко. Голова РНК УСРР В. Чубар. Заст. 

секретаря ВУЦВК К. ГорлинськиЙ.

22. Устава про сільські суди.
А. Організація сільських судів.

1. Сільський суд організується при кожній сільській раді в 
складі голови, його заступника і народніх засідателів числом най
менш 15 осіб.

У місцевостях з людністю різних національностей склад сіль
ських судів обирається, зваживши на потребу забезпечити судо
чинство мовою національних меншостей.

Число народніх засідателів для кожного окремого сільського 
суду встановлює відповідна сільська рада.

2. Голову сільського суду і його заступника обирає пленум 
Нільської ради із складу її членів і їх затверджує, відповідно, 
районовий виконавчий комітет або міська рада, виділена на окрему 
адміністративно-господарську одиницю.



Народніх засідателів обирають збори виборців відповідної сіль
ської ради з поміж себе, а затверджує їх пленум сільської ради.

Не можна обирати на голову, його заступника і народнії за
сідателів сільського суду осіб, засуджених за злочини, а так само 
осіб, що були в адміністративному засланні, або виключених з 
громадських організацій за їхні ганебні вчинки чи поведінку.

3. Голову, його заступника і народніх засідателів сільського 
суду обирають на реченець повноважень сільської ради. По скін
ченні їхніх повноважень іх можна обирати знову. Дореченцево 
відкликають їх порядком І на підставах, установлених для відкли
кання членів ради.

4. Голова сільського суду, його заступник і народні засідателі 
виконують свої обов‘язки в неробочий час, безплатно, як гро
мадський обов'язок.

Б. Загальні правила судочинства.

5. Сільський суд ч и н и г ь у  складі голови або його заступника 
та двох народніх засідателів. Народні засідателі беруть участь у 
розгляді справ за чергою, що ЇЇ встановлює голова сільського 
суду.

6 Справи в сільському суді заводиться на словесну чи писану 
заяву сторін, а так само державних і громадських установ та ор
ганізацій, в тому числі самого сільського суду, і поодиноких осіб.

7. Все судочинство в сільському суді ведеться спрощеним по
рядком, не обмежуючи його формальними правилами судового 
процесу. Проте сільський суд у всякому разі зобов’язаний пові
домляти сторони про час розгляду справи, а коли сторони при
будуть, то вислухати їхні пояснення 1 дати останнє слово: в кримі
нальних справах — винуваченим, а в цивільних справах — запі- 
званому. Сільський суд повинен подбати про найповнішній і все- 
б.чний розгляд справи.

8. Розглядають справи у сільському суді на прилюдному за- 
засіданні. Голова суду може дозволити всім присутнім брати участь 
в обговоренні певних справ, проте вирока сільського суду вино
ситься за постановою осіб, що увіходять до складу даного суду 
(арт. 5 цієї установи).

Підчас розгляду трудових справ до складу суду входить пред
ставник місцевої організації профспілки сільсько-господарських 
і лісових робітників, як народній засідатель.

У в а г а .  Членам колегії оборонців забороняється брати 
участь в обговоренні справ у сільському суді.

9. Кожну справу сільський суд повинен розглянути протягом 
десятьох днів, відколи її порушено. Дні й години засідань вста
новлює сільський суд, зваживши на всі місцеві обставини (літні 
роботи, базарні дні тощо).



10. За випадків, коли сторони дійшли згоди до розгляду їх 
справи сільським судом, але згода ця може істотно порушити 
інтереси учасника справи — трудящого, сільський суд повинен 
розглянути справу по суті й ухвалити на неї свою постанову.

11. За справування в сільських судах не береться жодних оплат.
Сільські суди використовують у своїй роботі технічний апарат

відповідних сільських рад.
12. Постанови сільського суду є остаточні і оскаржувати їх 

не можна, проте їх може скасувати порядком судового нагляду 
народній суд з своєї ініціативи, або на протест прокуратури.

В разі відмови добровільно виконати постанову сільського 
СУДУ» Цк> постанову виконують примусовим чином через сільські 
ради і сільських виконавців.

В. Спеціяльні правила розгляду кримінальних справ.

13. Сільські суди розв'язують такі кримінальні справи:
1) про невиконання обов’язкових вимог державних установ і 

громадських організацій, що їх встановлюється в інтересах рекон
струкції сільського господарства (наприклад, про встановлення 
сівозміни, сортозміни, лісонасадження тощо), якщо за невиконання 
їх не встановлено іншої відповідальности;

2) про дезорганізаторські вчинки поодиноких членів ко
лективних господарств, їх робітників і службовців, що ламають 
виробничу дисципліну, зривають соціалістичне змагання, удар
ництво та виконання виробничих планів;

3) про недбайливе ставлення до колгоспного майна, коли таке 
ставлення йе спричинило тяжких наслідків;

4) про таємне загарбання (крадіж) матеріялів і знаряддя, що 
його вчинили в колективному господарстві його члени, або ро
бітники чи службовці колгоспу, коли вартість вкраденого не пе
ревищує 25 карбованців;

5) про хуліганство, тобто бешкетні вчинки, поєднані з очевид
ною неповагою до республіки або громадянства, якщо ці вчинки 
не були надто злісні (п. 2, арт. 72 Адміністративного кодексу і 
ч. І арт. 70 Кримінального кодексу УСРР);

6.) про наклеп, тобто поширення зазнаки неправдивих вигадок, 
що ганблять іншу особу, за винятком наклепу у друкованому 
або іншим способом розмноженому творі (ч. І арт. 169 Кримі
нального кодексу УСРР);

7) про образу, заподіяну вчинком, словом або на письмі (на
приклад, у стінній газеті) (арт. 167 Кримінального кодексу УСРР);

8) про навмисний удар, побій й інші силоміцькі вчинки, що 
завдали фізичного болю, коли ці вчинки не мали характеру мор
дування (ч. І арт. 153 Кримінального кодексу УСРР);

9) про порушення громадської безпеки й ладу, а саме:
а) про невиконання законного наказу або вимоги міліціонера*



військової сторожі чи іншої влади, що охороняє громадський лад 
і безпеку, коли ці вчинки не спричинили або ке могли спричи
нити тяжких наслідків (ч. І арт. 197 Кримінального кодексу 
УСРР);

б) про зламання будівельних, протипожежних і ветеринарних 
правил, встановлених у законі або від уповноважених на те ор
ганів влади (п. 37 арт. 72 Адміністративного кодексу УСРР);

в) про заподіяння шкоди через недбайливе поводження з 
вогнем або через Інші навмисні загальнонебезпечні дії (п. 38 
арт. 72 Адміністративного кодексу УСРР);

г) про ухиляння неписьменних осіб від реєстрації або відвіду
вання шкіл ліквідації неписьменності!, чи поодиноко-гурткового 
навчання (п. 47 арт. 72 Адміністративного кодексу УСРР);

д) про перешкоду дітям відвідувати школу;
е) про зірвання чи пошкодження печатки або інших знаків, 

накладених з наказу влади, щоб охоронити певні речі, сховища 
або інші приміщення, якщо в цих учинках не виявилася зліс
ність (ч. І арт. 203 Криміиалоною кодексу УСРР);

ж) про нищення, псування, знесення або переміщення покла
дених за землевпорядження тимчасових або постійних межових 
знаків, а так само про поставлення нових, де їх не повинно бути, 
якщо в цих учинках не виявлено зловмисности (ч. 2 арт. 203 
Кримінального кодексу УСРР);

з) про самоправство, цебто коли будьхто самовільно, не
хтуючи встанепленнй законом або відповідними правилами по
рядок і ламаючи права Іншої особи, здійснює своє дійсне або 
гатане право, якщо ці вчинки не спричинили тяжких наслідків 
(арт. 154 Кримінального кодексу УСРР);

10) про зламання правил, що охороняють народне здоров'я, 
а саме:

а) про те, що особи, до того зобов'язані, не повідомляють 
належні органи влади про заразливі захворування людей, або про 
зараїливі зрхворування чи падіж худоби, якщо це не спричинило 
тяжких наслідків (п. б арт. 72 Адміністративного кодексу УСРР);

б) про зламання правил охорони народнього здоров'я, вста
новлених у законі або від уповноважених на це органів влади 
(п. 37 арті 72 Адміністративного кодексу УСРР);

14. Сільським судам підсудні кримінальні справи про право- 
ломствя, що їх вчинили мешканці села за місцем учинення пра- 
воломства або за місцем мешкання праволомця. Докладні пра
вила про п дсудність встановлюється в інструкції, що її видає 
Народній комісаріат юстиції УСРР.

13. Кримінальні справи, передбачені в арт. 12 цієї устави, не 
може розмпд ти сільський суд, якщо з моменту, коли вчинено 
прзволомство, минуло понад два місяці.

10. У криміна ьних справах сільський суд має право застосу
вати один із таких ....ходів впливу:



1) попередження;
2) громадську догану з оголошенням або без оголошення 

в пресі, або з оголошенням на загальних зборах виборців;
3) штраф найбільш десять карбованців, що йде на загальні 

культурні заходи місцевого значення, або на потреби окремих 
місцевих громадських організацій (МОДР, „Друзі Дітей*, ТДО- 
авіяхему тощо) з розсуду суду;

4) примусове виконання призначеної громадської роботи на 
реченець найбільше п'ять діб.

Крім застосування одного з зазначених заходів впливу, сіль
ський суд може покласти на засудженого обов'язок відшкоду
вати вчинену ним втрату, розміром найбільш п'ятдесят карбо
ванців;

17. Коли підчас розгляду справи сільський суд визнає, що за 
вчинене праволомство не можна обмежитися заходами впливу, 
зазначеними в арт. 16 цієї устави, то він передає справу народ- 
ньому судові або начальникові райоиової міліції, кому слід.

Г. Спеціальні правила розгляду цивільних справ.
18. Сільські суди розв'язують такі цивільні справи:
1) майнові спори на суму найбільше п'ятдесят карбованців;
2) позови на утримання дітей, непрацездатного дружини та 

інші простіші справи про аліменти, за винятком позовів про алі
менти, сполучені з установленням батьківства;

3) земельні спори, що в них сторонами є окремі сільські го
сподарства (двори), або окремі члени господарства (двору), не
залежно від суми позову, якщо ці спори виникають не підчас зе
млевпорядження, а так само—справи про родинно-майновий поділ;

4) трудові спори на суму найбільш 25 крб.: про заробітну 
плату, про оплату надвстановлених робіт та про спецодяг.

19. Сільським судам підсудні цивільні справи, що виникають 
між мешканцями села за місцем мешкання запізваного, а спори 
яро землекористування — за місцем находження спірної дільниці 
землі.

Д. Про керівництво і нагляд за діяльністю сільських судів.
20. Наглядати за діяльністю сільських судів покладається на 

народній суд і прокуратуру.
21. Народній суд, міський і дільничий прокурор мають право 

зажадати від сільського суду всяку справу.
22. Коли народній суддя, безпосередньо або на протест про

курора, виявить у постанові сільського суду свого району Істотне 
зламаня закону або інтересів трудящих, то він повинен зупинити 
виконання цієї постанови, взяти справу до свого справування, 
щоб розглянути по суті або дати їй інший належний напрям.

23. Керувати діяльністю сільських судів покладається на на
родні суди.



21. Докладні правила про порядок розгляду справ у сільських 
судах встановлює Народній комісаріят юстиції УСРР.

Харків, 25 січня ІР31 р.
Вик об Голови ВУЦВК М. Василенко. Голова РНК УСРР В. Чубар. Заст. 

секретаря ВУЦВК К Горлинськнй.

23. Про реченці внесення комірного у будинках 
усуспільненого сектору та про крайній розмір 

пені за прострочення виплати Його.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ

нії комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
I.

1. Особи, що живуть у будинках, належних державі, коопе
ративним, професійним і громадським організаціям, вносять 
комірне:

1) робітники, службовці і прирівнені до них законом особи 
найпізніш 5 числа того місяця, що Йде за місяцем, за який вно
ситься плату;

2) всі інші особи найпізніш 1 числа того місяця, за який 
вноситься плату.

2. За прострочення виплати комірного в установлені реченці 
особи, зазначені в п. 1 арт. І, вносять пеню розміром Чі% на 
день за кожний день прострочення, а особи, зазначені в п. 2 
арт 1—розміром 7і*о на день.

Нараховану пеню справляється спрощеним судовим порядком, 
установленим для справляння задовжености з комірного.

З За невиплату комірною і нарахованої пені — як мине місяць 
після встановлених реченців, зазначених в арт. 1 осіб можна ви
селяти судовим порядком.

II.
4. Цю постанову видається на зміну арт. 166 і п. „з* арт. 171 

Цивільного кодексу УСРР, арт. 1 постанови Ради народніх ко
місарів УСРР з 23 червня 1925 р. „Про кінцевий розмір відсот
ків (пені) за прострочення виплат за найми житлових примі
щень* (36. Уз. УСРР 1925 р. 40-41, арт. 283) та арт. 22 по
станови ВУЦВК і РНК УСРР з 29 лютого 1928 р. „Про комірне 
(кватирову плату) 1 заходи до врегулювання користування жит
лом у містах і селищах міського типу* (36. Уз. УСРР 1928 р. 
К(і 4, арт. 54).

Харків. 25 січня 1 >4 р.
Вик об голови ВИ1ВК М.Василенко. Заст голови РНК УСРР В Порайчо. 

&.іст <екр(тари ВНІВК К. Горлинськнй.
Оголоцено в „Вістях ВУціЖ- 10 лютого 1931 р. № 34.



24. Про розмір комірного для осіб, що живуть у житло-
орендних кооперативах.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ
ні* комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Розмір комірного для осіб, що живуть у будинках, орен

дованих житлоорендними кооперативами, визначав управа житло- 
орендного кооперативу:

1) для членів кооперативу—за ставками, що їх встановила 
для даної місцевості міська або селищна рада;

2) для не членів кооперативу—за зазначеними в п. 1 цього 
артикулу ставками з надвишкою в 10%, з тим проте, щоб ко
мірне разом з надвишкою не перевищувало встановлених у за
коні крайніх розмірів комірного.

У в а г а .  Надвишка, передбачена в п. 2 цього артикулу, 
йде до спеціяльних капіталів житлового фонду.

ІІ.
2. Цю постанову видається на зміну постанови ВУЦВК і РНК 

УСРР з 29 лютого 1928 року „Про комірне (кватирову плату) і 
заходи до врегулювання користування житлом у містах і селищах 
міського типу** (36. Уз. УСРР 1928 р. Ке 4, арт. 54) і арт. ЗО 
..Устави про житлову кооперацію" (36. Зак. УСРР 1930 р. Ке З, 
арт. 36) та на доповнення постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 
ІІ липня 1928 р. „Про спеціяльні капітали житлового фонду" 
(36. Уз. УСРР 1928 р. Ке 17, арт. 169).

Харків. 25 січня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. голови Р І І К У С Р Р  В.Пораймо. 

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК'* 10 лютого № 34.

25. Про заходи до забезпечення житлом робітників 
коксохемічної промисловосте

Щоб забезпечити житлом робітників коксо-хемічної промисло
восте Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада 
нпродніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Чинність постанови ВУЦВК і. РНК УСРР з 3 липня 1929 р. 
„Про адміністративне виселення з будинків трестів „Донвугілля" 
і „Південкриця" у рудницьких робітничих селищах осіб, що йе 
працюють на цих підприємствах" (36. Зак. УСРР 1929 р. Ке 18, 
арт. 152) і арт. З постанови ВУЦВК І РНК УСРР з 9 серпня 
1930 р. „Про заходи до забезпечення житлом робітників кам'яно
вугільної та металюрґійної промисчовости Донецького басейну"



(36. Зак. УСРР 1930 р. № 18, арт. 170) поширити на підприєм
ства коксо-хемічної промисловосте 

Харків, 25 січня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Василснко. Заст. голови РНК УСРР Д Петров- 

ський. Засг секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

ПОСТАНОВИ РНК УСРР.

26. Про затвердження устави про комунальні трести.
Щоб поліпшити умови роботи комунальних підприємств, Рада 

народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
I.

1. Затвердити додану уставу про комунальні трести.
2. Перевести в 1931 році основні комунальні підприємства 

(електростанції, водогін, каналізацію, трамвай, автобуси і гости- 
ниці) у великих містах, підаеглих безпосередньо центрові, на 
господарський розрахунок, відповідно до зазначеної устави.

3. Зобов'язати Головну управу комунального господарства при 
Раді народніх комісарів УСРР разом з Державною плановою 
комісією УСРР і Народнім Комісаріатом фінансів УСРР встано
вити обсяг, порядок і реченці переходу комунальних підприємств 
(арт. 2) на господарський розрахунок.

II.
4. Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 12 червня 1929 р. „Про 

фонди поліпшення побуту робітників і службовців комунальних 
підприємств, що є на місцевому бюджеті" (36. Зак. УСРР 1929 р. 
№ 15, арт. 120) до комунальних підприємств, що перейшли на 
господарський розрахунок відповідно до вищезазначеної устави, ке 
прикладати.

Харків, 28 січня 1931 р„ >6 175.
Голова РНК УСРР В- Чубар. Керівннчий справ РНК УСРР Я. Касяп

27. Устава про комунальні трести.
1. Засади.

1. За комунальні трести визнається підлеглі міським радам 
комунальні підприємства, організовані як самостійні господар
ські одиниці з неподільним на паї капіталом та які чинять на 
засадах господарського розрахунку, відповідно до плянових зав
дань, що їх встановила міська рада, та на основі затверджених 
для них статутів.

2. Комунальні трести закладається за постановами міських 
рад і підпорядковується секції комунального господарства.



3. Комунальним трестам надається права юридичної особи і 
самостійність в оперативній діяльності, згідно з цією уставмо 
та їх статутами.

4. Комунальні трести за свої зобов'язання відповідають тільки 
тим належним їм майном, що на нього за чинним законодавством 
можна звернути справляння. Держава та міські ради за зобо
в'язання трестів не відповідають. Трести не відповідають за довги 
держави та міських рад.

5. Комунальні трести володіють, користуються Й розпоряд- 
жають наданим їм майном та провадять свої операції на підставі 
загальних законів і відповідно до своїх статутів, керуючися пром- 
фінплянами, що їх затвердили дотичні міські ради, на подання 
секції комунального господарства.

ІІ. Закладання та реєстрація.
6. Закладаючи комунальний трест (арт. 2), дотична секція ко

мунального господарства складає опис та інвентарний баланс 
майна, що його дається тресту, а також статут тресту. В статуті 
тресту обов'язково треба зазначити:

1) назву (фірму) треста, назву органа, якому він підпорядко
ваний, місце осідку його керівничого, а також перелік та місце 
виробничих підприємств, що входять до складу тресту;

2) предмет діяльности тресту;
3) розмір даного трестові статутового капіталу;
4) повноваження керівника тресту.
До статуту треба додавати інвентарний балянс.
7. Розмір статутового капіталу визначається в сумі оцінки на- 

даваного трестові майна та інших цінностей.
У в а г а .  Дані трестові земельні дільниці, родовища копа

лин, ліси та води до статутового капіталу тресту не вклю
чається, але площу їх зазначається в статуті тресту, його
звітах та балянсах.

8. Опис та оцінку майна переводиться відповідно до спеціяль- 
ниг законів про інвентаризацію майна місцевих рад та до ін
струкцій Головної управи комунального господарства при Раді 
народніх комісарів УСРР.

9. Коли не можна на день затвердження статуту треста скла
сти інвентарний балянс і точно визначити розмір статутового 
капіталу, то можна показати його орієнтовною сумою, не по
даючи інвентарного балянсу.

Точний розмір статутового капіталу повинен бути в такому 
разі визначений і включений до статуту не пізніш, як через два 
місяці по затвердженні балянсу за перший операційний період.

10. Статути комунальних трестів затверджують міські ради 
на подання секції комунального господарства.

11. По затвердженні статуту керівник тресту заявляє до на
лежних органів про реєстрацію тресту, за чинним законодавством.



ПІ. Майно комунальних трестів.

12. Майно, що його передається трестові при його закладенні 
включається до статуту тресту як його статутоввй капітал.

13. Не можна видавати трестову продукцію безплатно або за 
зменшені проти встанов.'кних ціни й забирати кошти та майно 
в треста протягом операційного року та списувати протягом 
операційного року належні трестові довги від установ, підпри
ємств і організацій усуспільненого сектору.

14. Відбирати частину майна від треста можна не інакше, як 
за постановою дотичної міської ради й тільки з умовою, щоб на 
міську раду була переведена частина належних трестові довгів, 
що домірно припадає на відібрану частину майна.

15. Міській раді відбирати кошти у комунального треста або- 
списувати належні комунальному трестові довги від установ, 
підприємств і організацій усуспільненого сектору за кінцевим ба- 
лянсом тресту можна тільки з умовою, що після такого віді
брання або списання обігові кошти тресту не будуть менші від 
одної третини його статутового капіталу.

IV. Управління тресту.

16. На чолі комунального тресту є керівник, що Його йаста- 
новлює і звільняє секція комунального господарства.

17. Керівник повинен вживати всіх заходів до здійснення 
мети, зазначеної в статуті тресту, виявляючи потрібну дбайли
вість та завбачливість. Керівник відповідає за цілість дорученого 
Йому майна і за господарне ведення справи, за чинним законо
давством, виробничими плинами й завданнями секції комуналь
ного господарства.

18. Керівник, під загальним керівництвом секпії комунального 
господарства та в межах затверджених виробничо-фінансових 
планів, самостійно провадить усю оперативну та адміністративну 
роботу тресту, управляючи його справами та майном, що є в 
його розпорядженні, укладаючи колективні договори, учиняючи 
всі правочини та операції, що належать до відання тресту, беручи 
дозвіл у секції комунального господарства за таких випадків:

1) набуття й перевласнення будівель та споруд;
2) здавання та брання в аренлу будівель, споруд та підпри

ємств, незалежно від реченця аренди;
3) участи в закладенні або придбанні акцій та паїв акційних 

(пайових) товариств та інших торговельно-промислових об'єднань.
Точно права Й обов'язки керівника встановлюється в статуті 

тресту.
19. Затверджувати виробничо-фінансову програму (пляни), 

затверджувати балянс і рахунки зиску та втрат, розподіляти зиск 
і встановлювати способи покриття втрат за минулий рік, вста
новляти тарифи за комунальні послуги, утворювати спеиіяльні 
капітали, ліквідувати комунальні трести за випадків, передбаче-



них в арт. 28 цієї устави, належить до компетенції дотичної 
міської ради, на подання секції комунального господарства.

20. Пляни нового будівництва, капітального ремонту, доустат
кування й переустаткування підприємств тресту розглядає міська 
рада, а затверджені пляни виконується під контролем) секції 
комунального господарства.

21. У статуті тресту зазначається, хто вчиняє правочини, під
писує довіренності, чеки та інші документи в справах тресту.

V. Ревізія.
22. Ревізує комунальні трести секція комунального госпо

дарства.
VI. Кредитування

23. Комунальні трести можуть одержувати короткореченцеві 
позики від державних та інших кредитових установ.

Довгореченцеві позики трест може одержувати тільки з до
зволу міської ради, на подання секції комунального господарства.

VII. СпецІяльні капітали та розподіл прибутків.
24. Крім статутового капіталу утворюється:
1) амортизаційний капітал;
2) фонд поліпшення побуту робітників та службовців;
3) фонд удосконалення й винаходів.
Утворювати інші спеціяльні капітали можна за постановами 

дотичних міських рад.
25. В кожному комунальному тресті провадиться за чинним за

конодавством амортизацію будівель, споруд, устаткування, інстру
ментів, інвентаря тощо певними відсотковими відрахуваннями до 
амортизаційного капіталу треста від інвентарної оцінки майна. 
Розмір відсотків встановлюється за інструкцією Головної управи 
комунального господарства при Раді народніх комісарів УСРР.

Трести провадять відрахування від своїх гуртових прибутків 
у встановленому в статуті розмірі до місцевих фондів соціалі
стичної реконструкції комунального господарства міст. Ці фонди 
утворюється на підставі окремих правил, що їх затверджує Го
ловна управа комунального господарства при Раді народніх ко
місарів УСРР, і є в розпорядженні секції комун, господарства.

Відповідні суми відрахувань до вищезазначених фондів трест 
перелічує щомісяця.

26. Щороку, коли дотична міська рада затверджує баланс ко
мунальних трестів, визначається розмір зиску та втрати його за 
минулий операційний рік. Коли за балансом тресту є втрати за 
минулі роки, із затвердженого зиску перш за все покривається 
ці втрати.

Частину зиску, що залишиться після цього, розподіляється так;
1) 10% відраховується до фонду поліпшення побуту робітни

ків і службовців;



2) Чі%—й.о фонду вдосконалення і винаходів;
3) 1и°Іо — до фонду преміювання.
Решту зиску, за винятком відрахувань на утворення спеціаль

них капіталів, передбачених в артикулі 24 цієї устави, переда
ється до місцевого бюджету.

Відрахування зиску комунальних трестів до місцевого бюджету 
провадиться порядком і в реченці, встановлені для відрахувань 
на прибуток держави зиску державних підприємств.

VIII. Звітність трестів.

27. Операційний рік комунальних трестів встановлюється як 
І державний бюджетовий рік. Якщо трест утворено раніш 3-х 
місяців до початку операційного року, то перший звіт і баланс 
складається за період часу з дня утворення тресту до кінця на
ступного операційного року.

Звіт і баланс комунального тресту найпізніщ через три 
місяці по закінченні операційного року подається на розгляд 
дотичної секції комунального господарства. Найпізніш через мі
сяць по одержанні балянсу секція комунального господарства 
надсилає Його з своїми поправками на остаточне затвердження 
президії міської ради.

Балянс, якщо його не затвердить міська рада протягом ші
стьох місяців по скінченні операційного року, вважається за при- 
нятий, як його виправила секція комунального господарства.

ЇХ Ліквідація.

28. Комунальні трести ліквідується за таких випадків:
1) визнання тресту встановленим порядком за неспроможного;
2) визнання недоцільним дальше існування тресту;
3) зменшення майна тресту в розмірі, іцо перебільшує дві 

п'ятипн статутового капіталу, якщо встановленим порядком не 
буде зменшено стагутовий капітал або поповнено його не менш, 
ніж до трьох п'ятий початкового розміру.

29. Ліквідація за випадку, передбаченого в п. 1 арт. 28 цієї 
устави, провадиться за законодавством про порядок визнання 
неспроможности. За інших випадків ліквідацію провадиться на 
підставі постанов міських рад на подання секції комунального 
господарства.

Ліквідацію провадить комісія, що її призначає дотична секція 
комунального господарства. Постанову про ліквідацію оголошу
ється встановленим порядком.

Майно, що залишиться після ліквідації, перебирає дотична 
міська рада.

ЗО. Нормальний статут комунальних трестів видає Головна 
упраза комунального господарства при Раді народніх комісарів 
УСРР.



Рада народнії комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
Параграф 5 поділу VI своєї постанови з 14 червня 1921 р. 

Діро Всеукраїнську Академію наук" (36. Уз. УСРР 1921 р. № 21, 
арт. 310) ухвалити в такій редакції:

*§ 5. Президія академії складається з президента, двох вице- 
президентів, неодмінного секретаря та трьох членів президії.

Склад президії реченцем на 3 роки обирає рада Академії з 
числа її дійсних нленів і його затверджує Народній комісаріят 
освіти УСРР".

Харків, ЗО січня 1931 р. № І 90.
Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.

29. Про склад Української економічної наради.
Рада нзродніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
Затвердити такий склад Української економічної наради:
Голова— Чубар В. Д
Заступники голови — т.т.: Сербиченко О. К., Дудник А. М,у 

Затонський В. П., Порайко В. І. та Петровський Д. /.
Члени—т.т.; Косіор С. В С у х о м л и н  К. В.> Демченко М. Лі, 

Майоров М. М К о в а л ь  К. Ф. та Певзнер А. М.
Харків, ЗО січня 1931 р. № 177.

Голова РНК УСРР В. Чубар. КерівннчиЙ справ РНК УСРР Я. Касян.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 10 лютого 1931 р № 34.

ЗО. Про заочне навчання.

Щоб надати пляновости справі організації заочного навчання, 
що є, поруч із шкільним навчанням, основною формою для під
вищення загальноосвітнього рівня трудящої людности і готуванню 
кадрів, Рада народніх комісарів УСРР постановила затвердити 
нижченаведені засади про заочне навчання:

І.
1. Заочні школи мають за своє завдання готувати заочним 

навчанням нові кадри та підвищувати кваліфікацію робітників у 
різних галузях народнього господарства, державного і культур
ного будівництва, а так само підвищувати загально-освітній і по
літичний рівень їх.

2. Заочні школи організуються за галузевою ознакою народ
нього господарства, державного й культурного будівництва і, 
відповідно до цього, ними відають різні урядництва Й організації.

У в а г а .  Господарські об'єднання організують заочні школи 
тільки з дозволу відповідних урядництв.



З- Заочні школи здійснюють свої завдання через*
1) видання друкованих лекцій з усіх дисциплін своєї програми;
2) видання контрольних анкет і збірників завдань для пере

вірки успіхів учнів-передплатників при заочному засвоєнні 
дисциплін;

3) заочних писаних консультацій у всіх справах щодо засво
єння дисциплін, які увіходять до програми заочної школи;

4) інші способи допомоги учням підвищити їхню кваліфікацію, 
загально-освітній й політичний їхній рівень.

4. Навчальні матеріали з загально-освітніх дисциплін для всіх 
заочних шкіл, незалежно від того, хто ними відає, видає Народ
ній комісаріат освіти УСРР.

Інші урядництва можуть видавати згадані матеріали тільки з 
дозволу Народнього комісаріату освіти УСРР.

5. На Народній комісаріят освіти покладається загально-ідео
логічне, наукове Й програмово-методичне керівництво заочним 
навчанням, що його провадять різні урядництва.

Зокрема на Народній комісаріят освіти покладається:
1) розробляти і затверджувати типові навчальні пляни і про

грами для заочних шкіл, що відповідають стаціонарним школам, 
і встановлювати загальні програмово-методичні засади для інших 
заочних шкіл;

2) встановлювати обов'язковий мінімум стосовно до суспіль
них, загально-теоретичних і загально-технічних дисциплін;

3) остаточно затверджувати керівників навчальної частини за
очних вищих шкіл;

4) затверджувати реченці навчання для заочних шкіл різних 
типів;

5) встановлювати основні вимоги щодо комплектування заоч
них шкіл учнями-заочниками і педагогічним персоналом;

6) систематично контролювати навчальну роботу заочних шкіл, 
а так само програмово-методичну роботу тих урядництв, що ві
дають заочними школами;

7) керувати українізацією заочних шкіл і наглядати за здійс
ненням її.

6. Програмово - методичне керівництво Народній комісаріят 
освіти УСРР здійснює за безпосередньої участи відповідних 
урядництв і організацій, що відають заочними школами.

7. Постанови Народнього комісаріяту освіти УСРР у справах, 
зазначених в арт. 5 цієї устави, є обов'язкові для урядництв, 
що мають у свойому виданні заочні школи, і для самих цих шкіл.

8. Кожне урядництво, що має мережу заочних шкіл, щоб здійс
н и т и  керівництво справою заочного навчання, організує єдиний 
адміністративно-організаційний центр заочного навчання; на цей 
центр покладається:

1) організувати різні типи заочних шкіл по даному урядництву;
2) провадити загальне організаційне й адміністративне керів



ництво заочними школами, а так само брати участь у програмово- 
методичному керівництві, що його провадить Народ пй комісаріат 
освіти УСРР, відповідно до арт. 5 цієї постанови;

3) розробляти Й готувати до друку увесь потрібний учбовий, 
програмовий і методичний матеріал, додержуючи правил арт. 4 
ціе! постанови;

4) встановлювати правила прийому, умови навчання (плату за 
навчання, реченці навчання тощо) відповідно до арт. арт, 5 — 7 
цієї постанови;

5) настановлювати керівників справою заочного навчання в 
даному урядництві та керівників заочних шкіл.

У в а г а .  Керівників заочних ВИШ'ів настановлюється, по 
розумівшися з Народнім комісаріатом освіти УСРР.

9. Комплектування заочних шкіл учнями, навчально консуль
таційне обслуговування їх і контролю роботи учнів провадять 
відповідні стаціонарні школи, що при них організується для 
цього спеціальні заочні сектори.

У в а г а .  Для масових освітніх установ заочного навчання 
дозволяється організувати, замість секторів при стаціонарних 
школах, відповідні районові і міські бази заочного навчання.

10. Ступені заочного навчання, як правило, повинні відпові
дати ступеням шкільного навчання (стаціонарних шкіл).

11. Заочні школи мають усі права й пільги нарівні із стаціо
нарними школами, що є на державному бюджеті.

12. Особи, що закінчили заочні школи, мають усі права нарівні 
з тими, що закінчили відповідні стаціонарні школи.

13. Адміністративний і педагогічний персонал заочних шкіл і 
заочних секторів при стаціонарних школах має ті самі права, що 
й адміністративний та педагоіічний персонал стаціонарних шкіл.

14. Заочні школи, як правило, є окремі господарські одиниці 
з правами юридичної особи. Державна скарбниця за зобов^зання 
заочних шкіл не відповідає.

У в а г а .  Видатки на організацію Й утримання заочних 
шкіл, що є у вілянні кооперативних та інших громадських 
організацій, покладаються на кошти цих організацій І їх 
проводиться за їхніми фінансовими планами.

15. Кошти на утримання заочних шкіл складаються з:
1) внесків учнів-передплатників;
2) надходжень від продажу друкованих видань;
3) субсидій з державного І місцевих бюджетів за кошторисом 

відповідних урядництв, а так само субсидій державних, профе
сійних, кооперативних та інших організацій;

4) інших надходжень.
У в а г а .  За окремих випадків заочні школи можна, на 

вилученими з правил арт. 14 цієї постанови, фінансувати з- 
державного або місцевого бюджетів порядком, установленим 
для фінансування стаціонарних шкіл.



16. Статути окремих заочних шкіл затверджують, відповідно 
до засад, установлених у цій постанові, урядництва, що в їхньому 
віддані є заочні школи, порозумівшися з Народнім комісаріятом 
освіти УСРР.

17. Заочні школи мають печатку з своєю назвою.
18. Заочні школи відкривається і закривається за постановою 

відповідних урядництв, порозумівшися з Державною плановою- 
комісією УСРР.

Заочні вищі школи й технікуми відкривається порядком, уста
новленим для відповідних стаціонарних шкіл.

19. Усі вищі й середні заочні школи, а так само й інші цен
тральні заочні школи реєструється в Народньому комісаріаті 
освіти УСРР, а заочні сектори стаціонарних шкіл — у районових 
виконавчих комітетах або міських радах.

Порядок реєстрації встановлює Народній комісаріат освіти 
УСРР.

20. Усі заочні школи, що їх відкрили урядництва або органі
зації перед виданням цієї постанови, повинні перейти на статути 
відповідно до засад викладених у цій постанові.

ІІ.
21. Цю постанову видається відповідно до арт. 4 постанови 

ЦВК і РНК Союзі РСР з 11 вересня 1929 р. „Про встановлення 
єдиної системи індустріяльно-технічної освіти- (36. Зак. СРСР 
1929 р., № 60, арт. 553).

Харків, 1 лютою 1931 р, Л% 192.
Заст. голови РІІК УСРР В. Порайко. КершничиМ справ РИК УСРР Я. Касян.

ПОСТАНОВИ НКЮ УСРР.

31. Як прикладати постанову ВУЦВК І РНК УСРР „Про заходи 
поліпшення умов праці висуванців** до осіб, що їх висунемо на 

відповідальну роботу до видання цієї постанови.
Підстава: арт арт. 1 1 2 постанови ВУЦВК 

І РНК УСРР. з лютого 1930 р. .Про заходи до 
поліпшення умов праці висуванців" (36. Зак. УСРР- 
1930 р., ><? 4, арт. 46).

Додержуючи основної мети вищезазначеної постанови ВУЦВК 
і РНК УСРР утворювати найсприятливіші умови праці робітників- 
внсуванців, НзроднП комісаріат юстиції УСРР п о с т а н о в и в  
п о я с н и т и :

1. Постанова ВУЦЗК і РНК УСРР з 5 лютого 1930 р. „Про 
заходи до поліпшення умов праці висуванців* не містить в собі



будь-яких обмежень і заборони прикладати Ті до висуванців, що 
їх висунуто до видання цієї постанови.

Тому, цю постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 5 лютого 1930 р. 
можна прикладати також до робітників і робітниць з виробни
цтва, колгоспників, наймитів і наймичок, селян та селянок 
(бідняків і середняків), що їх висунуто до видання цієї поста
нови на відповідальну та провідну роботу в державних, коопе
ративних та громадських установах і організаціях, з умовою:

а) якщо цих осіб висунули організації, зазначені в п.п. І—З 
арт. 1 згаданої постанови з 5 лютого 1930 року;

б) якщо відповідні органи праці, профспілки та адміністрація 
за кожного окремого випадку дійдуть згоди поширити згадану 
постанову ВУЦВК і РНК УСРР на дану особу.

2. Пільги та переваги, що їх передбачено в постанові ВУЦВК 
і РНК УСРР з 5 лютого 1930 р. „Про заходи до поліпшення умов 
праці висуванців" застосовується до вищенаведених осіб лише 
з моменту, коли буде розв'язано справу про поширення на них 
зазначеної постанови, а не за минулий час.

Харків. ЗО січня 1931 р.
Заст. НКЮ та ГПР А. Приходьмо Тво зів. кодвідділу М. Петренко

32. Про категорію, що за нею треба справляти єдину державну 
оплату з запізнаного за випадків, передбачених в арт, арт. 56

і 58 ЦПК УСРР.

Народній комісаріят юстиції УСРР п о с т а н о в и в  п о я с 
н и т и :

1. За випадків, передбачених в арт.арт. 56 і 58 ЦПК УСРР, 
єдину державну оплату справляється з запізваного за його кате
горією.

За цього, коли запізваний належить до вищої категорії, ніж 
позивач, то за випадку, передбаченого в арт. 56 ЦПК, з суми 
єдиної державної оплати, яку треба справити з запізваного, по
кривається належні до відшкодування витрати позивача на єдину 
державну оплату, а решту справляється з запізваного на прибуток 
місцевого бюджету.

2. На виняток з арт. 1 цієї постанови, коли запізваний нале
жить до 1-ї, а позивач до 2-ї категорії платіїв єдиної державної 
оплати, то зазначену оплату за випадку, передбаченого в арт. 56 
ЦПК, справляється з запізваного за категорією позивача.

3. На справляння єдиної державної оплати на прибуток міс
цевого бюджету треба видавати окремого виконавчого листа.

Харків, 2 лютого 1931 р.
Засг. НКЮ та ГПР А. Приходьмо. Тво. зав. кодвідділу М. Петренко.
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-та РОЗПОРЯДЖЕНЬ-
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 
№ 3 15 березня 1931 р. № З

З М І С Т

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.

33. Про реорганізацію районів УСРР.
34. Про Організацію ..Комісії' виконання'* 1 при Раді народвіх комісарів УСРР.
35. Про зміну арт 18 Устави про дисциплінарну відповідальність порядком під

леглосте
36 Про скасування місцевих податків з транспортовнх засобів та з худоби для 

усуспільненого сектору.
37. Як соціально забезпечувати родини військових службовців, закликаних до

кадрів 1 до перемінного складу територіальних частин Робітничо-селянської 
червоної армії.

38. Про порядок оплати робітників, що їх надсилається для роботи у колгоспах
і колгоспних об’єднаннях

Постанова РНК УСРР.

39 Про підвищення крайнього розміру податку з будівель для окремих категорій 
ллатіїв приватного сектору.

Постанови та Інструкції НКздоров’я, ГоловупрміліціТ й Крим, розшуку
та НКЮ УСРР

за курорт республіканського значення та 

і спортивної зброї та реє-

40. Про оголошенвя м. Скадовського
про межі цього курорта.

41. Як видавати дозволи на придбання мисливської
струвати її.

42. Про поширення чинаости постанови ВУЦВК 1 РНК УСРР з 13 липня 1927 р.
„Пропадання права неспірного стягання адміністративним порядком кре
дитово-кооперативним організацій', лі рійож>п}~фІзНГТ1сеукраінської кон-

Д^жа.за ПуАіч..а ]тори Державного банку СРСР.
5ІБЛКЛЕКА У Р С О



ПОСТАНОВИ ВУЦВК і РНК УСРР
33. Про реорганізацію районів УСРР.

Перший період запровадження реформи двоступневої системи 
управління з усією наявністю довів величезну її перевагу щодо 
наближення органів управління до широких трудящих мас та Тх 
безпосередньої участи в соціялістичному будівництві й тим самим 
викорінення бюрократизму, здешевлення державного апарату та 
зміцнення економічно - фінансового стану району.

Перевірка діяльности районів, їхнього економічного та фінан
сового стану за минулий з часу запровадження наведеної реформи 
період вимагає перевести деякі часткові уточнення мережі рай
онів та сільських рад, щоб надалі закріпити досягнення запро
вадженої реформи.

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

І.
1. Змінити теперішній адміністративно-територіяльний поділ 

УСРР і розформувати 119 районів порядком, зазначеним в арт. арт. 
2—8 цієї постанови;

2. Території нижчезазначених розформованих районів приєд
нати в цілому до таких районів:

1) Олександрівського (кол. Артемівської округи) до Крама
торського.

2) Красилівського до Антонинського.
3) Аннопільського до Славутського.
4) Базалійського до Теофипільського.
5) Вчорайшанського до Ружинського.
6) Плужнянського до Заславського.
7) Гребінківського до Білоцерківського.
8) Миронівського до Богуславського.
9) Корнинського до Попельнянського.

10) Узинського до Рокитянського.
11) Велико - Половецького до Сквирського.
12) Чернівецького до Бабчинецького.
13) Ялтушківського до Барського.
14) Шпиківського до Браславського.
15) Лучинецького до Копайгородського.
16) Мястківського до Крижопільського.
17) Дашівського до Лінецького (Іллінецького).
18) Турбівського до Липовецького.
19) Яришівського до Могилівського.
20) Ситківецького до Немирівського.
21) ЧечІльницького до Ободівського.
22) Вапнярського до Томашщльського.



23) Чоповицького до Малинського.
24) Підвисоцького до Бабанського.
25) Манківського до Будького.
26) Хащуватського до ГрушкІвського.
27) Ладижинського до Уманського (коЛ. Уманської округи).
28) Катеринопільського до Тальнівського.
29) Петропавловського до Межівського.
.Ю) Юр'ївського до Павлоградського.
31) Котівського до Магдалинівського.
32) Перещепинського до Ново-Московського.
33) Криничуватського до Солонянського.
34) Гуляй -Нільського до Чубарівського.
35) Братського до Бобринецького.
36) Мало - Висківського до Велико - Висківською.
37) Лисаветградського до Знам’янського
38) Новюродківського до Ново - Празького.
39) Рівнянського до Ново-Українського.
40) Бишівського до Брусилівського,
41) Ново-Шепелицького до Чорнобильською.
42) Батуринською до Бахмацького.
43) Ярославецького до Глухівською.
44) Холмськоюдо Корюківського.
45) Сосницькою до Манського.
1(ї) Ямпільського (кол. [лухівськ. о к р )  до Шостенського.
47) Ілинського (кол. Кременчуцької округи) до Ново-Геор

гіївської о.
48) Казанківською до Долинською.
19) Петрівського (кол. Криворізької округи) до П'ятихатського. 
■)0) Срібиянською до Варвинського.

І) Березівського (кол. Лубенсько! округи) до Велико-Буб- 
н певного з райцентром в селищ, при ст. Талалаївка.

52) Ковалівського до Драбівського.
53) Яготиікького до Згу рівського.
>1) ІІероновицького до Миргородського.
•>5) Яблунівського (кол. Лубенської округи) до Оржицького. 
*') Яблунівського (кол. Прилуцької округи) до Прилуцького.
57) Глинського (кол. Лубенсько! округи) до Роменського.
>8) Покровсько Багачанською до Хорольського.
.»’)) Сінчанського до Чорнухинського.
(О) Вовчківського до Лубенського.
ЬІ > Березово-Рудського до Пирятинською.
'*) Осиншського до Білокуракинського.
3) Веселівського до Велико- Білозерського.

Мї Іваншського до Нижи. Сірогозької о.
К ) Волбдимирського до Ново - Бузькою 
<*> Савранського до Кривоозерського.



67) ВрадіївСького до Любошівського.
68) Грунського до Зіньківського (кол. Полтавськ. окр)
69) Шишацького до Дикунського.
70) Мало-Перещепинського до Ново-Санжарського.
71) КегичІвського до Сзхнівщанського.
72) Зачепилівського до Красноградського.
73) Рублівського до ЧутІвського.
74) ВіЙтівецького до Волочиського.
75) Фельштинського до Городоцького.
76) Вовковинецького до Деражнянського.
77) Зіньківського (кол. Проскурів, окр.) до Затонського
78) Старо Синявського до Лятичівського.
79) Міньківецького до Ново Ушицького.
80) Чорноострівського до Проскурівського.
81) Купинського до Смогрицького.
82) Китай - Городського до Старо-Ушицького.
83) Хотинського до Білопільського.
84) Крлснопільського до Жовтневого.
85) Синівського до Липово Д>линського.
83) Спілі «ського (кол. Сумської окр.) до Недригайлівського.
87) Шгемівського до Ульянівського.
88) Андріївського та Савииського до Балакліївського.
89) Коломацького до Валківською.
90) Волосько-Бллаклійського ті Сіньківського до Кубин

ського,
91) Боровського до Ізюмського
92) Сгзровірівського до Олексивського.
93) Лозоа *яьк1аського до Пегроаського. (кол. Харківської 

округи).
94) Кабанського до Рубеисанського (кол. Луганської окр.).
95) Нижнє-Дуазнського до Троїцького (кол. Харківської 

окр.) з райцентром в селі Покровське.
9о) КачкирІвського до Велико * Олександрівського.
97) Горностаївського дв Каховського.
98) Березнюватського до Снігурі іського.
99) Ново-Басанського до Бобровицького.

100) Ком ірівського до Нокенського.
101) Лосині іського до Носівського.
102) Куликівського до Олишівського.
103) Лобицького до Ріпкинського.
104) Ковельського до Чернігівського.
105) Іи. Г. І. Пегровського до Городиіцинського.
106) Олександрівського (кол. Шевченківської окр.) до Кам’ян- 

ського (тієї таки округи).
107) Таганчанського до Канівського.
108) Стеблівського до Корсунського.



109) Мошнянського до Черкаського.
110) Ведмедівського до Чигиринського.
111) Іркліївського до Чорнобаївського.
3. Нижчезазначені райони розформувати так:
1) Ладижинський район (кол. Тульчинської окр.) з переводом 

сільрад: Білоусівської, Ладижинської Лукашівської, Маньківської, 
Уляницької, Паланської, Скибінецької, Четвертинівської та Лади
жинської селищної ради —до складу Тростянецького району (кол. 
Тульчинської округи); Базаличівської, Бубнівськоі, Губникської, 
Дмитренківської, Ладижино - Хуторянської, Степашківської та Хар- 
пацької —до складу ГаЙсинського району.

2) Комишнянський район з переводом сільрад: Березово - Руд- 
ської, Венеславівської, Ветхалівської, Качанівської, Лободинської, 
Нижче-Будаківської, Петровської, Розбишівської, Ручанської, 
Середняцької та Червоно-Прапорівської—до складу Гадяцького 
району; решту сільрад—до складу Миргородського райойу.

3) Дмитріївський район (кол. Луганської округи) з переводом 
сільрад: Есаулівської та Нйжнє - Нагольчицької до складу Красно- 
Лучського району; Оріхівської, Треково-Вишневенької, Дяків
ської, Ново * Краківської та Бобриківської— до складу Рівеньків- 
ського району; Дмитріївської, Степанівської, Дібровської та Ново- 
Донбаської і Сніжнянської селищних рад — до складу Чистяків- 
ського району.

4. Порядком приєднання сільських місцевостей до міст, що 
їх виділено як окремі адміністративно-господарські одиниці, під- 
порякувати нижчезазначеним міськрадам такі райони:

1) Запорізькій міськраді — Софіївський район (кол. Запорізької 
округи);

2) Луганській міськраді — Успенівський район;
3) Зінов'ївськіЙ міськраді — Комланіївський район;
4) За переданням Софїівського району у відання Запорізької 

міськради, Успенівського району у відання Луганської міськради 
та Компаніївського району у відання ЗіновТвської міськради— 
Софіївський, Успенівський та КомпаніївськиЙ райони — ліквіду
вати.

5. Перечислити Крушинівську, Маньківську, Шумилівську, Бе
резо-Бершадську, Устянську, Луговську, Мало - Киріївську та 
Овсіївську сільради Джулинського району до складу Бершад- 
ського району.

6. Перечислити до складу Ізлучистого національно-єврейського,
району сільради: Чубарівську, ОзетІвську, Красинську, ВоЙ-
кендорфську, Фрайдорфську, Бухариндорфську, Чистопільську 
Лошкарівську, .Дзержинську, Олександропільську, Ново-Софіїв- 
ську та залюднені пункти: Острівку Миропільської сільради, 
Зорю, Зелений, Любимівку та Мардарівку Криничуватської сіль
ради Нікопільського району; Лекертівську сільраду Криворізь-



кого району; залюднені пункти: Павлопіль, Шевченко, Крутий 
беріг та Звезду Іванівської сільради Апостолівського району; 
Пріют, Сорочино та Наталівку Базавлуцької сільради Софіівського 
району; селищ. Фрайлебен Катеринівської сільради Солонянсь- 
кого району.

7. Перенести центр Ізлучистого району з колонії Ізлучистої 
до селищ. Чемеринськ.

8. Перейменувати селищ. Чемеринськ на Сталіндорф з відпо
відним перейменуванням Ізлучистого району на Сталіндорфський.

II.

1. Керівництво роботоїо щодо розформування районів покласти 
на урядову комісію в справі ліквідації округ при ВУЦВК.

Проведення на місцях потрібних заходів, що зв'язані з реор
ганізацією районів, покласти безпосередньо на відповідні рай
онові виконавчі комітети.

2. Районові з’їзди рад провести у межах новоутворених районів.

III.

Цю постанову видається на зміну постанови ВУЦВК та РНК 
УСРР з 2 вересня 1930 року „Про ліквідацію округ та перехід 
на двоступневу систему управління" (36. Зак. УСРР 1930 року 
№ 23, арт. 225).

Харків, 3 лютого 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. 

Секретар ВУЦВК М. Василенко.

34. Про організацію „Комісії виконання" при Раді народніх
комісарів УСРР.

Щоб забезпечити здійснення поставлених завдань соціялістич- 
ного будівництва третього вирішального року п’ятирічки й орга
нізувати перевірку фактичного виконання директив Уряду, Все
український центральний виконавчий комітет і Рада народніх 
комісарів УСРР вважають за потрібне вжити всіх заходів, щоб 
посилити боротьбу з хибами державного апарату, а надто бо
ротьбу з бюрократизмом, що зв’язує щораз більшу Ініціятиву 
робітничих мас і трудящих села. При цьому Всеукраїнський цен
тральний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР 
керуватимуться вказівкою В. І. Л е н і н а  про те, щоб „центр ваги 
перенести на добір людей, на перевірку фактичного виконання*.



Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ
ніх комісарів УСРР вважають, що перевірка виконання й зв'я
зане з цим зміцнення радянської дисципліни є одне з найважли
віших завдань керівництва справою будівництва соціалізму.

Зважаючи на це, Всеукраїнський центральний виконавчий ко
мітет і Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Встановити, поруч з наявними основними двома комісіями 
Ради народніх комісарів УСРР — Українською економічною на
радою й Державною пляновою комісією,— третю постійну комісію 
Ради народніх комісарів УСРР, надавши їй назву „Комісія вико
нання",

2. За основні завдання комісії виконання вважати: перевірку 
фактичного виконання директив Уряду й зміцнення дисципліни 
у огіх державних органах, у тому числі й у господарських орга
нізаціях, згори й донизу.

3. Визначити комісію виконання у складі: голови Ради народ
ніх комісарів УСРР — т. Чубаря В. Я. (голова комісії), заступника 
голови Ради народніх комісарів УСРР і Народнього комісара 
робітничо селянської інспекції УСРР — т. Затонського В. П. (за
ступник голови комісії), секретаря ЦК КП(б)У — тов. Черняв- 
ського В. І., голови Всеукраїнської ради професійних спілок 
т. Чуаиріиа М. Е. і голови Всеукраїнської спілки сільсько госпо
дарських колективів (Укрколгоспцентру) — т. Мусульбаса І. А.

Харків, 4 лютого 1931 р.

Голова ВУЦііК Г. ПетровськиЙ. Голова РИК УСРР В. Чубар. Секретар 
ВУЦ8ГС М. Василенко.

Оголошено у .Вістях ВУЦВК' 5 лютого 1931 р. № ЗО.

35. Про зміну арт. 18 „Устави про дисциплінарну відпові
дальність порядком підлеглости“.

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

І.

Арт. 18 „Устави про дисциплінарну відповідальність порядком 
підлеглости" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 10, арт. 104) ухвалити в 
такій редакції:

„18. Цю уставу не шириться:
1) на осіб, що відбувають обов'язкову військову службу, 

підчас перебування їх у лавах Робітничо-селянської червоної 
армії;

2) на робітників міліції^



3) на осіб адміністративно-муштрового складу поправно-тру
дових установ;

4) на воєнізовану охорону шляхів, що є у віданні Народнього 
комісарїяту шляхів;

5) на склад охорони підприємств та споруд, що мають осо 
бливе державне значення;

6) на робітників Об'єднано! державної політичної управи і
7) на робітників залізничого, морського, річкового й автошля

хового транспорту.
Зазначені особи підлягають дисциплінарній відповідальності 

за спеціальними законами і правилами.

ІІ.
Цю постанову видається на підставі арт. З постанови ЦВК і 

РНК Союзу РСР з 3 листопада 1930 р. „Про затвердження устави 
про дисциплінарне стягання на транспорті й устави про заохо
чення робітників транспорту, шо відзначилися на трудовому 
фронті- (36. Зак. СРСР 1930 р., № 56, арт. 584).

Харків, 5 лютого 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровсьниЙ. Голова РНК УСРР В. Чубар. Секретар 

ВУЦВК М. Василенко.

36. Про скасування місцевих податків з транспортових засобів 
та з худоби для усуспільненого сектору.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада нз- 
родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

I.
1. Брання місцевих податків з транспортових засобів і з ху

доби установ, підприємств та організацій усуспільненого сектору 
скасувати з 1 жовтня 1930 року.

2. Суми, що надійшли від зазначених податків після 1 жовтня 
1930 року до оголошення цієї постанови, не вертається.

II.
3. В „Уставі про місцеві фінанси УСРР- (36. Зак. УСРР 1926 р. 

№ 74-76, арт. 463; 1927 р. № 60—62, арт. 238 і 1929 р. № іб, 
арт. 135) поробити такі зміни:

1) арт. 23 зазначеної устави ухвалити в такій редакції:
„23. Податкові з транспортових засобів (п. „в- арт. 11) під

лягають нижчезазначені транспортові засоби, що їх держать у 
міських і сільських місцевостях приватні юридичні та фізичні 
особи, коли прибуток від них не ураховано підчас оподатку
вання єдиним сільсько господарським податком:



а) виїзні й тяглові коні та інші тварини, якщо ними користу
ються для транспорту безпосередньо або здаючи в найми;

б) саморушні екіпажі, моторові човни й велосипеди, що їх 
держать для їзди або перевозу пасажирів та вантажу;

в) човни, ялики й порони, що правлять для перевозного про
мислу (постійного перевозу за плату вантажів або пасажирів) або 
здавані в найми за плату.

У в а г а .  Об'єкти оподаткування, що належать міським 
житцям, які роблять у сільському господарстві, ураховані 
підчас оподаткування єдиним сільсько-господарським по
датком, слід оподатковувати місцевим податком ізтранспор- 
тових засобів тільки в тому разі, якщо їх використовують, 
як транспортові засоби, також і не в сільському госпо
дарстві*.

2) П.п. „б“, „в\ „г\ „д“, „е“, *з“ „и“, „к“ арт. 24 зазначе- 
ної устави — скасувати.

3) Арт. 26 зазначеної устави ухвалити в такій редакції:
,26. Податкові з худоби (а. „г* арт. 11) підлягає велика ро- 

гатизна, належна приватним юридичним і фізичним особам 
в межах міських селищ, старша за три роки, не оподатковувана 
податком з транспортових засобів (додаток 1)“.

4) П.п. „б*, „в", „д“, „е“ арт. 27 зазначеної устави — ска
сувати.

5) Увагу до п. 1 поділу А додатку 1 до зазначеної устави 
ухвалити в такій редакції:

„ У в а г а .  Розміри податку з тяглових коней не повинні 
перевищувати половини розміру, установленого в цьому 
пункті*.

6) Увагу до п. 8 поділу А додатку 1 до зазначеної устави 
скасувати.

4. В „Уставі про місцеві фінанси АМСРР* (36. Уз. УСРР 
1927 р. № 22 23, арт. 106 і 1928 р. № 16, арт. 149) поробити такі 
зміни:

1) Арт. 24 зазначеної устави ухвалити в такій редакції:
„24. Податкові з транспортових засобів (п. „в* арт. 12) під

лягають нижченаведені транспортові засоби, що їх тримають у 
міських і сільських місцевостях приватні юридичні та фізичні 
особи, коли прибуток від них не ураховано підчас оподаткування 
єдиним сільсько-господарським податком:

а) виїзні Й тяглові коні та інші тварини, якщо ними користу
ються для транспорту безпосередньо або здаючи в найми;

б) саморушні екіпажі, моторові човни І велосипеди, що їх дер
жать для їзди або перевозу пасажирів та вантажу;

в) човни, ялики й порони, що правлять для перевозного про



мислу (постійного перевозу за плату вантажів або пасажирів) або 
здавані в кайми за плату.

У в а г а .  Об’єкти оподаткування, що належать міським 
житцям, які роблять у сільському господарстві, ураховані 
підчас оподаткування єдиним сільсько-господарським подат
ком, слід оподатковувати місцевим податком із транспорто- 
вих засобів тільки в тому разі, якщо їх використовується, 
як транспортові засоби, також і не в сільському госпо
дарстві".

2) П. п. „б“, „в\ Ж, Ж. „є", ,з“, Ж, ,к“ арт. 25 зазначе
ної устави скасувати.

3) Арт. 27 заз вченої устави ухвалити в такій редакції:
.27, Податкові з худоби (п. „г“ арт. 12) підлягає велика ро- 

гатизна, належна приватним юридичним й фізичним особам в 
межах міських селищ, старша за три роки, не оподатковувана 
податком з транспоргових засобів (додаток)".

4) П. п. *б“, Ж арт. 28 зазначеної устави скасувати.
5) Увагу 2 до п. 1 поділу І додатку до зазначеної устави 

скасувати.
Харків, 5 люгого 1931 р.
Голова ПУВЦК Г. Петровський. Голова РНК УСРР В. Чубар. Секретар 

ВУЦ8К М. Василенко.

37. Як соціяльно забезпечувати родини військових служ
бовців, закликаних до кадрів І до перемі ного складу терито
ріальних частин Робітничо-селянської червоної армії.

Щоб спростити порядок призначення соціяльного забезпечення 
родинам військових службовців, закликаних до кадрів Робітничо- 
селянської червоної армії або до перемінного складу територіаль
них частин Робітничо-селянської армії для проходження трьох
тисячного навчання в першому році служби, І що мають право 
на пільги через родинно-майновий стан, Всеукраїнський централь
ний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР по
с т а н о в и л и :

І.
1. Ч/іенів родин віЙськЬвих службовців Робітничо-селянської 

червоної армії забезпечують у місці їхнього осідку відповідні 
міські, селищні й сільські ради.

Зазначені ради провадять облік осіб, що мають право на за
безпечення, і призначають їм забезпечення, не чекаючи заяви від 
цих осіб.



Колб осіб, що мають право на соціальне забезпечення за цією 
постановою, визначається в спеціальному законі Союзу РСР (Зб. 
Зак. СРСР 1929 р. Л'° 57, арт. 530).

2. Встановити для родин військових службовців, що є в ла
вах Робітничо-селянської червоної армії, нижченаведенї норми 
запомог:

А. Для тих, що живуть у містах і селищах міського типу;
1) коли є один неповнолітній або непрацездатний член ро

дини,—10 карбованців на місяць;
2) коли є два неповнолітні або непрацездатні члени родини,— 

16 карбованців на місяць;
3) коли є три і більше неповнолітних або непраздатних чле

нів родин, — 20 карбованців на місяць.
Б. Для тих, що живуть у сільських місцевостях:

1) коли є один неповнолітній або непрацездатний член ро
дини— 4 карбованці на місяць;

2) коли є два неповнолітні або непрацездатні члени родини— 
6 карбованців на місяць;

3) коли є три і більш-неповнолітних або непрацездатних чле
нів родини, — 8 карбованців на місяць.

3. Видатки на передбачені в арт. 2 запомоги, починаючи з 
1 січня 1931 року, покласти, відповідно, на державний бюджет 
УСРР або АМСРР.

4. Передбачені в арт. 2 норми запомог є мінімальні. Ці норми 
за постановами, відповідно, президій районових виконавчих ко
мітетів та міських рад, виділених як окремі адміністративно го
сподарські одиниці, можна збільшувати за рахунок коштів міс
цевого бюджету.

5. Право одержувати передбачені в цій постанові запомоги 
мають ті члени родин військових службовців, що не мають до
статніх засобів на прожиття.

Умови, як видавати запомоги членам родин військових служ
бовців, залежно від їхнього майнового стану, установлює Народ
ній комісаріят соціяльного забезпечення УСРР, порозумівшись з 
командуванням Української військової округи.

6. Тих членів родин військових службовців, що підлягають 
забезпеченню, зазначені в арт. І ради беруть на облік на під
ставі матеріялїв призовних комісій про родинно-майновий стан 
призваних на військову службу, а так само на підставі додатко
вих матеріалів податкових органів. Ці матеріяли подають безпо
середньо відповідним радам у місці осідку призваних до кадрів 
або до перемінного складу територіальних частин Робітничо-се
лянської червоної армії: фінансові органи й податкові інспектори— 
найпізніш через десять день, відколи закінчать черговий призов



громадян на дійсну військову службу, а призовні комісії — в ре
ченці І порядком, встановленим від Революційної військової ради 
Союзу РСР.

За неподання в зазначені реченці належних документів І ві
домостей встановлюється дисциплінарну відповідальність, а коли 
зловмисно зламано цю постанову, — кримінальну відповідальність.

7. Належне забезпечення членам родин військових службовців 
призначають відповідні ради протягом десятьох день від дня, 
коли надійшли облікові матеріяли, І з цього таки часу ті самі 
органи починають видавати встановлені запомоги.

Коли протягом зазначеного в арт. 6 реченця не будуть одер
жані облікові лїатеріяли, то забезпечення призначають відповідні 
ради на підставі документів, що їх подають заінтересовані особи. 
Визначити документи, що їх за цих випадків повинна подати ро
дина військового службовця, покладається на Народній коміса
ріат соціального забезпечення УСРР, порозумівшись з команду
ванням Української військової округи і Народнім комісаріятом 
робітничо селянської інспекції УСРР, які повинні встановити спро
щений порядок, як видавати й подавати ці документи.

8. Коли по призові особи, що не має пільги через родинно- 
майновий стан, стануться зміни в її родинно майновому стані, які 
дають родині право на соціяльне забезпечення, то його призна
чає відповідна рада протягом десятьох днів по одержанні відомо
стей про зміну родинно майнового стану військового службовця. 
За цих випадків встановлену запомогу сплачується від дня, коли 
відбулися зазначені зміни.

ІІ.
9. Поробити такі зміни в законодавстві УСРР:
1) у назві та у всіх артикулах постанови ВУЦВК І РНК УСРР 

з 10 жовтня 1928 року „Про порядок і норми соціяльного забез
печення інвалідів війни, родин інвалідів війни, у разі їхньої смерти 
або безвісної відсутности, родин військових службовців, що втра
тили годувальників, та родин осіб, що перебувають у лавах Ро
бітничо-селянської червоної армії і червоної фльоти" (36. Уз. 
'УСРР 1928 р. № 27, арт. 241 і 1930 р. № 19, арт. 184) і в назві
постанови ВУЦВК І РНК УСРР з 13 серпня 1930 р. „Про збіль
шення розміру пенсій і запомог для інвалідів війни, родин інва
лідів війни, у разі їхньої смерти або безвісної відсутности, ро
дин військових службовців, що втратили годувальників, і родин 
осіб, що перебувають у лавах Робітничо-селянської червоної ар
мії і червоної фльоти* (36. Зак. УСРР 1920 р. № 19, арт. 184) 
слова „ і родин осіб, що перебувають у лавах Робітничо-селян
ської червоної армії і червоної фльоти" — виключити;

2) арт. З вищезазначеної постанови з 13 серпня 1930 р. ви
ключити;



3) постанову РНК УСРР з 23 лютого 1930 р. „Про забезпе
чення родин військових службовців, призваних до кадрів Робіт
ничо-селянської червоної армії і до перемінного складу терито- 
ріяльних частин Робітничо селянської червоної армії* (36. Зак. 
УСРР 1930 р. № 6, арт. 74) скасувати.

111.
10. Цю постанову видається на підставі арт. З постанови 

ЦВК і РНК Союзу РСР з 4 вересня 1929 р. „Про забезпечення 
родин військових службовців, призваних до кадрів Робітничо-се
лянської червоної армії і до перемінного складу територіяльних 
частин Робітничо-селянської червоної армії* (36. Зак. СРСР 
1929 р. № 57, арт. 530),

Харків, 5 лютого 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ Заст. голови РНК УСРР В. Пораймо 

Секретар ВУЦВК М Василенко.

38. Про порядок оплати робітників, що їх надсилається для 
роботи у колгоспах і колгоспних об’єднаннях.

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

1. Робітники й робітниці, що їх посилають у числі 2000 осіб 
на роботу до колгоспів і колгоспних об'єднань, одержують від 
підприємств, де вони працювали, вартість переїзду й перевозу 
майна, а так само добові та одноразові допомоги нарівні з ро
бітниками, яких з розпорядження наймача переміщається на інше 
місце роботи (постанова ЦВК і РНК Союзу РСР з 9 листопада 
1927 р. „Про компенсації при переводах і при наймах на ро
боту до інших місцевостей" (36. Зак. СРСР 1927 р. № 65, 
арт. 660).

2. Робітники й робітниці, що їх надсилають до колгоспів 
(1500 осіб), одержують встановлену в цих колгоспах плату від
повідно до виконуваної ними роботи. При цьому, коли попередній 
їх заробіток на підприємстві перевищує плату, одержувану в 
колгоспі, то протягом усього часу роботи в колгоспі від дня, 
коди робітник або робітниця прибули до нього, але не більш двох 
років, підприємство доплачує їм ріжницю між попереднім і но
вим заробітком.

3. Робітники й робітниці, що їх надсилають до райколгосп- 
спілок (500 осіб), одержують в них плату тільки відповідно до 
виконуваної ними роботи.

4. На членів міських рад, якщо такі будуть у числі зазна
чених у цій постанові робітників і робітниць, поширюється пра
вила постанови ВУЦВК І РНК УСРР з 5 жовтня 1930 р. „Про



порядок оплати членів міських рад, виділених працювати на селі* 
(36. Зак. УСРР 1930 р. № 24, арт. 228).

Харків, 13 лютого 1931 р.
Голова ВИІВК Г. Петровгький. Заст. голови РНК УСРР Сербичепко. 

Секретар ВУЦВК М. Василенко.
Оголошено у „Вістях ВУЦВК" 14 лютого 1931 р. 14.

ПОСТАНОВА РНК УСРР

39. Про підвищення крайнього розміру податку з будівель для 
окремих категорій платив приватного сектору.

Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

І.
1. Дозволити Раді народніх комісарів АМСРР, районовим ви

конавчим комітетам і міським радам, підлеглим безпосередньо 
центрові, підвищувати для окремих категорій платіїв приватною 
сектору, крім робітників і службовців, крайній розмір податку 
з будівель до 2% їх вартости, залежно від соціяльного стану 
платіїв та прибутковости будівель.

ІІ.
2. Постанову РНК УСРР з 29 січня 1929 року .Про підвищення 

крайнього розміру ставок місцевого податку з будівель" (36, 
Зак. УСРР 1929 р. № 5, арт. 43) скасувати.

3. Цю постанову видано на підставі п. „в“ арт. І постанови 
ЦВК і РНК Союзу РСР з 23 листопада 1930 р. „Про податок 
з будівель і про земельну ренту" (36. Зак. СРСР 1930 р. № 58. 
арт. 612).

Харків, 15 лютого 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян

ПОСТАНОВА НКздоров’я УСРР

40. Про оголошення м. Скадовського за курорт республікан
ського значення та про межі цього курорту.

Підстава: арт. 22 Устави про Українську курортову 
управу в редакції постанови ВУЦВК’у й РНК УСРР з 
13 серпня. 1930 р. (36. Зак. УСРР 1930 р. № 18\ арт. 177).

Погоджено з НКВС, НКЗем. і Скадовським РВК.
Народній комісаріят охорони здоров'я УСРР п о с т а н о в и в :
І. Оголосити м. Скадовське та його околиці в нижчезазна-



чених межах за курорт республіканського значення й передати 
Його у відання Української курортової управи.

2 Територію курорту Скадовського визначити в таких межах:
1) східня межа території державного курорту Скадовського 

починається від південно-східнього куту садиби Хя 134 Федо- 
ренкз Й в напрямку західньої межі Пролетарської вулиці, біля 
садиб X? 136 і 137 румб. ЗВ 10!/Л пересікаючи вулицю Першого 
травня, простягається до урізу берега — північний бік Джерел- 
гайської затоки;

2) північна межа території курорту починається від південно- 
східнього куту садиби Хе 134 Федоренка, прилягаючи до Проле
тарської вулиці, й в напрямку на захід простягається до лінії  
південних меж садиб ХеХе 134, 133, пересікаючи в тому таки 
напрямку вулицю Радянську й упираючись в західню межу Ра
дянської вулиці, лід прямим кутом повертає на північ і простя
гається до півдеино-східнього куту садиби Хе 116 Рибченка.

ІЗІд південно східнього куту садиби Хе 116 Рибченка повертає 
на захід по лінії південних меж садиб Хе 116, 115, простягається 
до перетину іі східиьою межою вулиці Володарського, під прямим 
кутом повертає на південь по східній межі вулиці Володарського 
до перетину з південною межою Свинячого провулку, звідкіль 
по лінії південних меж садиб ХІ-ХІ* 98, 97, 64, СЗ, ЗО, 29, 14 і 13, 
пересікаючи впоперек вулиці Володарською, К. Лібкиехта, Чєр- 
ноиоярмійську, Ментусл Й Р. Люксембург, простягається на захід 
до перетину з ззхідньою межою вулиці Рози Люксембург, не під 
прямим кутом по східній межі вулиці Р. Люксембург простя
гається на півні і до південно-східнього куту садиби Хе 269 і 
знову під прямим кутом межа курортової території повертає на 
захід в напрямку лінії південних садиб Х^Х? 269, 268, пересікаю
чи вулицю ЗІіюв’івську, проходить вздовж південної межі садиби 
XV 238 до перетину із східнього межою вулиці Луначарською.

Ділі північна межа території курорту біля садиби Х° 238 
повертає на північ вздовж східньої межі вулиці Луначарського 
й простягається біля садиб Х>Хз 238, 237, 236, 235, 234, 233 до 
перетину з південною межою Базарної вулиці, звідки у напрямку 
південної межі Базарної вулиці простягається на захід до пере
тину західньої з міською межою м. Скадовського, упираючись 
у шжу землі Скадовської земельної громади;

3) західня межа території курорту Скадовського простягається 
взтопж західньої межі м. Скадовського від урізу берега Джерел- 
гайсіної затоки, до місця перетину міської межі з лінією, ідо 
становить південну межу Базарної вулиці й простягається на 
захід до перетину з міською межею.

х.ірків, 25 грудня 1930 р.

Няркомздоров'я УСРР Конторович.



ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВУПРМІЛІЦІЇ Й КРИМ. РОЗШУКУ УСРР.

41, Як видавати дозволи на придбання мисливської й спортивної
зброї та реєструвати її.

Підстава: 1) постанова ЦВК і РИК СРСР з 12 грудня 
1924 року шПро порядок виробництва, торгу, перехову
вання зброї, вогнепального припасу, розривних набоїв і вибу
хового надів*я* (36. Зак. СРСР 1924 р. Жз 29, арт. 256),
2) п. 46 арт. 72 та арт. арт. 470 і 474 Адмін. кодексу 
УСРР.

Погоджено з НКЮ та ДПУ УСРР.

П о д і л  І.
Види мисливсько? зброї.

1. До мисливської пальної зброї належить така зброя:
а) нарізні звичайні (безмагазинні) пістолі, нарізні рушниці 

кремневІ, пістонні й ґнотові), нарізні мисливські рушниці з від
кидними цівками, нарізні мисливські рушниці з засувними, спуск
ними або підйомними заминками (затворами), іцо не підходять 
до гвинтівчаних набоїв військового зразку;

б) усі ненарізні мисливські рушниці, не вилучаючи автома
тичних, двоцівкоеі або багатоцівкові мисливські рушиці для; 
стрілянини дробом або кулею.

2. До мисливської січної зброї належить всіляка січна зброя, 
за винятком зброї військових зразків та зразків азіатської та 
кавказької зброї.

3. До мисливських пальних припасів належать:
а) набої до пальної зброї, що її перелічено в п. „а* арт. 1.
б) набої до пальної зброї, що ЇЇ перелічено в п. „б" арт. 1;
в) димний, малодимний та бездимний порох;
д) дроб, пістони (капсулі), гільзи та інш.

П о д і л  ІІ.
Як видавати дозволи на зброю.

4. Право вживати зброї та пальних припасів, що їх зазначено 
в арт. арт. 1, 2 і 3, надається мисливським, професійним та 
спортивним організаціям, а так само окремим громадянам за 
нижченаведеними правилами та за дозволами.

5. Дозволи на придбання всієї без винятку пальної зброї та 
пальних припасів, зазначених в цій інструкції, а так само січної 
зброї видають, відповідно, міські та районові управи Роб.-сел. 
міліції.



У в а г а .  Сільські та селищні ради дозволів на придбання 
мисливської і спортивної зброї та пальних припасів до неї, 
а так само січної зброї не видають.

6. Видають дозволи на право набувати та держати мисливську 
зброю та пальні припаси до неї, а так само січну зброю належні 
міські та районові: управи Роб.-сел. міліції:

а) членам спілки мисливців та рибалок — на подання членських 
квитків;

б) лісовим робітникам — посвідок з місця служби;
в) окремим громадянам — особових посвідок.
Якщо є сумнів в особі громадянина, що бажає одержати 

дозвола придбати зброю, належні органи міліції повинні наперед 
зібрати потрібні відомості про таку особу.

7. Видаючи дозволи на придбання зброї, що її зазначено 
в п. „а* арт. 1 цієї інструкції, незалежно від того, кому із осіб, 
перелічених в п.п. „ав, „6а і „в* арт. б видається дозвола на 
придбання такої зброї, органи Р.-с. міліції зобов'язані наперед 
зібрати всі потрібні відомості про таких осіб, з тим, що ці особи 
обов’язково подають в даному випадкові довідки про несу
димість.

У в а г а .  Видаючи дозволи на придбання мисливської зброї, 
що її зазначено в п. ,6а арт. 1 цієї інструкції, від громадян 
не вимагається довідки про несудимість.

8. Для придбання пороху (п. „ва арт. 3), дробу, пістонів 
(тсапсулей), гільз (п. „га арт. 3), а так само іншого мисливського 
приладдя ніякого дозволу не вимагається від членів ВУСМР та 
осіб, що мають дозвіл на зброю.

У в а г а .  Для придбання пороху ніякого дозволу не ви
магається, коли його набувають в розмірах місячної норми.

9. Дозволи на придбання та вживання всієї без винятку зброї 
{мисливської), а так само спортивної зброї (дрібнокаліберних 
спортивних гвинтівок, карабинів, пістолів та револьверів) вида
ється тільки на один рік; як мине рік, дозвола можна продовжити 
на бажання власника зброї,на такий саме реченець.

10 Міські та районові управи Р.-с. міліції для видання до
зволів на придбання мисливської та спортивної зброї мають 
сасціяльні квитанційні книжки (форма 1—додається).

П о д і л  III.
Як набувати, переховувати та вживати спортивної зброї.

ІІ. Стрілецькі організації Осоавіяхему і „Динамо*, а так само 
професійні, мисливські та інші військові організації можуть на
бувати, переховувати, вживати дрібнокаліберних спортивних 
гвинтівок, дрібнокаліберних револьверів і пістолів та набоїв до



них без будь-якого дозволу на це, але обов'язково повідомляючи 
відповідні органи Роб.-сел, міліції про кількість набутої зброї.

12. Окремі громадяни можуть набувати, переховувати і вжи
вати дрібнокаліберних гвинтівок та набоїв до них порядком, то 
його встановлено для придбання й реєстрації мисливської зброї.

13. Дрібнокаліберна спортивна зброя та рушниці Монте
кристо, пневматичні важкого Й легкого типу, нарізні і гладко- 
цівкові, а так само спортивні дрібнокаліберні револьвери та 
пістолі прирівнюється до зброї, що п перелічено в п. „ав арт. 1 
інструкції, тобто до нарізної зброї, а тому зазначену зброю грома
дяни можуть набувати тільки за правилами, встановленими для 
придбання цієї зброї.

У в а г а .  Держати спортивні дрібнокаліберні гвинтівки 
окремі громадяни можуть лише для спортивної мети, коли 
ці громадяни є члени спортивних гуртків.

Держати спортивні дрібнокаліберні револьвери та пістол. 
окремі громадяни не мають права. ЦІ револьвери та пістолі 
треба переховувати при спортивних гуртках під відлові 
дальністю спеціяльно-виділеиої для цього особи.

П о д і л  IV.
Норма зброї та пороху.

14. Норма пальної та січної зброї й пальних припасів вста 
иовлюється на одну особу для полювання найбільш:

а) рушниць, зазначених в п.п. „а" і „6“ арт. 1,— три штуки, 
з тим, що із цього числа рушниць, зазначених в п. „а",— най
більш одну;

б) січної зброї — три штуки;
в) для оборони й охорони — найбільш одну мисливську руш

ницю із рушниць, зазначених в п. „6е арт. 1 цієї інструкції;
г) для спортивної мети — одну спортивну рушницю;
д) одночасно одержувати пороху з крамниць та держати 

вдома пальні припаси на одну особу для полювання можна най
більш 2 кгр. димного пороху та І кгр. бездимного та мало- 
димного;

е) для оборони Й охорони — 500 грам димного, бездимною 
або малодимного;

ж) одержувати та держати вдома дроб, гільзи, капсулі (пістони; 
та пижі для мисливських рушниць дозволяється в необмеженій 
кількості.

15. Норма пороху, що її встановлено п.п. і „є" арт. 14 
цієї інструкції, є місячна. Коли зазначену місячну норму пороха 
витрачено раніш кінця місяця, громадяни можуть одержати до



даткову норму, але найбільш 800 гр. димного та .300 гр. без
дни *ого за відповідгим дозволом міських та районових управ Р.-с. 
міліції.

У в а г а .  Одноразово одержувати набої для полювання на 
кожну одиницю зброї, що її перелічено в п. „а“ арт. 1 та 
спортивні пістолі й револьвери можна найбільш 25 шт., а 
для спортивної зброї—150 шт.

П о д і л  V.
Як реєструвати мисливську зброю.

16. Мисливську зброю, що є у громадян, незалежно для якої 
мети, треба реєструвати та брати на облік за таким порядком:

1) зброю, що належить громадянам, які не є членами спілки 
мисливців та рибалок, реєструється:

а) для осіб, що живуть в містах,— в міських управах Р.-с 
міліції;

б) для осіб, що живуть у районових центрах,— в упр. рай- 
міліції;

в) для осіб, що живуть в сільських місцевостях,— В СІЛЬСЬКИХ 
і селищних радах, де слід;

2) зброю громадян, що є членами спілки мисливців та рибалок, 
реєструється:

а) для осіб, що живуть в містах,— в міських філіях спілки 
мисливців та рибалок;

б) для осіб, що живуть в районових центрах,— в районових 
філіях спілки мисливців та рибалок;

в) для осі ), що живуть в сільських місцевостях,— в сільських 
та селищних радах, де слід.

17. Мисливську нарізну зброю, зазначену в п. *а“ арт. 1, та 
всю без винятку спортивну зброю, хто б її не мав, треба реє
струвати та брати на облік тільки в міських та районових 
управах Р.-с. міліції за місцем осідку власника зброї. Сільські та 
селищні ради обліку та реєстрації зазначеної зброї не ведуть.

У в а г а .  Січну мисливську зброю реєструвати не треба.
18. Зброю не можна зареєструвати, так само не можна видати 

дозвола на придбання ЇЇ таким особам:
1) що не мають 18 років;
2) позбавленим виборчих прав;
3) що були засуджені за грабунки, розбій, бандитизм, крадіж 

коней та худоби, підпали, кваліфіковане пачкарство та за контр
революційні злочини.

19. Органи Р.-с. міліції, що відають виданням дозволів на 
придбання мисливської та спортивної зброї, коли вони визнають 
за потрібне, мають право відмовляти видати дозвола на при



дбання зброї, а так само зареєструвати ЇЇ й особам, поміченим у 
бракон’єрстві, крадіжках лісу та хуліганам.

20. Особам, що не мають 18 років, особам, що їх засуджено 
за перелічені вище вчинки, а так само й особам, що їм відмовлено 
зареєструвати чи придбати зброю, категорично забороняється 
держати мисливську та спортивну зброю І для полювання і для 
оборони, охороняючи своє майно, чи для яких інших потреб.

У в а г а .  За виключних випадків можна робити винятки 
для неповнолітніх на подання мисливських організацій та з 
порукою й наглядом дорослої особи.

21. Особи, що їх засуджено за перелічені вище вчинки, або 
відмовлено придбати чи зареєструвати зброю, що вже зараз 
мають спортивну, мисливську пальну чи січну зброю, незалежно 
для якої мети, зобов'язані протягом Р/2 декади продати або 
передати свою зброю особам, що мають право вживати її, та 
повідомити відповідно орган міліції або сільраду, кому передано 
чи продано рушницю.

Якщо зброю не реалізовано в зазначений реченець, цю зброю 
треба негайно передати для реалізації міській або районовій 
управі Р.-с. міліції або сільській чи селищній раді за місцем 
осідку власника.

Гроші від реалізації зброї, вивернувши видатки на торги, 
повертається власникові зброї.

22. Зброю не можна реєструвати, як і не можна видати до- 
звола придбати її, коли нею охороняє будь-яке майно наймана 
охорона, і не можна реєструвати на кількох осіб.

23. Зброю реєструється, а так само й видається дозвола при
дбати її тільки на одну особу; ця особа й відповідає за належне 
вживання її.

24. Придбану мисливську зброю та зброю осіб, що прибу
вають на нове місце осідку, тобто до іншого міста або села, треба 
зареєструвати у відповідному органі в семиденний реченець.

25. Міські та районові управи Р.-с. міліції, а так само сільські 
та селищні ради для обліку та запису зброї, що реєструється, 
заводять книги обліку та реєстрації мисливської й спортивної 
зброї (форма 2 додається).

26. Реєструючи мисливську зброю не членів СПІЛКИ МИСЛИВЦІВ 
тя рибалок, тобто зброю для оборони та охорони садків, городів 
та іншого майна, від власників цієї зброї відбирається підписку 
про те, що зазначену зброю не вживатимуть для полювання.

У в а г а .  Відмітки про реєстрацію зброї роблять на зворот
ній стороні дозволу, а для членів спілки мисливців та риба
лок— у членському квиткові.

27. Коли зброю втрачено (загублено, зіпсуто на пожежі тощо, 
власник ЇЇ повинен найпізніш за 1 !/г декади повідомити про те



У в а г а .  Коли орган, що видав дозвола на придбання зброї, 
міститься далеко (за переїздів), дозволяється повідомляти 
тільки орган, де зареєстровано зброю.

28. Особам, що вживають зброї, забороняється перепродувати 
або передавати її іншим особам без відома органів, що видали 
дозвола придбати зброю, а коли вони живуть дуже далеко, то- 
органів, що зареєстрували зброю.

У в а г а .  Цей артикул не поширюється на членів спілки 
мисливців та рибалок, які мають право передавати чи про
давати свою зброю членам спілки мисливців та рибалок.

29. Особи, що держать мисливську та спортивну зброю без 
встановленої реєстрації, а так само особи, що додатково при
дбали собі зброю й не зареєстрували її, відповідають за л. 46 
арт. 72 Адміністративного кодексу УСРР.

30. Коли буде виявлено незареєстровану мисливську чи спор
тивну зброю в осіб, що мають право держати її взагалі, хоч би 
і не було у них дозвола придбати її, то зброю від таких осіб не 
відбирають, а притягають їх до відповідальности за п. 46 арт. 72 
Адміністративного кодексу УСРР; таким особам пропонується 
ще протягом 3-х день одержати дозвола придбати зброю та за
реєструвати її.

31. Коли виявлено зброю в осіб, що їм заборонено вживати 
а взагалі, зброю негайно відбирають, а цих осіб притягають до 
ідміністративної відповідальности за п. 46 арт. 72 Адмін. кодексу 
УСРР; таким особам вартість зброї не виплачується.

У в а г а .  Коли виявлено незареєстровану зброю, що її за
значено в п. „а“ арт. 1, а так само спортивні пістолі й ре
вольвери, в кого'б вони не були, цю зброю негайно відби
рають, а цих осіб притягають до адміністративної відпові
дальности й гроші за таку зброю не повертають.

32. Осіб, що не зареєструють свою зброю після запропоно
ваного реченця, притягають знов до адміністративної відповідаль
ности, а зброю відбирають й продають з прилюдних торгів 
органи, що відають реєстрацією зброї (міські, районові управи 
Р.-с. міліції та сільські й селищні ради) за місцем осідку влас
ника зброї; вторговані гроші, вивернувши накладеного штрафа 
та видатки на торги, повертають власникові зброї.

33. Заяви громадян про видання дозволів придбати мисливську 
і спортивну зброю, а так само відмітки про реєстрацію її гербо
вим збором не оплачують.

34. Беруть на облік та реєструють мисливську й спортивну 
зброю в книзі „обліку та реєстрації зброї* (форма 2).



35. Міські й районові філії спілки мисливців та рибалок, 
сільські й селищні ради щомісячно зобов'язані надсилати за вста
новленою формою (форма 2) відомості про зареєстровану зброю 
за таким порядком:

а) міські філії — до міських управ Роб.-сел. міліції;
б) районові філії, сільські та селищні ради—до райоиових 

управ Роб.-сел. міліції.

П о д і л  VI.
Як видавати колгоспам дозволи придбати збрОїо.

36. Управам колгоспів для охорони видається дозволи на право 
набувати й держати мисливську ненарізну зброю, тобто зброю, 
зазначену в п. „6а арт. 1 цієї інструкції.

37. Зазначені в арт. 36 дозволи видається виключно на ім'я 
й під відповідальність управ колгоспів, відбираючи від них під
писку в тому, що вони зобов'язуються додержувати всіх правил 
щодо вживання зброї, набутої для охорони.

38. Кількість зброї для охорони усуспільненого майна в кож
ному окремому колгоспі, що просить видати дозвола придбати 
та одержати зброю, визначає на свій розсуд відповідний началь
ник Р.-с. міліції, проте, з тим, щоб ця кількість ні в якому разі 
йе перевищувала дійсних потреб даного колгоспу.

39. Інструкцію НКВС УСРР з 20 червня 1928 р. „Про порядок 
видачі дозволів на придбання мисливської зброї та реєстрації її", 
що її оголошено в наказі міліції УСРР за 1928 р. № 96 з видан
ням цієї інструкції касується.

Харків, 28 грудня 1930 р.

Начальник Роб.-сел. міліції й Крим, розшуку УСРР ВладииІров.
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ПОСТАНОВА НКЮ УСРР

42. Про поширення чинности постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
з 13 липня 1927 року „Про надання права неспірного стягання 
адміністративним порядком кредитово-кооперативним організа
ціям- на районові філії Всеукраїнської контори Державного

банку СРСР.

Постановою ЦВК і РНК СРСР з 5 грудня 1930 року „Про 
передачу Державному банкові Союзу РСР довгореченцевого 
виробничого кредитування сільського господарства** (36. Зак. 
СРСР 1930 р. № 59, арт. 626) кредитові функції районових 
сільськогосподарських кредитових товариств передано філіям 
Державного банку; самі ці товариства перестають самостійно 
існувати і їх приєднується з усіма активами і пасивами до райо- 
мових філій Держбанку.

Наведена вище постанова ВУЦВК і РНК УСРР з 13 липня 
1927 р. (36. Зак. УСРР 1927 р. Ке 35, арт. 164) надає сільсько
господарським кредитово-кооперативним товариствам право про
вадити неспірне справляння довгїв з відсотками і пенею із своїх 
довжннків і з їхніх поручників адміністративним порядком.

Зважаючи на це і керуючися п. 5 арт. 9 „Устави про На
родній комісаріят юстиції УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 26, 
орт. 68), Народній комісаріят юстиції УСРР постановив пояснити:

1. Поскільки до районових філій Всеукраїнської контори 
Держбанку СРСР перейшли від районових сільськогосподар
ських кредитово-кооперативних товариств їхні кредитові функції



і самі ці товариства приєднано до цих філій з усіма активами 
й пасивами, вважати, що до районових філій Держбанку перейшло 
Й право тих товариств неспірно справляти довги з їхніх довжни- 
ків-позичальників адміністративним порядком.

2. Поширити чинність наведеної вище постанови ВУЦВК і 
РНК УСРР з 13 липня 1927 р. на районові філії Всеукраїнської 
контори Державного банку союзу РСР щодо справляння довгів 
з довжників позичальників приєднаних до них сільськогосподар
ських кредитово-кооперативних товариств.

Харків, 10 лютого 1931 р.
Заст. НКЮ та ГПР А. Приходько. Т. в. об. Зав. кодвідділу М. Петренко.

Кидає НКЮ Редагують: Редактори-консультанти НКЮ.
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43. Положение о техникумах УССР.

Для осуществления еоциалистического переустройства 
страви необходими огромньїе новьіе пролетарские кадри спе
циалистов.

Наряду со епециалистами вьісшей квалификации народное 
хозяйство, а также государственное и культурное строительство 
требуют специалистов средней квалификации с четко внявлен- 
ной производственной специализацией.

Таких специалистов должньї подготовлять средние учебньїе 
заведення — техникумьі.

В целях установлення нових задач» возлагаеммх на техни- 
куми, и приспособления к зтим задачам организации и струк
тури техникумов, Всеукраинский центральний исполнительнмй 
комитет и Совет народних комиссаров УССР п о с т а н о в и л и :

І .

УССР.
Утвердить нижеследу^щетг^<Я|^ о

I ЗШЛ^ЛЕКЛ ' ТС -^

техникумах



А. Общие положення.

1. Техникумн являются средними учебннми заведеннях 
специального образования, имеющими своєю задачею подготс 
влять кадрьі специалистов средней квалификации с четко-вьш 
ленной производственной специализацией, в соответствии с тре 
бованием социалистической реконструкции разних отрасле 
народного хозяйства, а также государственного и культурног* 
строительства.

Давая учащимся законченную и конкретную производсі вен 
ную квалификацию, техникумн должни одновременно ловншат 
их общий культурно-политический уровень и производственно 
коммунистическое воспитание.

2. Техникумн организуются в следующих отраслях лросве 
щения: индустриальной, сельскохозяйственной, педагогической 
социально-зкономической, медицинской и художественной.

3. Техникумьі советского строительства, а также педагоги- 
ческие и художественньїе состоят в непосредственном веденим. 
Народного комиссариата просвеїдения УССР.

Все прочие техникумн находятся в непосредственном веде
ний соответствующих народних комиссариатов УССР, учре* 
ждений, отраслевьіх хозяйственньїх об'единений и предприятий 
а также организаций.

П р и м е ч а н и е .  В дальнейшем изложении настояще-
го положення понятия „народний комиссариат УССР, „уч
реждение и организация* передаются термином „ведом-
стзо“.

4. Ведомства УССР представляю? в Государственную пла
новую комиссию УССР одновременно с проектом контрольних 
цгіфр народного хозяйства списки техникумов, которие онн 
предполагают организовать в предстоящем бюджетном і оду 
в своем непосредственном ведений или в ведений руководимих 
ими отраслевих хозяйственннх об'ьединений и предприятий.

Государственная плановая комиссия УССР при внесений про
екте контрольних цифр народного хозяйства УССР на рассмо 
трение правительства УССР одновременно представляет свод- 
ньій перечень, подлежащих откритию техникумов.

Открнтие техникумов лроизводится в соответствии со свод 
ним перечнем, утвержденньїм Советом народних комиссаров 
УССР.

5. Организация техникумов, не включенних в указанннй 
в ст. 4 сводний перечень, допускается только в виде исключе- 
ния в случаях особой срочности с разрешения Совета народ
них комиссаров УССР.



Техникумьі фикансируются в порядке, установленном 
сп^циаль :ум законом.

7 Зсе техникумм на территории УССР действуют на осно- 
ьан їй настоящего положення, поскольку в отдельньїх статьях 
на тоящего положення кли специальньїх законов не установлено 
ино*

8. В отношении всех техникумов на территории УССР, со- 
стоящих в ведений как общесоюзних, так и республиканских 
ведомств и хозяйственннх об’единений, на Народний комисса- 
риаг просвещения УССР возлагается:

ї^ обще-идеологическое, научное и программно-методическое 
руководство ими, в частности:

а) разработка и утверждение типових учебньїх планов 
и программ;

б) установление обязательного минимума в отношении об- 
пкственїшх, обще-теоретических и обще-технических дисциплин:

в) утверждение сроков обучения для различньїх типов тех
никумов;

г) разработка основних требований по комплектований) 
техникумов учащимися (общее согласование приема в техни- 
кумм, установление обьема необходимьіх для поступлення зна
ний и требований в отношении социального положення посту- 
пающих и т. п.), а также наблюдение за приемом в техникумьі;

д) систематический контроль над учебной работой техни
кумов, а таже над программно-методической работой ведомств, 
ведаюших техникумами;

е) установление характерл и типов учебников для техни- 
ьумов, принятие и рекомендация их для пользования;

2) руководство украинизацией техникумов и надзор за ее 
иронедением.

3) Руководство делом воєнного обучения в техникумах по 
соїласованию с воєнним ведомством, в частности:

а) лроведение методической увязки планов воєнного обу- 
чрния с общим учебним планом техникумов;

б) инспектирование военной подготовки в техникумах

П р и м е ч а н и е  1. Программно-методическое руковод
ство Народний комиссариат просвещения УССР осущест- 
в^ет при непосредственном участии ведомства, в ведений 
которого находится техиикум.

П р и м е ч а н и е  2. Постановлений Народного комисса- 
риата просвещения УССР по указанньїм в настоящей статье 
вопросам обязательньї как для ведомств и хозяйственньїх 
обслинений, ведающих* техникумами, так и для самих 
техникумов.



9. Народний комиссариат просвещения УССР имєет право 
производить в об’єме єго полномочий инспекторские обследо- 
вания текникумов, которне обязанм предоставлять ему необ- 
ходимне данние

П р и м е ч а н и є .  Приступая к обследованию, Народний 
комиссариат просвещения УССР сообщает план обследо- 
дования ведомству или хозяйственному об'единению, ве- 
дающему техникумом.

10. Особенности каждого типа техникума указнваются в 
инструкции, издаваемой ведомством, в ведений которого нахо- 
дится данньїй техникум, согласованной с Народним комисса- 
риатом просвещения УССР и соответствующими професіональ
ними союзами.

11. Техникумн, в зависимости отспециальности, могут иметь 
несколько отделов. Деление на отдели и последующие струк- 
турнне их изменения устанавливаются еєдомством, ведающим 
данним техникумом, по согласованию с Народним комиссариа- 
том просвещения УССР и соответствующими професіональ
ними союзами.

12. Каждьій техникум должен иметь в своем распоряжении 
лаборатории, кабинети, библиотеки и т. п.

При техникуме могут бить организованьї, с разрешения 
ведающего им ведомства, учебно-вспомогательньїе предприятия 
и хозяйства, соответствующие целевой установке техникума, 
а также краткосрочньїе курси, соответствующие єго специ- 
альности.

13. Штати техникумов утверждаются в установлеином по
рядне.

14. Техникумьі имеют печать с обозначеним своего найме
нований.

Б. Управление техникумами.

15. Во главе каждого техникума стоит заведующий, руко- 
водящий на основе единоначалия техникумом и единолично 
отвечающий за єго состояние и работу.

16. В частности на заведующего техникумом возлагается:
1) проведение в жизнь всех распоряжений ведающего тех

никумом ведомства или хозяйственного об’единения, а также 
распоряжений Народного комиссариата просвещения УССР в 
соответствии со ст. ст. 8 и 9 настоящего положення;

2) составление планов работм, смет и отчетов техникума:
3) наблюдение за внполнением техникумом плана єго работи, 

а также за правильним ходом учебной жизни техникума, в ча
стности наблюдение за внполнением учащимися, преподавате- 
лямн и служащими техникума их обязанностей;



4) установление непосредственной и непрерьівний связи с 
предприятиями соответствущей специальности по вопросам ор- 
ганизации и проведення производственной практики, как формьі 
и системи производственного обучения;

5) комплектование техникума учащимися в соответствии 
с п. „г- ст. 8 настоящего положення и с распоряженияии ве- 
іающего техникумом ведомства, а также организация своевре- 
ненньїх випусков учаїцихся;

6) подбор и представление ведающему техникумом ведом- 
ству кандидатов на должности заведуюіцих отделами, лекторов 
и заведующих вспомогательньїми предприятиями;

7) назначение, перемещение и увольнеиие административно- 
технического персонала техникума;

8) распоряжение кредитами техникума в пределах утвер- 
жденной сметьі и наблюдение за правильним расходованием 
дгнежних и материальнмх средств техникума, а также за сохра- 
нением в целости принадлежащего техникуму имущества;

9) заключение договоров, необходимих для виполнения за
даний техникума, в пределах бюджетних аесигнований, а также 
заключение договоров в соответствии с п. 1 ст. 46 настоящего 
положення;

10) пред'явление исков и ответ по искам на суде от имени 
техникума и представительство от имени техникума во всех 
учреждениях без особой доверенности;

11) видача от имени техникума доверенностей;
12) принятие мер к обсл>живанию культурних и производ- 

ствонньїх нужд района, где находитея техникум, в соответствии 
с е г о  специальностью, в частности, — к массовому раепростра- 
ненню знаний ереди трудящихся.

17. Ззпедующий техникумом обязан содействовать органи- 
зации и работе производственних совещаний, имеющих своим 
заданием общее освещение жизни техникума и обсуждение 
вопросов, связанних с єго деятельностью.

ЗаведующнЙ техникумом обязан наладить исчерпьівающий 
учетработи производственних совещаний и обеспечить исполь- 
ование и проведение в жизнь предложений втих совещаний, 

направленних к рацнонализации жизни техникума.
18. При заведующем техникумом состоит помощник заве- 

дующего по учебной части.
В техникумах с большим хозяйством и значительньїм ко- 

лнчеством учащихся устанавливаются должности двух помощ- 
никон заведующего.

Права и обязанности помощников заведующего устанавли
ваются ннструкцией, утверждаемой соответствующими ведом- 
ствами.



19. Заведущий техникумом и єго помоідники назначаются 
и увольняются ведомством» в ведений которого состоит тех- 
иикум.

20. Для усиления связи техникума с соогветствующими 
отрасдями народного хозяйства, осущеетвления общественного 
контроля над работой техникума и содействия развитию зтой 
рабоїіл. при каждом техникуме организуется, в качестве сове- 
щатеїьного органа, совет техникума в составе: заведуюіцего 
техникумом (он же председатель совета), єго помощников, лек- 
торов, лаборантов и инструкторов техникума, представителя 
ведаюіцего техникумом ведомства или хозяйственного об’еди- 
ненкя, представителєйзаинтересованньїх лрофессионпльних сою- 
зов,представителей предприятий.совхозов и колхозов, с которьіми 
техникум связпн, мєстной организацин Ленинского коммунистич- 
ною союза молодежи Украйни, партийной организации, предста
вителя соотвєтствиощего городского или сельского совета и 
представителей от учаїцичся техникума — по одному от каждого 
курса и от исполиите тьного бюро учашихся

21. К компетенции совета техникума относится:
1) рассмотренпе основних воиросов деятельности техникума;
2) рассмотрение обтцих планов рабог техникума, смет и 

отчетоз;
3) изьіскание средств для улучшения постановки работи 

техникума;
4) вовлечение техникума в культурно просветительную ра- 

бот\ ср ди населення.
22. Заведугоадй техникумом, если он не согласится с по- 

стано»лением*’совета техникума, проводит за своєй ответствен 
носгью необчодимьіе мероприятия и немедленно доводит до 
сведения ведомства или хозяйственного об'единения, ведаю- 
щего техникумом как о постановлений совета, так и о приня- 
тьіч им мероприятиях.

В. Учебная часть.

23. Обучение в техникуме производится по конкретним 
учебньїм планам и лрограммам, утвержденньїм ведомством или 
хозяйственннм об'единением, ведающим техникумом, в соот- 
ветствии с разработанними Народним комиссариатом просве- 
ідения УССР типовими учебньїми планами и программами.

Программьі и учебньїе плани течникумов осуществляются 
на основе теснейшей связи теоретического обучения с произ- 
водствениой практикой Зти программьі и плани должни обес- 
псчить четкую специальную подготовку учащихся техникума, 
а также усвоение ими необходимих социально-политических 
знаний.



24. Руководство учебной жизнью техникума осуществляется 
заведующим техникумом как непосредственно, так и через: 
а) помощника заведующего по учебной части, б) заведуюіцего 
учебньїми мастерскими или учебним хозяйством, в) заведую- 
щих отделами техникума, г) методическую комиссию.

Для разработки отдельньїх текущих методических вопросов 
могут бьіть созданн временньїе комиссии (бригади).

25. Состав и функции методической комиссии в техникуме 
устанавливаются инструкцией, издаваемой Народним комисса- 
риатом просвеїдения УССР, по согласованию с ведомством, ве- 
дающим техникумом

26. Срок обучения в техникуме устанавливается ведомством, 
ведающим техникумом, в соответствии с постановлением На
родного комиссариата просвеїдения УССР.

Г. Прием учаїцнхся в техннкумьі

27. Контингент ежегодного приема в техникумьг УССР 
утверждается Советом народних комиссаров УССР по представ
ленню Государственной плановой комиссии УССР.

Контингент приема в каждьій техникум устанавливается 
ведомством, ведающим техникумом, в соответствии с утвержден- 
шям Советом народних комиссаров УССР контингентом приема.

28. На первнй курс техникумов принимаются лица, имею- 
щие знання в об’єме школн-семилетки, не лишенньїе избира- 
тельних прав и соответствующие требованиям, устанавливае- 
мьім инструкцией о лриеме в техникуми.

Инструкция о приеме в техникуми утверждается ведомством, 
ведающим техникумом, на оснований устанавливаемьіх Народ
ним комиссариатом просвеїдения УССР требований о комплек
тований техникумов.

29. Прием в техникуми производят приемние комиссии, 
действуюїдие на оснований инструкции, утверждєнной Народ
ним комиссариатом просвеїдения УССР.

30. В техникуми принимаются лица в возрасте от 15 до 
25 лет. Возрастний состав учащихся техникума устанавливается 
в завиеимости от их спедиальности.

Д. Об учащихся в техникумах.

31. Учащиеся техникума обязани вьіполнять в установлен
им? ороки все работьі, предусмотреиние учебньїм планом и под- 
чиняться правилам внутреннего распорядка.

В случае неуспешности учащегося или нарушения им пра
вил внутреннего распорядка, заведующий техникумом имеет 
право исключить такого учащегося из техникума.



32. Учащиеся техникумов должям отбнвать в государствен- 
ньїх, общественньїх и других предпрнятиях и учреждениях 
дроизводственную практику по своєй специальности. Производ- 
ственная практика производится в соответствии с учебньїми 
планами на оснований правил, утверждаемих ведомством или 
хозяйственннм об’единением, ведающим техникумом.

33. Для предоставления учащимся из рабочих и беднейших 
крестьян возможности обучаться в техникумах, для них уста- 
иавливаются стипендии.

34. Для учащихся техникумов, работающих непосредственно 
на производстве и одновременно обучающихся, лредоставля- 
ются льготьі, установленньїе особьіми законами.

35. Окончившими техникумм считаются лица, виполнившие 
все требования учебнога плана техникума и плана производ- 
ственной практики, а также видержавшие испитанне по украин- 
скому язьїку или имеющие удостоверение о знаний украинского 
язика по 1 категории.

36. Квалификацию учащихся, окончивших техникумьі, опре- 
деляют кзалификационньїе комиссии, действующие на основе 
правил, установленнях соответствующими ведомствами, по со- 
гласованию с Народним комиссариатом просвещения УССР.

37. Лицам, окончившим техникум, вндается свидетельство по 
единой форме, установленной Народним комиссариатом просве
щения УССР по согласованию с соответствующими ведомствами.

38. Лица, окончившие техникум, обязани работать не ме- 
нее трех лет на производстве по своєй специальности. Они на- 
правляются на работу ведомством, ведающим техникумом.

39. Народним комиссариатам труда Союза ССР и УССР 
предоставляется право обязьівать ведомства, ведающие техни- 
кумами, направлять лиц, окончивших техникуми, на работу 
в другие народние комиссариати и организации, если в атом 
вопросе между заинтересованньїми ведомствами и организа- 
циями не будет достигнуто соглашения.

40. Ведомствам, ведающим техникумами, предоставляется 
право, в соответствии с потребностями, направлять в вмсшие 
учебнме заведення, состоящие в их ведений, определенное ко- 
личество лиц, окончивших техникумьі.

Лица, по неуважительньш причинам не закончившие обу- 
чение в техникуме, могут бить приняти в висшие учебнме 
заведення не раньше, чем через три года после вмбития из 
техникума.

41. При техникумах имеются следующие организации уча
щихся:

1) общепрофессиональние,
2) специальние научние кружки, кооперативние об’едине- 

ния, кружки физической культури и т. п.



42. Профессиональнне организацин учашихся действуют 
на оснований устава професіональних организаций и инструк- 
ций, издаваемьіх Всеукраинским совєтом професіональних 
союзов.

Специальньїе кружки (п. 2 ст. 41) создаются по доброволь- 
ному соглашению учащихся.

Научньїе кружки действуют на оснований правил, устанав- 
ливаемьіх Народним комиссариатом просвещения УССР;коопе- 
ративнне об’единения и другие студенческие организацин дей
ствуют на оснований уставов, утверждаемих порядком, уста- 
новленньш для соответствующих организаций.

43. Заведующему техникумом предоставляется право допу
скать лиц, не окончивших техникума, к испьітаниям за курс 
техникума (зкстерньї) для установлення квалификации, соответ- 
ствующей специальности техникума, если они представят дан- 
нме о вьшолнении соответствующих практических работ и бу- 
дут удовлетворять требованиям, пред’являеммм к учащимся 
техникумов, о социальном положений и общественной работе.

Порядок производства испьітаний зкстернов устанавлива- 
ется соответствуюіцим ведомством по согласованию с Народ
ним комиссариатом просвещения УССР.

Е. О лекторах техникумов.

44. Весь педагогический персонал техникумов должен бить 
с висшим образованием по своєй специальности.

П р и м е ч а н и е .  В исключительннх случаях по поста
новлених) соответствующего ведомства к чтению лекций 
могут бьіть допущенні лица, не имеющие законченного 
внсшего образования, но имеющие соответствующий педа
гогический или практический стаж.

45. Весь педагогический персонал техникума назначается 
и увольняется ведомством или хозяйственним об’единением, 
ведающим техникумом, непосредственно или по представленню 
заведуюш.его техникумом.

Ж. Имущественньїе права техникума.

46. Техникуми для надобностей подсобннх предприятий 
и земельних хозяйств, состоящих при них, имеют право от 
своего имени:

1) принимать заказьі и заключать все другие необходимие 
сделки;

2) кредитоваться в кредитних учреждениях;
3) вступать в число членов организаций и об’единений, ье 

имеющих непосредственной целью извлечение прибили и соз-



П р и м е ч а н и е  1. Взьіскания по обязательствам тех- 
никума, возникающие из отношений, указанньїх в зтой 
статье, могут бить обраідени только на доходи соответ- 
ствуюіцих подсобних предприятий и хозяйств, а также на 
то их имущество, которьім вправе распоряжаться техникум.

П р и м е ч а н и е  2. Техникум осуществляет указанние 
в зтой статье права в соответствии с инструкцией, изда- 
ваемой Народним комиссариатом финансов УССР по со- 
гласованию с ведомством, в ведений которого состоит 
зтот техникум.

ІІ.

С изданием настоящего положення отменяется постанов- 
ление ВУЦИК и СНК УССР от 21 сентября 1927 г. „Положение 
о техникумах УССРИ (36. Уз. УСРР 1927 г. № 46, ст. 208) со 
всеми дальнейшими изменениями зтого постановления (36. Зак. 
УСРР 1928 г. № 19, ст. 178; 1929 г. № 12, ст. 94; 1929 г. №27, 
ст. 207), а также ст. 2 постановления ВУЦИК и СНК УССР 
от 5 ноября 1929 г. „О дополнении положення об институтах 
УССР и положення о техникумах УССР (36. Зак. УСРР 1929 г. 
№ 29, ст. 226).

Харькоо. 5 февраля 1931 г.

Предсеялтель ВУЦИК Г. Петровский. Председатель СНК УССР В. Чубарь. 
Секретарі, ВУЦИК М. Василенко.

44. Положение о рабочих факультетах.

І.
А. Обідне положення.

1. Рабочие факультети имеют своєй задачей подготовлять 
рабочих, батраков и селян к обучению в вьісших учебних за
веденнях (институтах) с целью орабочения вьісшей школи.

2. Рабочие факультети находятся в ведений народних ко- 
миссариатов, учреждений, хозяйственних об'единений и органи- 
заций, имеющих в своем ведений вьісшие учебние заведення.

П р и м е ч а н и е .  В дальнейшем изложении настоящею 
Положення понятия „народний комиссариат, >чреждение 
и организация" передаются термином „ведомство".



3. Рабочие факультети бьівают дневние, вечерние исменяие.
4. При каждом вьісшем учебном заведений ведомство кли 

хозяйственное об'единение, в веденим которьіх находится ВЬїС- 
шее учебное заведение, организуют дневной и вечерний рабо
чие факультети.

Вечерние (сменньїе) рабочие факультети организуются 
также при крупних промьішленньїх предприятиях, совхозах 
и колхозах.

Для обслуживания рабочих разннх небольших предприятий, 
совхозов и колхозов, при которих нельзя организовать само- 
стоятельньїх рабочих факультетов, организуются райокиьіе ра
бочие факультети.

П р и м е ч а н и е .  Рабочие факультети, организованньїе 
в местах, где нет вьісших учебних заведений, прикрепяя- 
ются к иногородним висшим учебньїм заведенням, для ко- 
торьіх зти факультети готовят студентов.

5. Рабочие факультети от крившоїся и закрьтаются ведом- 
ствами и хозяйственними об’единениями в соответствии с рес- 
публиканской сетью рабочих факультетов, утверждешюю Со
нетом народних комиссаров УССР

6. Рабочие факультети финансируются в порядке, усганов- 
лснном для финансирования вьісших  учебньїх заведений, при 
которнх оргаиизоьаньї илн к которьім прикреплени рабочие. 
факультети.

Предприятия, совхозьі и колхози обеспечивают рабочие фа
культети, состоящие при них, псд.еіцениями и хозяйственньїм 
обглуживашіем (освещение, отоплеьие, вода, канализация, ре
монт помещения и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Организация и содержауие курсов 
для подготоаки в висшиє учебние заведення, включенаих 
в систему рабочих факульге ов на правах старших кур
сов, сохраияются за теми общестзеннь ми организациями 
(профессиональньїе союзи и г. д.), по ичициативе которих 
подготовительние курси били созтаии.

7. В отношенїш всех рабочих факультетов, не ссаоявдх 
в веденим Народного комисслриата прбсвеїцения УССР, на него 
во» іагается:

1) общс-идеологическое, научн зо и проі;раммпо-методичгское 
руховодство, в чпстности.

а) разрзботка и утверж\ение типових учебних планоз и 
пр* ірамм;

б) установлень обязательного минимумя з отношенки об- 
іцоственньїх, обіде - теоретических н Обще-технических дис- 
цчплин;



в) разработка основних требований по комплектований) ра
бочих факультетов учащимися (обідее согласование приема на 
рабочие факультети, установление об’ема необходимих для по
ступлення знаний и т. п.);

г) систематический контроль над учебной работой рабочих 
факультетов, а также над программно-методической работой 
ведомств и хозяйственних об’единений, ведающих рабочими 
факультетами;

'2) руководство украинизацией рабочих факультетов и над- 
зор за ее проведением;

3) руководство, по согласованию с Украинским воєнним 
округом, делом воєнного обучения на рабочих факультетах.

П р и м е ч а н и е  1. Программно методическое руковод
ство Народний комиссариат просвещения УССР осущест- 
вляет при непосредственном участии ведомств или хозяй
ственних об'единений, ведающих рабочими факультетами.

П р и м е ч а н и е  2. Постановления Народного комисса- 
риата просвещения УССР по указанншм в настоящей 
статье вопросам обязательшл как для ведомств и хозяй
ственних об’единений, ведающих рабочими факультетами, 
так и для самих рабочих факультетов.

8. Народний комиссариат просвещения УССР имеет право 
■роизводить в об’єме єго полномочий инспекторские обследо- 
вания рабочих факультетов, которие обязани представлять ему 
необходимьіе данние.

П р и м е ч а н и е .  Приступая к обследованию, Народний 
комиссариат просвещения УССР сообщает план обследо- 
вания ведомству или хозяйственному об'единению, ведаю- 
щему рабочим факультетом.

9. Штати рабочих факультетов утверждаются в установ- 
ленном порядке.

Б. Управленне рабочими факультетами.

10. Общее руководство работой рабочего факультета при- 
надлежит директору висшего учебного заведення, при котором 
организован или к которому прикреплен рабочий факультет.

11. К веденню директора висшего учебного заведення от- 
носится:

а) осуществление общего руководства учебной и админи- 
стративно-хозяйственной жизнью рабочего факультета;

б) рассмотрение смет и отчетов о деятельности рабочего 
факультета и представление их на утверждение ведомства или 
хозяйственного об’единения, ведающего рабочим факультетом;



в) утверждение в должностях и увольнение лекторов ра- 
бочего факультета по представленню заведующего факульте
том или непосредственно.

12. Во главе каждого рабочего факультета стоит заведую- 
ш,ий рабочим факультетом, назначаемьій директором вьісшего 
учебного заведення и утверждаемьій соответствуюїднм ведом- 
ством или хозяйственньїм об’единением.

13. Заведующий рабочим факультетом непосредственно ру- 
ководит работой факультета и отвечает за єго состояние и 
работу.

В частности, на заведующего рабочим факультетом возла- 
гается:

1) проведение в жизнь всех распоряжений ведомства нли 
хозийственного об’единения, ведающего рабочим факультетом, 
а также распоряжений народного комиссариата просвещения 
УССР в соответствии со ст. ст. 7 и 8 настоящего положення;

2) составление планов работьі, смет и отчетов рабочего фа
культета;

3) наблюдение за вьіполнением плана работ рабочим фа
культетом, а также, в частности, наблюдение за вьіполнением 
студентами, преподавателями и служащими рабочего факуль
тета их обязанностей.

4) организация своевременного приема и своевременного 
вьіпуска студентов;

5) подбор и представление на утверждение директора вно
шено учебного заведення кандидатов на должности лекторов 
рабочего факультета;

6) назначение, перемещение и увольнение администратнвно- 
техиического персонала рабочего факультета;

7) распоряжение кредитами рабочего факультета в пределах 
утвержденной сметьі и наблюдение за правильним расходова- 
нием денежньїх и материальньїх средств рабочего факультета, 
а также за сохранением в целости принадлежаїдего рабочему 
факультету имущества.

На заведующих рабочими факультетами, существующими 
отдельно от вьісших учебннх заведений, возлагается также:

а) заключение договоров, необходимьіх для вьіполнения 
задач рабочего факультета, в пределах бюджетних асигно
ваний;

б) пред'явление исков и ответ по искам на суде от имеии 
рабочего факультета;

в) видача от имени рабочего факультета доверенностей.
14. Заведующий рабочим факультетом является членом со-

вета вьісшего учебного заведення, при котором организован 
или к которому прикреплен рабочий факультет.



15. Для осуїдествления обществеиного контроля над учеб- 
ной и административно - хозяйственной жизнью рабочего фа- 
культета и содействия развитию єго работи, при каждом ра- 
бочем факультете организуется в качестве совещательного 
органа совет рабочего факультета в составе: заведуюіцего 
рабочим факультетом (он же председатель), єго помощника 
(где такая должность установлена), всех лекторов факультета, 
представителя ведомства или хозяйственного об’единения, в ве
дений которого рабочий факультет находится, представителей 
партийной ячейки и местной организации Ленинского комму 
нистического союза молодежи Украйни, представителей заин- 
тересованньїх професиональних союзов, представителей пред- 
приятий, совхозов и колхозов, с которьіми связан рабочий 
факультет, представителей от студентов рабочего факультета 
по одному от каждого курса и от исполнительного бюро сту
дентов.

16. К компетеиции совета рабочего факультета относитси 
рассмотрение планов работ, смет и отчетов рабочего факуль
тета и вопросов, предлагаемьіх для обсуждения директором 
вьісшего учебного заведення, при котором организован или 
к которому прикреплен рабочий факультет, а также воитсче- 
ние рабочего факультета в культурно - просветительную паботу 
среди населення

17. Заведующий рабочим факуаьтетом. сслн он йе согла- 
сится с постановлением совета рабочс'О факУльтетп, донодит 
до сведения директора висшего учебного завечения о поста 
новлении совета, йе проводя в жизнч ьтого посгановле.іи'т

В. Учебная часть

18. Обучение на рабочих факультетах ирои .водйтся по чон 
кретним учебньїм планам и программам, утверждаемим ьедом* 
ством или хозчйственньїм об'единением, в ведений^ которого 
находится рабочий факультет, в соответствии с разработаї ньтми 
и утвержденними Народним комиссариаюм иросвещеиия УССР 
типовими учсбпь’ми планами и программами,

Учебньїе плани и программи рабочих факультетов рззра- 
батьіваются в соответствии с учсбньїми планами программами 
висших учебньїх заведений, в которие данньш рабочий факуль
тет готовит студентоз.

19. Для рас^мотрєгїия и разработки учебно - методических 
вопросов, возникаюіцик в процессе деятельности рабочего фа- 
культста, при заведующем рабочим факультетом учреждаетсч 
учебно-методическая комисеки,

Состав зтой комиссии и предмети ее ведення устзпавли- 
ваются инструкцией,издаваемой Пародньм комиссарнс ->ь гро-



свещения УССР по согласованию с ведомством, в веденим ко- 
торого находится данішй рабочий факультет.

20. Срок обучения в дневньїх рабочих факультетах устана- 
вливается в три года, а на вечерних (сменньїх) — четьіре года.

21. В рабочих факультетах устанавливается непрерьівньїй 
укбньїй год и непрерьівная учебная неделя. УчебньїЙ год де- 
литги на три периода.

Г. Прием учащихся на рабочие факультети.

22. Контингент приема на каждьій рабочий факультет уста
навливается ведомством, в ведений которого состоит рабочий 
факультет, в соответствии с республиканским контингентом 
приема в рабочие факультети, установленням Советом народ
них комиссаров УССР.

23. На рабочие факультети при индустриальньїх вьісших 
учсбньїх заведеннях принимается не менее Р0% рабочих; при 
сельскохозяйственних вьісших учебних заведеннях — не ме
нее 75% рабочих, колхозников и селян • бедняков; на рабочие 
факультети при других висших учебних заведеннях — не ме
нее 70% рабочих, колхозников и селян - бедняков.

24. Прием на рабочие факультети производится по коман
дировкам партийньїх, професіональних и других обществен- 
ньіх организаций, Ленинского коммунистического союза моло- 
дежи Украйни, комитетов незаможних селян, Политического 
управлений Украинского воєнного округа, Укрколхозцентра, 
Народного комиссариата просвеїдения УССР (в отношении де- 
тей из детских домов), Народного комиссариата социального 
обеспечения, общества политкаторжан и ссяльно - поселенцев 
и общества старих большевиков.

П р и м е ч а н и е .  Вечерние (сменние) рабочие факуль
тети на предприятиях комплектуются из работников того 
п^едприятия, при котором зтот рабочий факультет состоит, 
а факультети при совхозах и колхозах из работников, 
батраков и колхозников соответствующего колхоза или 
совхоза, а также из единоличников бедняков и серед- 
няков.

25. Места на рабочих факультетах между означеннями 
в ст. 24 организациями распределяют ведомства или хозяй- 
ственние об’единения, в ведений которях состоят рабочие фа
культети, в соответствии с установленньїми Народним комис- 
‘'ариатом просвещения УССР требованиями по комплектованию 
рабочих факультетов учащимися.

26. На первий курс рабочих факультетов лица принимаются 
в возрасте от 16 до 35 лет.



Об'єм знаний, необходимьіх для поступлення на рабочме 
факультети, устанавливается Народним комиссариатом про- 
свещения УССР.

Прием производится как на первнй курс, так и на старшие 
курси рабочих факультетов в зависимости от подготовкі по- 
ступающих.

27. Прием на рабочие факультети производится 3 раза в год.
П р и м е ч а н и е .  Как из'ятие, с разрешения Совета на

родних комиссаров УССР, прием на отдельньїе рабочие 
факультети может производиться дваждн в год.

Д. О студентах рабочих факультетов.

28. Студенти рабочих факультеювобязани исполнить вуста- 
новленнне сроки все работьі, предусмотренние учебньш пла
ном, и подчиняться правилам внутреннего распорядка.

В случае неуспешности студента или нарушения им уста- 
новленинх правил, заведуюіций рабочим факультетом имеет 
право исключить такого студента из рабочего факультета.

■ 29. Студенти її - го и III - го курса дневннх рабочих факульте
тов освобождаются от работн на производстве и обеспечива- 
ются государственной стипендией, а иногороднне также и обіде- 
житием.

Студенти последнего (IV - го) курса всех вечерних (сменнмх) 
рабочих факультетов, а также рабочих факультетов при пред- 
приятиях, совхозах и колхозах освобождаются от работн на 
производстве и обеспечиваются государственной стипендией.

П р и м е ч а н и е .  Студенти І - го курса дневньїх рабочих 
факультетов не освобождаются от работн на производстве.

Ведомства и хозяйственнне об’единения, ведающие 
рабочим факультетом, должнн предоставлять студентам 
І-курса дневннх рабочих факультетов, состоящих яри 
внсших учебних заведеннях или при предприятиях, ра- 
боту в однои из предприятий вблизи соответствующего 
рабочего факультета. Студенти вечерних рабочих факуль
тетов освобождаются от вечерних и ночннх смен, а также 
от сверхурочних работ на производстве.

Студентов из средн культурно-отсталнх народностей, 
колхозников, батраков и селян-бедняков, не могущих по- 
лучить работу в месте нахождения дневного рабочего фа
культета, можно освобождать от производства и зачислять 
иа государственную стипендию.

ЗО. Окончившими рабочий факультет считаются лица,вьшол- 
нившие все требования учебного плана рабочего факультета 
и соответственно провереннне.



31. Лица, окончившие рабочий факультет, переводятся без 
зкзаменов на первьій курс вьісшего учебного заведення, при 
котором рабочий факультет организован или к которому он при- 
креплен, в порядке, устанавливаемом ведомством или хозяй- 
ственньш об’единением, ведающим рабопим факультетом.

32. Обучение на рабочих факультетах бесплатно.
33. Студенти рабочих факультетов, состоящих при внсших 

учебних заведеннях, привимают участие в студенческих орга- 
низациях данного вьісшего учебного заведення наравне со сту
дентами последнего.

При рабочих факультетах, находящихся не при висших 
учебннх заведеннях, могут бить создани обіде-профессионзль- 
ньіе организации, действующие на оснований устава професіо
нальних оргакизаций и инструкций, издаваемнх Всеукраинским 
советом професіональних союзов для студенческих органьза- 
иий в внсших учебннх заведеннях.

Кроме общепрофессиональних организаций, по доброволь- 
ному соглашению студентов рабочего факультете, создаются 
специальньїе организации: научние кружки, кооперативньїе об’- 
единения, кружки научной организации труда, физической куль
тури и т. п.

Научние кружки действуют на оснований правил, устаио- 
вленньїх Народним комиссариатом просвещения УССР; коопе
ративньїе об’единения и другие студенческие организации дей
ствуют на основаним уставов, утверждаемих порядком, уста- 
ловленньїм для соответствующих организаций.

Е О лекторах.

34. Все лектори рабочего факультети должни бить с внс- 
шим образованием.

Г І р и м е ч а н н е .  В исключительннх случаях соответ- 
етвующие ведомства или хозяйственние об’единения могут 
допускать к преподаванию лиц, не имеющих законченного 
вьісшего образования, по имеющих соответствующий педа-' 
гогический или практический стаж.

35. Лектора рабочих факультетов, достигшие 65 лет, уволь- 
няются от преподавякия.

П р и м е ч а н и е .  С разрешекия ведомства или хозяй- 
ственного об’единения, в ведений которого рабочий факуль
тет состоит, лектори, которьім ясполнилось 65 лет, могут 
бить оставлени на должностях іа срок, установлений^ 
соответствующим ведомством или хозяйственим вб’еда- 
нением.



ІІ.
Настоящее постановлений издано в соответствии с поста* 

новлением СНК Союза ССР от 13-го сентября 1930 і. „О ре- 
организации рабочих факультетов и контингентах понема в них 
в 1930-1931 г.* (С. 3. Союза ССР 1930 г. >& 47, стГ 490).

С изданием настояіцего постановлений отменяется поставо 
вление СНК УССР от 16 мая 1928 г. .О рабочих факультетах* 
(36. Уз. УСРР 1928 г. № 13, ст. 117).

Харьков. 5 февраля 1931 г.

Председатель ВУЦИК Г. Петровскнй. Председатель СНК УССР В. Чубарь. 
Секретарь ВУЦИК М. Василенко.

45. Положение о вьісших учебньїх заведеннях 
(институтах) УССР.

А. Общие положення.

1. Вьісшие учебньїе заведення (институтьі) имеют своєй за- 
дачегі:

1) подготовление кадровспециалистов вьісшей квалификации 
в соответствии с требованиями социалистической реконструкции 
разнмх отраслей народного хозяйства, а также государствен- 
ного и культурного строительства;

2) подгоговление научньїх работников, в частности для 
иужд самих учебньїх заведений;

3) распрострамение научньїх знаний среди широких рабочих, 
батрацжих и бедняцко-середняцких селянских масс путем ор 
гаиизации курсов, лекций и т. п. в соответствии с задачами 
соцчалистического строительства и культурной революции.

2. Вьісшие учебньїе заведення организуются по отраслевому 
признаку в соответствии с зкономическим районированием 
страньї, хозяйственньїм и культурньїм строительством районов 
и организацией промьішленности, сельского хозяйства, тор 
говли, транспорта и т. д.

3. В соответствии с их слециальностью внсшие учебньїе 
заведення находятся в веденим народних комиссариатов УССР, 
учреждений, отраслевьіх хозяйственньїх об'единений и пред- 
приятий, а также организаций.

П р и м е ч а н и е .  В дальнейшем изложении нястоящего
Положення понятия „народний комнссариат УССР, учре-

ждение и организация* передаются термином „ведомство*.



4. Ведомства УССР представляю? в Государственвую пла
новую комиссию УССР одновременно с проектом контрольних 
цифр народного хозяйства списки вьісших учебних заведений, 
которне они предполагают организовать в предстоящем бюд- 
жетном году в своєй непосредственном ведений или в ведений 
руководимьіх ими отраслевьіх хозяйственннх об‘единений и 
предприятий.

Государственная плановая комиссия УССР при внесення 
проекта контрольних цифр народного хозяйства УССР на рас- 
смотрсние Правительства УССР одновремено представляє? свод- 
ньій перечень указанньїх учебньїх заведений.

Открнтие вьісших учебньїх заведений производится в со- 
ответствии со сводньїм перечнем, утзержденньїм Советом на
родних комиссаров УССР.

5. Организация вьісших учебньїх заведений» не включеннях 
в указанньїй в ст. 4 сводньїй перечень, допускается только в 
виде исключения в случяях особой срочности с разрешения Со- 
вета народних комиссаров УССР с доведением до сведекия 
Совета народних комиссаров Союза ССР.

6. Внсшие учебние заведення финансируются в порядче, 
устанопленном специальньїми законами

7. Все висшие учебние заведення ка территории УССР дей- 
ствуют на оснований иастоящего положення, поскольку в спе- 
ципльннх законах не установлено иное.

8. В отношении всех учебньїх заведений на террито?иг: 
УССР, сосюшдих в ведений как обід ^союзних, так н респуС- 
канских ^едомств и хозяйственьих об'едияений, на Народи1/.! 
комин лрилт просвеїцепия УССР ьозлагаетея:

І) обіце-идеологическое, научное и программно-методичегкос . 
руководство, п частиости:

а) р л  і аботка и утверпасі йе типових учебньїх планок ч 
П ’ О Г р и М М Ь і ;

б> установленпе обязаіельного мпнимума в отношении ое- 
іцхтвиших, обис теорсті ческих н обіце-технических дисцл-
ПНН;

г.) утсерждешіе ооші х и.'рьоо научко-исследовагельс-.оа 
1 и> ч і іа^чних инстит)тов ч кафедр при вьісших учебних 
сі і и я ч  а тгкже р^зработча и утзерждение типових програма 

по і ідго оркє аспирангурн,
г) ок^нчательное утв*_р>»деиие профессоров по представде- 

■1Т*И) нецомотв, в веденим которьіх няходится внсшее учебпсь 
■*л*« іеіпе, а также право отвода утверждаемих зтими ведомсі- 
В.1 і  ДОЦЄН іОВ,

д) утвеождени^ сроков обуоеаия для различннх типов вг,*'- 
і- . Чч.бннх заве іент/І;



е) разработка основних требований по комплектований) 
вьісших учебньїх заведений учащимися (общее согласование 
приема в вьісшие учебнме заведення, установление об'ема не- 
обходимьіх для поступлення знаний и требований в отношении 
социального положення поступающих и т. п.) и аспирантуроГї, 
а также наблюдение за приемом в вьісшие учебньїе заведення;

ж) систематический контроль над учебной и научно-иссле- 
довательской работой внісших учебних заведений, а также над 
програішно-методической работой органов, ведающих учебньїми 
заведеннями;

з) установление характера и типа учебников для внсших 
учебньїх заведений, принятие и рекомендацня их для пользо- 
вания;

2) руководство украинизацией вьісших учебних заведений 
и надзор за ее проведением;

3) руководство делом воєнного обучения в вьісших учеб
ньїх заведеннях по согласованию с воєнним ведомством, в ча- 
стности:

а) проведение методической увязки планов воєнного обу
чения с общим учебннм планом вьісших учебньїх заведений;

б) инспектирование военной подготовки в вьісших учебних 
заведеннях.

П р и м е ч а н и е  1. Программно-методическое руковод
ство Народний комиссариат просвещения УССР осуще- 
ствляет при непосредственном участии ведомств, в ведений 
которнх находится вьісшее учебное заведение.

П р и м е ч а н и е  2. Постановления Народного комисса- 
риата просвещения УССР по указанним в настоящеЙ статье 
вопросам обязательни как для ведомств и хозяйственних 
об'единений, ведающих вьісшими учебньїми заведеннями, 
так и для самих заведений.
9. Народний комиссариат просвещения УССР имеет право 

производить в об'єме єго полномочий инспекторские обследо- 
вания висших учебних заведений, которие обязани представ
лять ему необходимие данние.

П р и м е ч а  н и є .  Приступая к обследованию, Народний 
комиссариат просвещения УССР сообщает план обследо- 
ваиия ведомству или хозийственному об'единению, в веде
ний которого состоит внсшее учебное заведение.

10, Особенности каждого типа висшего учебного заведення 
указиваются в инструкции, издаваемой ведомством, в ведений 
которого находится данное учебное заведение, согласованной 
с Народним комиссариатом просвещения УССР и соответствую- 
здими профессиональними союзами.



11. Вьісшие учебньїе заведення, в зависимости от специаяь- 
ности, делятся на факультети, которьіе в своем составе могут 
ннеть отдельї, или — непосредственно на отдели и спецкаль- 
ности.

Деление на факультети и отдельї и последующие струк- 
турньїе их изменения устанавливается ведомством, ведающим 
дашшм учебньїм заведением, по согласованию с Народним ко- 
миссариатом просвеїдения УССР и соответствующими профес
іональними союзами.

12. При каждом вьісшем учебном заведений организуется 
рабочий факультет дневной, вечерний или сменішй, имеющий 
своєй задачей подготовку к поступленню в вьісшее учебное 
зааедение неимеющих соответствующих знаний рабочих, ба- 
траков и крестьян бедняков и середняков, преимущесівснно
К 0 Л Х 0 3 Н И К 0 В .

Рабочие факультети деЙствуют на оснований особого По
ложення.

13. В внісших учебних заведеннях могут бить органнзо- 
вани с разрешения Совета народних комиссаров УССР научно- 
исследовательские институти и кафедри, а с разрешения ве- 
домства, ведающего висшим учебньїм заведением,— научние 
курси и специальние курси по подготовке соответствующих 
специалистов или по повишению их квалификации.

Такие курси могут бить организовани в н і с ш и м и  учебннми 
заведеннями непосредстзенно на предприятиях.

14. Каждое висшее учебное заведение должно иметь в 
своем распоряжении лаборатории, кабинети, библиотеки и. т. п.

При вьісшем учебном заведений могут бьіть организовани 
с разрешения ведающего им ведомства учебно-вспомогательние 
яредприятия и хозяйства, соответствуюїдие целевой усгановке 
висшего учебного заведення.

15. Штати вмсших учебних заведений утверждаются в 
установленном порядке.

16. Висшие учебние заведення имеют печать с нзображе- 
нием государственного герба и с обозначением своего наиме- 
нования.

Б. Управление вьісшими учебньїми заведеннями.

17. Во главе каждого висшего учебного заведення стоит 
директор, руководящий на основе единоначалия висшим учеб- 
яим заведением и единолично отвечающий за єго состояние и 
работу.

В частности на директора висшего учебного заведення 
возлагается:

1) проведение в жизнь всех распоряжений ведающего ден
ним висшим учебним заведением ведомства, а также распоря-



жений Народного комиссариата просвещения УССР, в соотзет- 
стаии со ст. ст. 8 н 9 настоящего Положення;

2) составление планов работьі, смет и отчетов внсшего 
учебного заведення;

3) наблюдение за внполнением плана работ вьісшим учеб- 
ньім заведением и єго научно-вспомогательиьши учрєжденичми 
и предприятиями;

4) наблюдение за правильним ходом учебной жизни знс* 
шего учебного заведення, в частности наблюдением за вьшол
нением студентами, преподавателями и служащими их обязан- 
ностей;

5) установление непосредственной и непрерьівной связи 
с предприятиями соответствующей специальности по вопросам 
организации н проведення производственной практики, как 
форми и системи производственного обучения;

6) комплектование висшего учебного заведення студентами 
в соответствии с лит. ие“ п. 1 ст. 8 настоящего положення 
и с распоряжениями ведающего вьісшим учебньш заведением 
ведомства, а также организация своевремеиньїх вьіпусков сту- 
дентов;

7) подбор и представление ведающему вьісшим учебньїм 
заведением ведомству кандндатов на должности заведуюіцих 
факультетами и отделами, профессоров, додентов, ассистентов, 
директоров научно-исследовательских инстілутов, руковолите- 
лей кафедр и других научних сотрудников и научай.' учре- 
ждени:; имеющихся при знсшем учебном заведений, а также 
заведующиу вспомогательиьіми предприятиями,

8) п ьи.нение, перемещение и увольне тис лдмимистратигно 
техни^еского персонала висшего учебного заведення,

^9) распоряжение кредитами внсшего у ісбного заведення 
в пре*елах утверждешюй смети и наблюдение за правил шм 
расходованием денежньїх и материальних средств висшего 
учебного заведення, а также за сохранением- в целостг при- 
нздлежзщсго вьісшему учебному заведенню ичуществз;

10) заключение договоров, необход«" х для виполіенн" л- 
даігій вьісшего учебного заведення, в пределах оюджетннх гссиї- 
нованкй, а таже заключение договоров в соответствии ео с . 51 
настоящего положення;

11; пред'явление исков и ответ по искам от имени висшего 
учебного заведення на суде и пре лставительство от имени внс- 
шеі о заведення во всех учреждениях без особой допереш ости;

12) видача от имени висшего учебного заведення доверен- 
ностей,

13) принятие мер к обслуживаниіо культурних и производ- 
ствеиььіх нужд района, где находится внсшее учебное заведе-



нив, в соответствии с єго специальностью, в частности к массо- 
вому распространению знаний среди трудящихся.

18. Директор обязан содействовать организации и работе 
производственньїх совеїцаний, имекицих своєй задачей общее 
освещение жизни висшего учебного заведення и обсуждение 
вопросов, связанннх с єго деятельностью.

Директор обязан наладить исчергшвающий учет работьі 
производственньїх совещаний и обеспечить использование и 
проведение в жизнь предложений зтих совещаний, направлен
нях к рационализации жизни вьісшего учебного заведення.

19. При директоре состоит помощник. В внісших учебньїх 
заведеннях с большим количеством студентов и большим хо- 
зяйством устанавливаются должности двух помощников ди
ректора.

Права и обязанности помощников директора устанзвлива- 
ются инструкцией, утверждаемой соответствующим ведомством.

20. Директора внісших учебньїх заведений и их помощники 
назначаются и увольняются соответствующими ведомствами по 
соглпсованию с Народним комиссариатом просвещения УССР.

21. Для усиления связи вьісшего учебного заведення с соот- 
ветствующими отраслями народного хозяйства, осуществления 
общественного конгроля над работой внісших учебньїх заведе
ний и содействия развитию зтой работьі при каждом вьісшем 
учебном заведений организуется в качестве совещательного 
органа совет вьісшего учебного заведення под председатель- 
ством директора в составе представителей заинтересованньїх 
в работе данного вьісшего учебного заведення професіональ
них союзов, общественньїх организаїшй, хозяйственньїх органов 
и учреждений, профессорского и иного педагогического персо- 
нпла вьісшего учебного заведення и представителей от сту- 
денчества.

П р и м е ч а н и е ,  Порядок вьіделения представителей 
в совет устанавливается инструкцией, издаваемой ведом
ством, в ведений которого находитея вьісшее учебное заве- 
дение, согласованной с Народним комиссариатом просве
щения УССР.

22. К компетенции совета вьісшего учебного заведення 
от юсится:

1) рассмотрение основних вопросов деятельности вьісшего 
учебного заведення;

2) рассмотрение общих планов работи висшего учебного 
заведення, смет и отчетов єго;

3) изнекание средств для улучшения постановки работьі 
в вьісшем учебном заведений;

4) вовлечение висшего учебного заведення в культурно- 
просветительную работу среди населення.



23. Директор вьісшего учебного заведення, если он не 
согласится с лостановлением совета, проводит за своєю ответ- 
ственностью необходимьіе мероприятия и немедленно доводит 
до сведения ведомства или хозяйственного об'единения, ведаю- 
щего внісшим учебньїм заведением как о постановлений совета, 
так и о принятьіх им меролриятиях.

24. Во главе факультета стоит заведующий факультетом, 
лнчно отвечающий перед директором вьісшего учебного заве
дення за всю работу факультета.

25. К веденню заведуюїдего факультетом относится:
1) руководство всей рабогой факультета;
2) составление планов работ факультета, организация у чебно* 

?4Єтодической работьі на факультете и активизация методов 
обучения;

3) организация контроля над исполнением студентами и 
педагогическим персоналом факультета учебного плана и над 
проведеиием непрерьівной производственной практики с при- 
влечением для зтой цели рабочего актива предприятий, в кото- 
рьіх производится производственная практика, представителей 
заинтересованньїх хозяйственньїх органов и студенчества;

4) координирование деятельности отделов факультета;
5) распределение учебньїх занятнй между профессорско- 

педагогическим персоналом и контролирование вьіполнения всех 
установленньїх учебньїм планом занятий.

26. Во главе отделов факультета иаходятся заведукнцие 
отделами, руководящие работой отделов и непосредственно 
подчиняющиеся заведующему соответствующим факультетом.

В. Учебная часть.

27. Обучение в вьісших учебньїх заведеннях производится 
по конкретним учебньїм планам и программам, утверждаемьім 
ведомством или хозяйственньїм об'єдинєниєм, в ведений кото- 
рьіх находится вьісшее учебное заведение, в соответствии с 
разрабоганними и утвержденньїми Народним комиссариатом 
просвещения УССР типовими учебннми планами и программами.

Программьі и учебньїе плани вьісших учебньїх заведений 
осуществляются на оснований теснейшей связи теоретического 
обучения с производством и производственной лрактикой.

28. Для рассмотрения и разработки учебно-методипеских 
вонросов, возникающих в процессе деятельности вьісшего учеб
ного заведення, при заведующих факультетами и отделами 
учреждаются учебно-методические органи.

Состав зтих органов и предмети их ведення устанавлива- 
ются инструкцией, издаваемой Народним комиссариатом про
свещения УССР по согласовзпию с соответствующим ведомством.



29 Срох обучения о вьгсшем учебном заведений устаиа- 
«лазается ведомством, в ведений которого находится учебное 
^недение, в соответствии с поетановлением Народного комис- 
сариата просвещения УССР.

Г Приеи учащихся в вмсшне учебние заведення.

ЗО Контингент ежегодного приема в висшие учебние за
ведення УССР утверждается Советом народних комиссаров 
УССР но  представленню Госудзрственной плановой комиссии
УССР.

Контингент приема в каждое вьісшее учебное заведение 
устанавливается ведомством, ведаюїдим внісшим учебньїм заве- 
іепнем, в соответствии с утпержденньїм Советом народних 
кочииаров УССР контингентом приема.

31. Па 1 курс внісших учебньїх заведений принимаются лица, 
в вофястс от 17 лет, имеющие знання в об'єме, установленном 
Народним комиссариатом просвещения УССР, не лишенньїе 
нзбирательньїх прав и соответствующие требованиям, установ- 
ленним инсірукцией о приече в висшие учебние заведення.

Йнструкция о приеме п висшее учебное заведение утвер- 
ждастся соотиетстпуюіцим ведомством на оснований устанавли- 
влемьіх 1 Ізродним комиссариатом просвещения УССРтребований 
о комплектований висніих учебних заведений.

32 Прием и висшие учебние зазедения производитея приєм
ними і омиссиями, тействующими на < иювании инструкции, 
у^пержденнои Народним комиссариатом просвещения УССР.

Д О студентах висших уче"жих заведений.

31. Студенти висших учебних заведений обязани испол- 
ня*и н устлиоиленние ероки все работи, предусмотренние 
> кбними планами и планами ироизводственной практики, а 
мкже поччиняютея правилам внутреннего распорядка.

ІІ случае неуснешноетн студечта илн нарушения им уста- 
ноиленних правил директор висшего учебного заведення имеет 
прїво шключнть студента нз висшего учебного заведния.

М гІля представлення возможности студентам из рабочих 
н бечнейіхіих крестьян обучаться в висших учебних заведе
ннях для ннх устанзвливаются етипендии.

35. Іія стедеитов висших учебних заведений, рзботающих 
непосредственно на производстве и одновременно обучающихся 
предоставляются льготи, устанзвлнваемие особимк законами.

35. Окончившими висшее учебное заведение считаются 
інца, виполнившие все требования учебного плана и плана



производственной практики, а также вьідержавшие исшлтанне 
по украинскому язьїку или имеющие удостоверение о знання 
украинского язьїка по первой категории.

37. Квалификация студентов устанавливается соответству* 
ющим факультетом вьісшего учебного заведення (или соответ* 
ствующим отделом в вьісших учебннх заведеннях, где нет 
факультетов).

Лицам, окончившим вьісшее учебное заведение, вьідается 
свидетельство по единой форме, установленной Народним ко- 
миссариатом просвещения УССР по согласованию с соответ* 
ствующими ведомствами.

38. Лица, окончившие вьісшее учебное заведение, обязаньї 
работать на производстзе по своєй специальности. Порядок 
розмещения на работьі и продолжительность их устанавлива- 
ются особьіми законами.

39. При вьісших учебньїх заведеннях имеются следующие 
студенческие организации:

1) обще-профессиональнне,
2) специальнне научние кружки, кооперативние об’едине- 

ния, кружки научной организации труда, физической культури 
и т. п.

40. Профессиональньїе студенческие организации действуют 
на оснований устава профессиональньїх организаций и инструк- 
ций, издаваемьіх Всеукраинским советом профессиональньїх 
союзов.

Специальнне студенческие организации (п. 2 ст. 39) соз- 
даются по добровольному соглашению студентов.

Научние кружки действуют на оснований правил, уста- 
новленних Народним комиссариатом просвещения УССР; ко- 
оперативньїе об’единения и другие студенческие организации 
действуют на оснований установ, утвержденних порядком, уста- 
новленним для соответствующих организаций.

Е. Об зкстернах.

41. Директору вьісшего учебного заведення предоставля- 
ется право допускать лиц, не окончивших вмсшего учебного 
заведення, к испнтаниям за курс зтого учебного заведення 
(зкстернн) для установлення определенной квалификации, если 
зтилицапредставятданньїеовьшолнении соответствующих прак- 
тических работ и будут удовлетворять требованиям, пред'яв
лявшим к студентам внсших учебньїх заведений о социальном 
положений и общественной работе.

Порядок производства испьітаний зкстернов устанавливает 
соответствующее ведомство по согласованию с Народним ко
миссариатом просвещения УССР.



Ж. О педагогнческом персонале вьісших учебньїх заведений

42. Весь педагогический персонал вьісших учебньїх заведе
ний должен бьіть с внісшим образованисм по своєй специаль- 
ности и иметь соответствующий лекторский или практический 
стаж, а профессора — печатньїе иаучнме трудьі.

П р и м е ч а н и е .  Отсгупления от требований, указам- 
ньіх в настоящей статье, разрешаютея в отдельннх слу- 
чаях по постановлению соответствующего ведомства. От- 
носительно лиц, которьім разрешаетсн чтение основних 
дисциплин таковое постановлений: должно бьіть согласо- 
вано с Народним комиссарнатом просвещения УССР.

43. Педагогический персонал вьісших учебньїх заведений 
состоит из профессоров, доцентов и ассистентсв.

44. Количество профессоров в вьісшем учебном заведений 
определяетея количеством кафедр. В отдельннх случаях, если 
кафедра об’единяет две или более самостоятельних дисциплиньї, 
могут бнт установленьї должностипрофессоров, не руководящих 
кафедрою.

45. Кафедри устанааливаются по основним дисциплииам. 
Кафедра являетея организациовно-методической мстодоло-

гической ячейкой вьісшего учебного заведення.
46. Основними обизанностями профессора являютея:
1) руководство работой кафедри,
2) ведение общих занятий по наиболее важним разделам 

курсов; проведение вступительних и зачлючительннх занятий 
по данному курсу, а также ведение группових учебпнх заня
тий. требующих особо-квалифицированиого руководства;

3) самостоятельная научно-исследовательская работа;
4) руководство работой аспирантов и видвиженцев;
5) руководство повишением квалификации доцентов и асси- 

стентоп данной кафе три;
6) общее руководство учебно-вспомогательньїми учрежде- 

ниями, состоящими при кафедре.
17. Основними обязанноетями доцента являютея: 
ї) ведение самостоятельних и специальних курсов внутри 

кафедри;
2) ведение группових занятий;
3) ведение вспомогательньїх курсов, не имеюїдих кафедри;
4) научно-исследовательская работа;
5) виполнение в пределах порученних им курсов тех же 

обязанностей, которие возложепи на профессора;
6) заместительсгво профессора на время єго отсутствия.
48. Основними обязанноетями ассистента являютея:
1) непосредственное ведение группових занятий;



2) руководство под наблюдением лрофессора или доцента 
непреривной производственной практикой студентов;

3) помощь профессору или доценту на лекциях и коллек- 
тивньїх занятиях (асснстирование);

4) помощь профессору или доценту в руководстве работой 
аспирантов и вьідвиженцев;

5) участие в разработке учебньїх планов и програми по 
соответствующим дисциплинам;

6) научно-исследовательская работа по специальности.
49. Весь педагогический персонал внісших учебньїх заведе

ний подлежит периодическим перевиборам на своих должно- 
стях: профессора — по окончании 10 лет, доценти — по оконча- 
нин 7 лет и ассистентм — по окончании 3 лет пребивания на 
соответствующей должности.

Порядок перевьіборов педагогического персонала висших 
учебньїх заведений устанавливается Народним комиссариатом 
просвещения УССР.

Народному комиссариату просвещения УССР предостав- 
ляется право, независимо от указанних сроков, назначать пере
вибори педагогического персонала — общие для всех висших 
упебних заведений или для висших учебних заведений слеци- 
ального типа, либо для педагогического персонала тех или других 
дисциплин либо дія специольного вьісшего учебного заведення.

50. Лица педагогического персонала, которим исполнилось 
65 лет, переводіте* за штат.

П р и м е ч а н и е .  С разрешения соответствующего ве- 
домства, а в отношении профессоров—с разрешения Народ
ного комиссариата просвещения УССР — лица педагогиче 
екого персонала, которим исполнилось 65 лет, могут бить 
вставлень! на штатних должностях на ерок по указанию 
соответствующего ведомства, а профессора — по указанию 
Народного комиссариата просвещения УССР.

3. Права и льготьі, предоставляемие вьісшим учебнмм заведенням.

51. Вьісшие учебние заведення для надобностей лодсобних 
предприятий и земельних хозяйств, состояіцих при них, имеют 
право от своего имени:

1) принимать заказьі и заключать все лрочие необходимие 
еделки;

2) кредитоваться в кредитних учреждениях;
3) вступать в число членов организаций и об'едипений, 

не имеющих непосредственной целью извлечение прибили и 
создаваемих для технических усовершенствований и агрикуль- 
турдмх улучшений.



П р и м е ч а н и е  1. Взьіскание по обязательствам вьіс- 
шего учебного заведення, возникшим из отношений, ука- 
занньїх в зтой статье, могут бить обращенн только на 
доходи соответствующих подсобвьіх предприятий и хо- 
зяйств, а также на то их имущество, которьім вираве 
раслоряжаться вьісшее учебное заведение.

П р и м е ч а н и е  2. Вьісшее учебное заведение осуще- 
ствляет указаннне в зтой статье права в соответствии 
с инструкиией, издаваемой Народним комиссариатом фи- 
нансов УССР по согласованию с ведомстзом, в ведений 
которого состоит зто вьісшее учебное заведение.

52. Вьісшие учебньїе заведення имеют право сноситься 
с вьісшими школами других стран для обмена научннми изда- 
ниями.

Зти издания вьісшие учебньїе заведення могут получать 
из-за границьі путем обмена без просмотра их органами лите- 
ратурного контроля, в соответствии с перечнем, заранее утвер- 
жденньїм Народним комиссариатом просвещения УССР (по 
сектору литературиого контроля), на русском и украинсхом 
язиках — по одному зкземпляру, а на всех других язиках — 
не более 3 зкземпляров.

53. В соответствии с порядком, установленним в таможен- 
ном кодексе Союза ССР, вьісшее учебное заведение инеет 
право беспошлинно получать из-за границьі для своих надобно- 
стей научньїе принадлєжности, книги и инструментьі, необхо- 
димие для научних и учебних надобностей.

ІІ.

С изданием настоящего Положення отменяготся: 1) лоета- 
новление ВУЦИК и СНК УССР от 8 июня 1927 г. „Положенне 
об институтах УССР" (36. Уз. УСРР 1927 г. № ЗО, ст. 141);
2) постановление ВУЦИК и СНК УССР от 15 февраля 1928 г. 
«Об изменении Положення об институтах УССР" (36. Уз. УСРР
1928 г. N° 3, ст. 45); 3) постановление ВУЦИК и СНК УССР от 
10 октября 1928 г. „Об изменении Положения об институтах 
УССР" (36. Уз. УСРР 1928 г. N° 28, ст. 247); 4) постановление 
ВУЦИК и СНК УССР от 11 сентября 1929 г. „Об изменении 
и дополнении Положения об институтах УССР" (36. Зак. УСРР
1929 г. N° 22, ст. 184); 5) ст. 1 постановлений ВУЦИК и СНК 
УССР от 5 ноября 1929 г. „О дополнении положения об инсти
тутах УССР" *и „Положение о техникумах УССР" (36* Зак. 
УСРР 1929 г. N° 29, ст. 226); 6) ст. ст. 4, 5, 6, 7, 11 и 12 поста
новлений ВУЦИК и СНК УССР от 8 сентября 1926 г. „О пркеме



в вьіси***е учебньїе заведення УССР" (36 Уз. УСРР 1926 г. 
№ 53, ст. 358) и 7) постановление ВУЦИК и СНК УССР от 
18 июл# 1928 г. „Об изменении постановлений" „О приеме 
в вьісшИЄ учебньїе заведення УССР" (36. Уз. УСРР 1928 г. 

19, ст. 173).
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ДЄОУ ПЕРІОДСЕКТОР ♦  ДЕРЖАВНЕ СОЦІНЛЬНО-ЕНОНСМІЧКЕ
В И Д А В Н И Ц Т В О

увршгоцЕит і „ р0 л ЕТ д р-
Харків, Московські ряди, 11.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ В 1931 РОЦІ
новий

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ НАРКОМЮСТУ

„РЕВОЛЮЦІЙНЕ ПРАВО»
що виходить двічі на місяць за новою значно поширеною 
програмою замість журналів „Червоне Право" та „Вісник 
Радянської Юстиції". Видається за редакцією: Ахма- 
това Л. С., Вікторова А. В., Железногорського Г. А., 
Приходька А. Т., ПріговаС. О., СтроєваА. І.таЧумала Ф. С.

І Журнал, обслуговуючи переважно судових робітників та громадський 
судовий актив, своїм широким змістом е також необхідний посібник для 
радянських, адміністративних, господарських, кооперативних, фінансових, 
профспілкових, громадських робітників, робітників ДПУ, міліції, юрискон- і 
Ольтів госпорганів, студентів га слухачів юридичних ВИШ'їв та курсів. {
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* судової експертизи" — на І рік 14 крб., на 6 міс 7 крб. 50 коп.

Для річних передплатників можна розкласти платіж: перший внесок 
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Ш ПЕРІОЛСЕКТОР * ДЕРЖАВНЕ СОЦШЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ
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І/ укршгоцентру { . „ П Р О Л Е Т А Р *1
І

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ В 1931 РОЦІ |

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ ТА НАЙВИЩОГО

СУДУ УСРР

ОБІЖНИКИ, НАКАЗИ, ІНСТРУКЦІЇ, ПОСТАНОВИ 
ТА ОПОВІСТКИ ЗА 1931 РІК

У М О В И  П Е Р Е Д П Л А Т И  
н а  1  р і к  ( з  абетков. покажчиком)—9 крб.

П е р е д п л а т у  з д а в а й т е :  д о  контор Періодсектору 
Укркнйгоцентру по всіх значних містах У С Р Р ,  
в м. Харкові — вул. Вільної Академії, 41 та уповно
важеним Періодсектору і всім поштовим конторам 
і листоношам, або н а д с и л а й т е  безпосередньо 
до Періодсектору Укркнйгоцентру—м. Харків, Мо- і

сковські ряди 11.

По м. Харкову викликайте уповноважених тел. 66-27.



№

ід РОЗПОРЯДЖЕНЬ
В

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
№ 5 18 березня 1931 р. № 5 * 47 48 49

З М І С Т
Постанови Ш Сесії ВУЦВК XI скликання.

40. Про контрольні цифри народнього господарства та культурного будівництва 
УСРР на 1931 рік.

47. Про єдиний фінансовий плян та державний бюджет УСРР на 1931 рік.
48. Про ліквідацію округ і чергові завдання міськрад, райвиконкомів та сільрад.
49. Про затвердження постанов, що їх ухвалила Президія Всеукраїнського 

центрального виконавчого комітету між ІІ та ІІІ сесіями ВУЦВК XI скликання.

ПОСТАНОВИ ПІ СЕСІЇ ВУЦВК XI СКЛИКАННЯ.
46. Про контрольні цифри народнього господарства 

та культурного будівництва УСРР на 1931 рік.

Вислухавши доповідь Голови ради народиіх комісарів УСРР 
про підсумки 1929-30 р. і контрольні цифри народнього госпо
дарства та культурного будівництва на 1931 рік, III Сесія Все
українського центрального виконавчого комітету XI скликанння 
к о н с т а т у є :

Підсумки 1929-30 року.

1929 39 року, другого року п'ятирічки, робітнича кляса і її пар- 
тіядосягли величезних успіхів в соціялістичному будівництві. Ка- 
лііальні вкладення в усуспільнений сектор досягли І.590 млн. крб., 
перевищивши розмір капіталовкладень першого року п'ятирічки 
на 41,4%.

Продукція держпромисловості збільшилась від 2.623.4 млн крб, 
1928 29 року до 3.318,9 млн. крб. 1929-39 року, тобто па26,*>%, 
перевищивши завдання другого року п'ятирічки на 5,5% (взявши 
обсяг тих галузей, що передбачені в п’ятирічці). Надто велике 
було зростання важкої індустрії, хд&акісшшлочись збільшенням

ПуЛНС.я |
ЗІБ/м>ЛЕЮ Ї'ГСГ ^



видобутку вугілля від 30,7 млн. тонн до 36,2 млн. тонн, цебто 
на 17,0% з перевищенням завдання п'ятирічки на 2,3% і ви- 
топлення чавуну від 2,8 млн. тонн до 3,4 млн. тонн, на 21,6%. 
Поруч зростання виробництва поліпшилися й якісні показники 
соціялістичного сектору. Виробіток одного робітника плянованої 
промисловости збільшився на 19,5%.

Поворот основних бідняцько-середняцьких мас до соціялізму 
характеризується тим, що на кінець року колективізацією охо
плено 28,7% господарств і 36,1% орної землі (проти 6,8% і 8,9% 
на початку року). Разом із цим зріс і радгоспний сектор, який 
збільшив площу своєї орної землі від 730,5 тис. га до 2.178,3 тис. га. 
В результаті цих успіхів, усуспільнений сектор уже дав основну 
масу товарової продукції зернових урожаю 1930 року (61,8%).

Успіхи соціялістичного будівництва створили передумови для 
підвищення' рівня добробуту пролетарїяту. Основні показники 
цього: а) число пролетаріату зросло на 16,4%, в тому числі ро
бітників у промисловості та будівництві на 29.6%; б) ліквідовано 
безробіття; в) почалося масове підвищення кваліфікації робітників, 
зокрема число учнів промисловости збільшилося до 60 тис.;
г) 57% робітників держпромисловости переведено на 7-миголин- 
ний робітний день і 75,5% на безперервну; ґ) збільшився обсяг 
споживання на душу на 6% (незмінними цінами).

Зростання соціялістичної промисловости і перехід до суціль
ної колективізації, а також правильна клясова політика в галузі 
заготівель, постачання й розподілу народнього прибутку, зумо
вили перевагу соціялістичного сектора в усьому народньому 
господарстві; про це свідчить питома вага соціялістичного сек
тора в народньому прибуткові, що дійшла 56%, Капіталістичний 
сектор майже зовсім витиснено з великої промисловости й з 
гуртового товарообігу.

Поруч цих величезних досягнень 1929-30 рік позначився низкою 
серйозних проривів, надто літніх місяців, та недовиконанням пляну.

Головні причини цього прориву, як правдиво зазначено у 
закликові ЦК ВКП(б) з 3/ІХ ц. р., це—„невміння організувати й 
стати на чолі бурхливо-ростущої активности робітничої кляси" 
та „брак належної енергії в справі використання внутрішніх 
ресурсів".

Велику ролю в наших утрудненнях і проривах відіграв опір 
залишхїр капіталізму успішному соціялістичному наступові. Най
яскравіша форма цього опору це — шкідництво, що Його запо
діює частина буржуазної технічної інтелігенції на завдання та за 
активної підтримки мІжнародньої буржуазії.

Попередні дані за два місяці ударного кварталу свідчать про 
величезне розгортання господарства, спрямоване на ліквідацію літ
нього прориву та ,на підготування до 1931 року. Видобуток 
кам'яного вуглілля за два місяці становить 6.608 тис. тонн. Ча-



вуну витоплено 560тис, тонн. Плян осінньої засівної кампанії вико
нано цілком. Озимий клин дійшов 11 млн. га, перевищивши озимий 
клин минулого року на 1.573тис. гаабо на 16,7%. З усім тим, недо
виконання пляну в ряді найважливіших галузей за перші два 
місяці, зобов'язує максимально напружити сили, щоб виконати 
плян окремого кварталу та підготуватися до 1931 р.

Новий приплив у колгоспи, що почавсь восени, коли стали 
явні, в результаті врожаю 1930 р., великі переваги колективного 
господарства над індивідуальним, доводить реальність завдання 
партії — закінчити процес колективізації в основному на кінець 
п'яіирічки, зокрема в Степу на кінець 1931 року.

Успіхи будівництва радгоспів та колгоспів і розв'язання в 
основному зернової проблеми створили передумови до розв'я
зання й проблеми тваринництва, з тим що завдання з форму
ванням стада тваринницькі радгоспи виконали вчасно.

Уже окремого кварталу виявились результати заходів радян
ської влади та партії до ліквідації літніх проривів і ці результати, 
а також дальше зростання господарства в цьому кварталі, дово
дять неправильність оцінки від право-лівацького бльоку цих про
ривів 1 всього господарського становища країни. Величезний 
розмах соціялістичного змагання та вдарництва, І в промисло
вості, і в соціалістичному секторі сільського господарства, дово
дять неправильність тверджень правих про підупад енергії та 
творчої ініціативи трудящих мас.

Ці успіхи, досягнені на основі здійснення генеральної лінії 
партії, в ЇЇ боротьбі на два фронти, на основі використання твор
чого ентузіазму пролетаріату та бідняцько-середняцьких мас за 
умов загостреної класової боротьби, являють собою яскравий 
доказ лравильности генеральної лінії партії і реальности гасла 
.П'ятирічка за чотири роки" і означають корінну зміну у співвід
ношенні- класових сил у країні, вступ у період соціалізму.

Завдання 1931 року.

Розглянувши поданий від Раднаркому УСРР проект контроль
них чисел на 1931 р., побудований на багатому досвіді 1929-30 р. 
і штурмового квартзлу, Сесія констатує, що в них правильно 
відбиті, відповідно до постанов XI з'їзду КП(б)У та XVI з'їзду 
ВКГ1(6), основні завдання дальшого прискорення темпів соцїялі- 
стичного будівництва з забезпеченням виконання „п'ятирічки за 
чотири роки“, підвищення рівня добробуту робітників та кол
госпників і створення резервів, потрібних для безперебІЙности 
господарського будівництва.

Обсяг капіталовкладень до усуспільненого сектора збільшується 
від 1 989 млн. крб. 1930 року до 3 338 млн. крб. 1931 року (67,8%), 
в тому числі до промисловости УСРР від 885 млн. крб. до



1.465 млн. крб. Із загальної суми капіталовкладень 10%, тобто 
334 млн. крб., становить резерв. Продукція державної промисло
вості! досягає 7.318 млн. крб., шо дає зростання на 53% проти 
минулого року. Вантажообіг залізничого транспорту досягає 
125 млн. тонн, перевищуючи завдання останнього року п'ятирічки.

Контрольні числа намічають великий розмах соціалістичного 
будівництва в сільському господарстві: на кінець року колекти
візація має охопити 80% площі, з тим що в Степу процес колек
тивізації має в основному завершитися (94% площі). Радгоспи 
збільшують свою засівну площу до 2.100 тис. га. Число МТС 
зростає від 214 до 321, а тракторизована площа до 24% всієї за
сівної площі України. На базі соціалістичної реконструкції сіль
ського господарства намічається зростання всієї гуртової продук
ції сільського господарства на 18% і товарової на 34%; зокрема 
поширюється сировинна база промисловости (продукція техніч
них культур збільшується на 84%), намічається чималий розмах 
для розв'язання тваринницької проблеми (число свиней збільшу
ється на 90% і великої рогатої худоби на 12% коштом мо
лодняка).

ЗдІснення завдань культурної революції характеризується 
збільшенням загальних витрат на соціально-культурне будівни
цтво, закінченням1 ліквідації неписьменности, заведенням загаль
ного навчання і збільшенням числа учнів у трудшколах (від 
3.500 тис. до 3.939 тис.), за вростання на кінець року контин
генту у всій мережі шкіл ФЗУ та типу ФЗУ до 280 тис. учнів, 
у ВИІІГах та технікумах до 275 тис. (43%).

Розгорнута мережа профосвіти має вже найближчими ро
ками дати ростущому соціялістичному будівництву пролетарських 
спеціалістів І замінити ними ворожі нам елементи з поміж бур
жуазної інтелігенції.

Контрольні цифри ставлять завданням дедалі більше підвищу
вати рівень добробуту пролетаріяту. Число всього пролетаріяту 
зростає на 15,4% за масового підвищення кваліфікації. 1931 року 
закінчується в основному перехід державної промисловости на 
сьомигодинний робітний день і на безперервну.

Технічна реконструкція промисловости, збільшення енерго- 
озброєности праці, а надто механізація Донбасу (79%* видо
бутку)— все це радикально поліпшує умови праці.

Чимало зростає обсяг робітничого споживання продуктів хар
чування, промислових товарів, зокрема другого півріччя.

Вперше намічається зростання норм житлоплощі на одного 
робітника.

Чимало поширюється громадське харчування. Кількість вида
них страв збільшується від 4.399 тис. до 10.071 тис., цебто мало 
не на 130%, що, разом з розвитком мережі ясел, визначає ко
рінний перелом у побуті робітничої родини.



Виконання величезних народньо-господарських завдань тре
тього року п'ятирічки забезпечує зростання територіяльного фін
плану понад 65%. Фінплан вперше передбачає великий резерв, 
що має забезпечити безперебійність господарського будівництва 
та зміцнити грошовий обіг.

Відзначаючи, що за 1929-30 рік якість продукції не тільки 
не поліпшала, а в ряді галузей і дал; погіршала, Сесія спецІяльно 
підкреслює потребу досягти рішучого перелому в боротьбі за 
підвищення якости продукції як господарських організацій, так 
і самих робітничих мас.

За один з найважливіших ресурсів підвищення темпів соція- 
лістичного будівництва повинна стати боротьба проти втрат у 
всіх галузях народиього господарства та якиайощадніше витра
чання матеріалу, замінюючи дефіцитні матеріяли, а також зокрема 
повне використання наслідків винахідництва.

Одне з найважливіших господарських завдань 1931 року по
лягає в тому, щоб зміцнити грошовий обіг:

а) викопавши і перевиконавши якісні показники в роботі про
мисловосте транспорту та інших галузей державного госпо
дарства;

б) виконавши і перевиконавши пляни мобілізації внутрішніх 
ресурсів усуспільненого сектору;

в) виконавши і перевиконавши пляни мобілізації коштів люд- 
ности (зокрема через держпозики, ощадкаси, паї кооперації, 
цільові аванси);

г) якнайсуворіше додержуючи кредитової дисципліни;
ґ) утворивши резерв у фінансовому пляні.
Посилена активність ворожих до СРСР капіталістичних дер

жав, що готують збройний напад на Республіку рад, ставить 
як найважливіше завдання 1931 року — максимально зміцнити обо
роноспроможність СРСР і звільнити його від чужоземної залеж
ності!. Сесія схвалює намічені в контрольних числах заходи до 
здійснення цих завдань.

Виконання величезних народньо-господарських завдань на тре
тій рік п'ятирічки вимагає, як це позначено в закликові ЦК ВКП(б) 
з 3 вересня ц. рм мобілізувати всі сили партійних та комсомоль
ських організацій, профспілок та госпорганів на розвиток соція- 
лістичного змагання та вдарництва; здійснити заходи, що забез
печують рішуче зміцнення трудової дисципліни та боротися проти 
розхитаности, прогулів; забезпечити розвиток виробничо-технічної 
ініціативи інженерів і техніків та всебічного форсування відтво
рення нових кадрів з робітничої кляси; здійснити систему захо
дів, що забезпечують закріплення робітників на виробництві, че
рез відповідний розвиток пролетарської громадськости, правильну 
організацію постачання робітників та пов'язання цього постачання 
з виконанням промфінплянів.



Усвідомлення великих завдань, ідо їх пост шила партія на 
1931 рік, іде більш піднесе творчий ентузіязм і творчі сили ро
бітників та селян на здійснепня третього року п'ятирічки, а це 
підведе твердий фундамент під побудову соціалістичного су
спільства.

Виходячи з поставлених завдань, Сесія у х в а л ю є  по окремих 
галузях такі головніші ліміти:

В галузі промисловості!

1. Загальний обсяг виробництва всієї української промисло- 
вости визначити на 1931 рік сумою 7.3І8 млн. крб. (незмінними 
цінами 1926-27 р.), цебто із зростанням на 53,0% проти 1930 року. 
Виробництво промисловости за групою ЯА“ визначити сумою 
в 4.304 млн. крб. (плюс 56,2%), за групою „Б* сумон5 3.014 млн. 
крб. (плюс 48,6%), за групою „Б** сумою 3.014 млн. крб. (плюс 
48,6%), загальний розмір продукції промкооперації визначити 
сумою 892,3 млн. крб. (плюс 69,4%).

2. По окремих найважливіших галузях промисловости визна
чити такі виробничі завдання, рівняючи до фактичних даних за 
третій квартал та до планових передбачень на окремий квартал:

Донецьке паливо (по Україні) млн. тонн .
Кокус млн. тонн ...................................................
Буре вугілля, тис. тонн.........................................
Залізна руда млн. тонн.............................
Чавун * * .................................
Сталь „ ,, « • • *.......................
Прокат „ „ .................................
Суперфосфат тис. тонн........................................
Сірчана кислота тис. тонн...................................
Сода кальц тис. юнн.............................................
Цемент тис. бочок ...............................................
Шамот тис. тонн...................................................
Динас тис тонн..........................................
Гірнозаводське машинобудівництво млн. 

хрб. цінами 1926-27 р. . . . . . . .  .
Хемічне машинобудівництво млн. крб. ці

нами 1923-27 р................................................
Парвагдиз млн. крб. цінами 1926-27 р. . . 
Сільськогоспод. машинобудівництво млн.

крб. цінами 1926-27 р....................................
Цукор пісок (за операц. рік) тис. тонн . 
Олія сояшиа тис. тонн
Цигарки мли. штук..............................................
Махорка тис. ящиков....................................... .
Консерви млн. банок...............................  . . •
Шкірка жорстка тис. тонн . . . . . . . .
Ліс тис. тонн................................. ........................

1931 р. % зрост. 
до 1930 р.

49,5 28,2
8,3 42,4

120,0
11,3 31,2
5,1 41,2
4,5 42,2
3,6 38,6

560,6 126,7
210,0 64.1
276.0 32,7

5860,0 78,9
404,0 66,7
190,0 73,0

194,5 52,8

78,1 42,5
199,3 78,7

376,0 55,1
1867,0 66,0

52,7 182
16577.0 45,7
2505.0 35,5
173,0 200,0
20 0 1,0

2314,3 76,2



3. Визначити такі завдання в галузі якісних показників про
мисловосте підвищити продукційність праці на 30%, знизити 
собівартість на 10%.

4. Обсяг капіталовкладень до української промисловости ви
значити сумою 1.465,6 млн. крб., в тому числі 1.315,7 млн. крб. до 
групи „А" і 149,9 млн. крб. до групи „Б“.

У розрізі основних галузей промисловости визначити такі ка
піталовкладення: до кам'яновугільної промисловости, врахувавши 
зниження вартости будівництва, 232 мли. крб., до чорної мета- 
люрґіі — 330 млн. крб., до всього машинобудівництва — 180 млн. 
крб., до хемічної групи — 45 млн. крб., до промисловости буд
матеріалів— 84 млн. крб., до промисловости кооперації—32 млн. 
крб., до комбінату при Дніпрельстапі—159 млн. крб.

5. Затвердити в основному титульні списки нових об'єктів 
промислового будівництва, що опрацьовав Укрдержплян, і дору
чити РНК, укладаючи оперативні пляни, вдосконалити їх.

В галузі електрифікації.

Прийняти програму електробудівництва районних станцій на
263,5 млн. крб., у тому числі на будівництво станцій 143 млн. 
крб. і на електропередачу 120,5 млн. крб., комунальних.30,7 млн. 
крб. і сільських 3,8 млн. крб.

Доручити РНК УСРР пильно наглядати оперативне виконання 
визначених планів у цій галузі, надто щодо закінчення електро
станцій в Донбасі і ліній передачі.

В галузі сільського господарства.

Виходячи з завдань якісно зміцнити і далі поширити радгоспне
колгоспне будівництво, відновити тваринництво, піднести вро

жайність, закріпити вже досягнуті успіхи лінією розв'язання зер
нової проблеми і ще більше поширити площу під технічними, 
кормовими і городніми культурами, визначити такі виробничі 
завдання лінією сільського господарства:

1) загальну засівну площу довести до ЗО млн. га (проти 27,5 млн. 
іа 1930 року), в тому числі в радгоспах 2.100 тис. га;

доручити РНК додатково опрацювати плян осінньої сівби на 
1931 рік, виходячи з потреби максимально забезпечити підготу
вання кормової бази для розвитку тваринництва 1932 року;

2) зростання продуктивної худоби на 1 січня 1932 року прий
няти такими розмірами: велика рогата худоба 12%, свині 90%, 
вівці 18% рівняючи до кількости їх на 1 січня 1931 року;

3) гуртову продукцію всього сільського господарства визна
чити на 1931 рік розміром 4.549 млн. крб. (незмінні ціни 1926 — 
?7 р), проти 3.800 млн. крб. у 1930 році, цебто із зростанням 
на 17,0%;



4) відповідно до соціяльно-виробннчих завдань у галузі сіль
ського господарства визначити загальний обсяг капіталовкладень 

УСУСПІЛЬНЄН0Г° сектору (крім соц.-культ. витрат) розміром
573.7 млн. крб. у тому числі за республіканською частиною
400.7 млн. крб.

До республіканського усуспільненого сектору сільського гос
подарства затвердити довіз тракторів на Україну, який забез
печував би зростання МТС від 214 до 321.

В галузі транспорту І зв’язку.

1. Базуючись на запроектованому обсязі продукції головних 
галузей народнього господарства, визначити на 1931 рік загальний 
вантажообіг залізниць розміром 125 млн. тонн, тобто на 47% 
більше проти 1930 року.

2. Визначити капіталовкладення до всіх видів транспорту су
мою 420 млн. крб., з них ра безрейковий транспорт понад 100 млн. 
карбованців.

3. В межах зазначених капіталовкладень забезпечити підготу
вання Дніпра до транзитного руху 1931 року як щодо судно
плавних умов, так і щодо готування відповідної фльоти.

Доручити Раді народніх комісарів УСРР опрацювати заходи 
до поширення суднобудівниитва та кращого використовування 
водного транспорту, вважаючи цю справу за термінову, а також 
налагодити через НК РСІ періодичне перевірення справи паро- 
плавобудівиицтва.

4. В зв’язку з чималим зростанням капіталовкладень до без
рейкового шляхового будівництва, вжити заходів до поліпшення 
шляхового будівництва, зокрема, звернувши увагу на належне 
використання трудової участи людности у будівництві шляхів.

5. В зв’язку зі зміною адміністративного поділу УСРР, колек
тивізацією і зростанням промислових центрів, вважати за першо
чергове завдання наступного року реконструювати і поширити 
систему зв'язку, визначивши капіталовкладення ні то потребу 
сумою близько ЗО млн. крб. з тим, щоб, відшукавши матеріальні 
засоби, цю суму обов'язково збільшити.

В галузі будівництва.

Виходячи з загальної суми капіталовкладень до народнього 
господарства України на 3.338 млн. карб, прийняти загальний 
обсяг капітального будівництва сумою 1.835 Млн. крб. проти 
1.111 млн. карб. 1930 року. Виконання такої програми будівни
цтва потребує неодмінної ліквідації сезонности в будівництві і пе
реходу на безперервний рік, безумовного складення квартальних 
плямів робіт, яко мога ширшої механізації робіт. Особливу увагу



1931 року приділити заміні дефіцитних матеріалів, включаючи, 
в першу чергу, металь, цемент, де вони не обов'язково потрібні. 
Поширити боротьбу проти неощадного витрачання будівних ма
теріалів взагалі, переходячи на нову систему будівництва та за
ощаджуючи матеріали як у процесі проектування, так і підчас 
здійсненая проектів.

В галузі комунального і житлового господарства.

Загальний обсяг капіталовкладень до комунального госпо
дарства України затвердити сумою 108,5 мли. крб., не обрахо
вуючи коштів союзної промисловости. Вважаючи на те, що май
бутнього року передбачається розгорнути будівництво нових 
міст у Донбасі та взагалі поширити забезпечення житловим бу
дівництвом робітників, доручити Урядові забезпечити це будів*» 
ництво відповідними будівними матеріялами тощо. Капітальні 
вкладення до житлового будівництва затвердити сумою 290 млн. крб.

В галузі праці.

1. Відповідно до накреслених темпів розвитку виробництва 
та продукційности праці (30% у промисловості та 25% у будів
ництві) визначити зростання робітної сили 1931 року такими 
розмірами: в цензовій промисловості —14,5%; з учнями—-20,1%; 
у будівництві — 23,6%; в усуспільненому секторі сільського госпо
дарства— 40,5%; в соціяльно-культурному секторі — 21,6%; за 
одночасного скорочення числа службовців українських установ 
і найманої праці в індивідуальних сільських господарствах. Пере
січну річну потребу на додаткові кадри робітної сили для цілого 
народиього господарства (без сільського господарства) передба
чити на 346 тис., обраховуючи сезонну потребу робітної сили на 
670 тис.

2. Відзначаючи напруженість балянсу робітної сили на 1931 рік, 
поставити перед НК Праці завдання чітко плянувати використо
вування наявних трудових ресурсів, замість випадкового регулю
вання ринку праці, звернувши спеціальну увагу на максимальне 
використання несамодіяльної частини пролетарської родини та 
міських ресурсів.

Поруч цього вжити всіх заходів до найдоцільнішого викори
стання робітної сили у всіх підприємствах, раціоналізуючи тру
дові процеси і ліпше організуючи працю та ні в якому разі не 
припускаючи зайвини робітної сили на підприємствах.

3. Маючи на увазі, що міські трудові ресурси недостатні, 
надто в зв'язку з сезонністю і районним розміщенням додаткової 
потреби на робітну силу, доручити РНК УСРР опрацювати низку 
заходів до планового притягнення сільських трудових ресурсів



і, в першу чергу, впорядкувати взаємовідносини між колгоспною 
системою, прОіМисловістю та відхідниками, а також забезпечити 
відповідне готування кваліфікованої робітної сили та першочер
говість використання її на важливіших ділянках.

В галузі постачання.

1. Основне завдання в галузі робітничого постачання на 
1931 р. полягає в максимальній мобілізації в руках держави то
варових, а надто харчових ресурсів, а також у такому розподілі 
іх, щоб максимально, в першу чергу, забезпечити найважливіші 
ділянки соціалістичного будівництва. У зв'язку з цим має бути 
ще більше поширена та поглиблена практика нормованого по
стачання і розвинена сітка підприємств громадського харчування 
(зокрема в Донбасі).

2. Затвердити обсяг капіталовкладень до торговельного бу
дівництва сумою 129,9 млн. крб., в тому числі на організацію 
кооперативного приміського сільського господарства—40 млн. крб., 
зобов'язавши міськради та райвиконкоми наглядати освоєння цих 
земель; на організацію підприємств громадського харчування 
42,9 млн. крб.; на будівництво союзних торговельних організацій — 
14,1 млн. крб.

В галузі соціяльно-культурного будівництва.

1. Визнати, що в результаті розгорнутих 1930 року заходів 
в галузі загальної нзродньоі освіти і в готуванні кадрів со
ціально культурне будівництво 1930 року стало за невід'ємну 
органічну частину цілого процесу соціалістичної реконструкції 
народнього господарства.

2. Схвалити систему заходів, визначених у контрольних чи
слах у галузі соціально-культурного будівництва до здійснення 
загального обов'язкового навчання, цілковитої ліквідації непись- 
менности і масового готування кваліфікованих кадрів.

3. В галузі охорони здоров'я схвалити накреслені в контроль
них числах заходи до оздоровлення праці та побуту, в першу 
чергу посилюючи цю справу в робітничих районах Донбасу і в 
соціалістичному секторі села.

У фінансовому лляні.

1. Визначити розмір фінансового пляву УСРР на 1931 рік за 
прибутками в межах 6,5 млрд. крб. і видатками 5,5 млрд. крб.

Визнати за потрібне продовжити 1931 року заходи до рекон
струкції фінансової системи і до загальної раціоналізації фінан
сового планування, зокрема переглянути ставки податку на обіг



\в дповіднившиіх з народньо-господарським значенням продукції 
окремих об'єднань, позбутися теперішньої многости джерел фі
нансування тощо.

Виходячи з ухвалених пленумом ЦК та ЦКК ВКП(б) загально
союзних контрольних чисел на 1931 рік та головних настановлень, 
що „наша країна, де соцІялістичний сектор посів абсолютно пе
реважну ролю в народньому господарстві, вступила в період 
розгорнутого соціалістичного наступу, в період соціалізму" — 
„наступний 1931 рік буде роком нових досягнень, нових вели
чезних успіхів соціялізму в його боротьбі проти капіталізму". 
Проте, перспектива вирішальної перемоги соціялізму „не може 
також не посилити зненависти і люті наших клясових ворогів, 
ч^рез що з такою розпукою ставлять опір залишки капіта- 
тізму всередині Радянського союзу (опір глитаїв, шкідництво 
тощо). Саме тому так гарячково готує міжнародній капіталізм 
збройну інтервенцію проти Радянського союзу", і „в цих умо- 
зіх заюстреної класової боротьби потрібна максимальна мобілї- 
. щїя творчих сил робітничої кляси, колгоспників і всіх трудящих 
н і подолання труднощів, що стоять на шляху соціалістичного бу
дівництва, на шляху здійснення гасла „п'ятирічка за чотири роки".

Сесія доручає Урядові, в його практичній роботі над здійс
ненням цієї постанови, виходити з загальних настановлень та 
директив до контрольних чисел Союзу, що їх ухвалив пленум 
ЦК та ЦКК ВКП(б) з 19 грудня 1930 р., здійснюючи народньо- 
юсаодарський плян 1931 р. більшовицькими темпами.

М. Харків, 28 грудня 1930 р.
Голова ВУЦВК Г. Пстровський Секретар ВУЦВК .М. Василенко,
Оголошено у „Вістях ВУЦВК' 1 січня 1931 р. ЛІ 1.

47. Про єдиний фінансовий плян та державний бюджет УСРР
на 1931 рік.

Вислухавши доповідь Ради народніх комісарів УСРР про єди
ний фінансовий плян та державний бюджет УСРР на 1931 рік 
і співдоповідь бюджетної комісії ВУЦВК, НІ Сесія Всеукраїн
ського центральною виконавчого комітету XI скликання ухвалює:

І.
1. Великі досягнення соціалістичного будівництва в усіх галу- 

іх народнього господарства, бурхливе зростання соціалістичної 
промисловости поруч прискорених темпів усуспільнення сільського 
юсподарства, ліквідація питайства як кляси на базі суцільної 

озективізаиіі та посилене витиснення залишків приватного капі-



талу з сфери обігу створили передумови до нових удосконале- 
ніших способів планування народнього господарства. У фінансовій 
галузі ці досягнення дозволили перейти до системи єдиного опе
ративного фінансового пляну, який охоплює фінанси усуспільне
ного сектору в цілому, а також всі вилучення з неусуспільненого 
сектору та всі кошти країни, видатковані на капітальне будів
ництво, на поповнення обігових коштів усуспільненого госпо
дарства та на соціяльно-культурне будівництво і управління, за 
всіма джерелами.

2. Активно сприяючи перерозподілові народнього прибутку, 
відповідно до завдань розгорнутого соціялістичного будівництва, 
єдиний фінансовий плян забезпечує посилену акумуляцію коштів 
людности, мобілізацію внутрішніх ресурсів усусл’льненого сектору, 
єдність фінансового господарства, найдоцільніше використання 
коштів і створення фінансового резерву. Зокрема, він забезпечує 
фінансовими методами контролю над виконанням визначених 
у матеріяльних плянах кількісних та якісних показників і обліко
вує динаміку виконання промфінплянів по окремих галузях на
роднього господарства.

3. Сесія констатує, що фінансовий плян УСРР 3931 року та 
державний бюджет, як складова його частина, розподілом своїх 
призначень цілком відповідають завданням третього вирішального 
року п'ятирічного пляну соціялістичного будівництва, виконувано
го за чотири роки, і відбивають у фінансових показниках настано
влення контрольних чисел народнього господарства на 1931 рік.

Зростаючи своїм обсягом на 38%, фінансовий плян УСРР 
1931 року в республіканському розрізі основні видатки скеровує:

а) на подальший розвиток усуспільненого сектору народнього 
господарства — 47% всіх видатків за фінпляном, причому на ка
пітальні вкладення — на 38% більше проти 1930 року;

б) на соціяльно-культурні заходи — 42,1% всіх видатків за 
фінпляном, причому видатки на освіту зростають на 62,5%, 
а частка адмінвидатків знижується з 6% до 5.3%.

Водночас за держбюджетом, з загальної суми нетто-бюджету,— 
41,7% спрямовано на господарсько-виробничі потреби, 51,4% на 
соціяльно-культурні заходи й тільки 4,2%—на адміністративне 
управління.

Бюджетові призначення на освіту зростають з 101,8 млн. крб. 
до 220,7 млн. крб., причому, за чималого зростання контингентів 
учнів, збільшується розмір стипендій для учнів ВИШ‘Ів а надто 
середніх навчальних закладів, збільшується відсоток охоплення 
стипендіями, поширюється мережу впорядкованих студентських 
гуртожитків, а це підносить рівень добробуту учнів.

4. Напрям та обсяг капітальних вкладень до усуспільненого 
сектору народнього господарства УСРР 1931 року за фінпляном. 
та держбюджетом, на ґрунті вже досягненого рівня індустріялі-



заніі країни, сприяє швидким темпам зростання народнього при
бутку та посилює ролю промисловости в його створенні, а це 
забезпечує перетворення Радянської Украіни з аграрно-індустрі
альної на індустріяльно-аграрну частину СРСР.

5. Здійснення всіх Запроектованих у фінпляні великих завдань 
вимагає посиленого нагромадження ресурсів в усуспільненому 
секторі та максимальної мобілізації коштів людности, шо разом 
становлять близько 70% всіх коштів, акумульованих у фінпляні, 
причому: а) кошти усуспільненого господарства збільшуються 
на 60,4% проти минулого року і б) сума акумульованих коштів 
людности — на 33%. Водночас питома вага прибутків від усу
спільненого сектору у бюджеті-бруто збільшується до 77% і при
бутки від держпромисловести і держторгівлі в загальній сумі 
власних прибутків за бюджетом-нетто становлять 92,4%.

6. Щоб виконати фінплян і держбюджет УСРР за цієї пере
важної ролі в них прибутків від усуспільненого сектору, треба 
цілком здійснити завдання щодо збільшення продукції промисло- 
вости, підвищити продукційність праці, знизити собівартість роз
мірами, запроектованими в контрольних числах народнього госпо- 
дарства^ЩЗІ року, а також ще більше посилити самодіяльність 
трудящих у соціялістичному будівництві.

Сесія доручає Раді народніх комісарів визначити заходи, які 
забезпечили б тверду фінансову дисципліну й вчасне надходження 
коштів від промисловости, що їх вона мусить сплачувати на при
буток держави, а також ставили б фінансування кожної галузі 
народнього господарства в залежність від виконання її вироб
ничо-фінансових планів.

7. Сесія констатує, що значення неусуспільненого сектору в 
народньому господарстві гостро падає й тому зменшуються над
ходження від оподаткування приватних підприємств та осіб.

Податкові прибутки у фінпляні на 1931 рік становлять лише 
308,2 млн. карб., або 10,9%.

Тимчасом незначні своєю питомою вагою податкові прибутки 
у фінпляні на теперішньому етапі соціалістичного будівництва, в 
системі фінансових заходів, мають велике значення. Маючи про
гресивний характер, податкова система виступає як одна з метод 
посиленого наступу на залишки капіталістичних елементів міста 
і села та перерозподілу народнього прибутку на користь усу
спільненого сектора.

Сесія зобов'язує райвинконкоми, міські, селищні Й сільські 
ради найповніше виявити теперішній стан приватного капіталу й 
нелегальні форми його діяльности, щоб забезпечити цілковите 
його оподаткування.

Разом з тим Сесія пропонує райвиконкомам, міським, селищ
ним і сільським радам вжити якнайрішучіших заходів до ліквідації 
недоплат, що Є за приватним сектором.



8. Обраховуючи попередні наслідки проведення сільсько-гос
подарського податку минулого року, Сесія відзначає низку до
сягнень у цій справі, яка*є одна з ділянок здійснення розгорну
того наступу на залишки капіталістичних елементів на селі. Поруч 
цього Сесія констатує наявність певних хиб, припущенихподекуди, 
головно в галузі замалого виявлення глитаїв для індивідуального 
оподаткування, неповного визначення їхніх справжніх прибутків 
та невчасного стягнення з них податків. Це є наслідок того, що 
окремі районні виконавчі комітети, міські та сільські ради не- 
досить уважно підійшли дч розв'язання цього важливішого пи
тання, замало втягнули до цієї роботи сільську громадськість та 
колгоспно-бідняцький актив.

Сесія доручає райвиконкомам, міським, селищним і сільським 
радам негайно виправити й на майбутнє не допускатися цих хиб.

9 Констатуючи, що в галузі фінансування народнього госпо
дарства та соціяльно-культурних заходів у багатьох випадках 
лишилася система многости джерел покриття витрат, Сесія до
ручає Раді народніх комісарів опрацювати питання про реор
ганізацію системи фінансування, спростивши та з'уніфікувавши 
її, відповідно до досягненого рівня фінансового планування.

10. Об'єднання у фінплані всіх джерел покриття витрат та 
фінансування народнього господарства, а також нові методи ви
лучень вимагають ґрунтовно вдосконалити фінансову роботу всіх 
урядництв та організацій, тісно пов'язавши цю роботу з діяль
ністю НКФ, як центрального органа фінансового планування та 
оперативного виконання фінплану.

Сесія доручає Народньому комісаріатові фінансів якнайскорше 
скласти та подати на затвердження законодавчих органів проект 
постанови про вдосконалення системи фінроботи урядництв та 
організацій, щоб зміцнити єдність фінансового планування та 
усунути елементи паралелізму.

11. Запровадження до життя райфінпянів і доведення окремих 
фінансових планів до виробничих одиниць та об'єднань як в місті, 
так і на селі, а також успішне здійснення всіх визначених у міс
цевому бюджеті плянів майбутнього року потребують чіткого 
керівництва на місцях від фінорганів виконанням фінпланів, по
силеної уваги до фінансової роботи від райвиконкомів, міських, 
селищних І сільських рад та місцевих кооперативних і інших 
громадських організацій.

Сесія доручає місцевим органам влади збільшити масову участь 
у виявленні нових прибуткових джерел місцевого бюджету.

Місцеві органи влади, а також радянська громадськість повинні 
систематично перевіряти доцільність використання коштів і, зо
крема, забезпечити якнайскоршу ліквідацію наслідків шкідницької 
роботи, що заподіяли в соціалістичному господарстві клясово- 
ворожі елементи.



12. Констатуючи зменшення питомої ваги витрат на загальне 
управління, супроти минулих років, за держбюджетом-нетто з 
7,8% до 4,2% і за держбюджетом брутто з 4,2 до 2,5%, Сесія 
відзначає неповне виконання директив Уряду про здешевлення 
апарату, зокрема в місцевому бюджеті, й доручає Урядові вжити 
всіх заходів до рішучого здешевлення управлінських апаратів, 
спрощуючи та раціоналізуючи їхню роботу.

13. Зважаючи на те, що нові умови роботи місцевих органів 
влади, зокрема після проведення найважливіших реформ (адміні
стративно -територіальної і податкової), вимагають відповідної 
зміни чинного законодавства про місцеві фінанси, Сесія доручає 
Урядові УСРР скласти проект відповідних змін до чинних устав 
про місцеві фінанси.

14. Сесія доручає Урядові УСРР негайно подати фінансовий 
плян УСРР на 1931 рік до Уряду СРСР і, по ухвалі єдиного 
фінансового пляну СРСР на 1931 рік, на підставі зазначених 
лімітів, остаточно уточнити єдиний фінансовий плян УСРР на 
1931 рік в республіканському розрізі.

15. Сесія вносить до проекту державного бюджету УСРР на 
1931 рік поданого від Ради народніх комісарів УСРР такі зміни:

А .  З а  п р и б у т к а м и *

1 .  Збільшити кошторисні передбачення.
а) за прибутковим податком на ... 2 650 000 крб.
б) за реалізацією конфіскованого, відумерлого

та інш. майна на................................................... 150.000 „
в) за збором на землевпорядні роботи на . 500.000 ,

Р а з о м .  .  .  З  300.000 *
2 Зменшити кошторисні передбачення* 

аї за дотацією на загальне навчанпя на . . 2.000 000 крб
6) за податком з обігу на.......................................... 109 228 645 *

А разом, обоахувавши зазначені зміни, змен- 
шити прибуткову частину держбюджету на . 107 928 645 „

Б За в и д а т к а м и *
1. Збільшити кошторисні передбачення за 

охороною цраці й соціальним забезпечен
ням на....................................  . ... 218000

2. Змепшнти кошторисні передбачення.
а) за промисловістю на.......................................... ЮЗОО.ООО
б) за сільським господарством на ... 561.565
в) за комунальним І житловим господарством на 2.000.000
і) за торгівлю на ... ... 6.299 580
і) за іншим фінансуванням на . . . 300.000
х) за освітою на.......................................................  14.885.500
еі за охороною здоров я..........................................  1 500.000
є) аз загальним управлінням на.............................. 300 000
ж) за охороною громадського ладу на . . 5 000 000
?) з відрахувань від держприбутків до місце

вого бюджету на . , . . . . . 63.400.000

крб.

и



и) за цільовими допомогами чісцбюджетові на . 2.000.000 крб. 
і) виключити з бюджету зовсім асигнування

основних капіталів Колгосбанку сумою . . 6.100.000 „
Р а з о м  .  .  .  108. N6.045 крб.

А разом, обрахувавши зазначені зміни, змен
шити видаткову частину держбюджету на . . 107.928.645 крб.

16. З зазначеними змінами, зведення та розписи державних 
прибутків і видатків Украінськоі соціялістичної радянської рес
публіки на 1931 рік затвердити загальними сумами:

а) прибутки: сімсот сімдесят три мільйони дев'ятисот вісімна
дцять тисяч вісімнадцять карб. (773 918 013 крб.);

б) видатки: сімсот сімдесят три мільйони дев'ятьсот вісімна
дцять тисяч вісімнадцять крб. (773 918.018 крб.).

17. Бюджет Автономної молдавської соціялістичної радянської 
республіки, як складову частину бюджету УСРР, затверди ги сумами:

а) прибутки: три мільйони двадцять сім тисяч чотириста карб. 
(3.027.400);

б) видатки: тринадцять мільйонів сімнадцять тисяч шістьсот 
тридцять чотири карб. (13.017.634 карб.).

Дефіцит за цим бюджетом, сумою дев'ять мільйонів дев'ятьсот 
дев'яносто тисяч двісті тридцять чотири карбованці (9.990.234 крб.), 
покласти на рахунок бюджету УСРР.

18. Розподіл зазначених прибутків та видатків за встановле
ною номенклатурою затвердити, як зазначено в розписах, поданих 
від Ради народніх комісарів УСРР, з вищезначеними змінами.

19. Доручити Президії Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету, по тому, як буде затверджений державний бюджет 
Союзу РСР, остаточно уточнити суми спецїяльнах призначень 
державного бюджету УСРР на 1931 рік.

20. Виконання народньо-господарського лляну 1931 року ставить 
перед фінансовою системою низку великих завдань щодо без
перервного фінансування величезної програми господарського та 
культурного будівництва, визначеної на 1931 рік.

Сесія зобов'язує державні установи та підприємства і закликає 
громадські організації, робітників, колгоспників та бідняцько- 
середняцьке селянство зосередити увагу на тому, щоб цілком 
виконати й перевиконати прибуткові накреслення за фінпланом 
та держбюджетом.

Поруч цього Сесія зобов'язує всі державні установи та під
приємства так побудувати свою роботу, щоб в процесі виконання 
видаткових призначень на 1931 рік домогтися збільшення за
ощаджень, підвищуючи тим самим участь УСРР в утворенні за
гально-союзних резервів та прискоренні темпів соціялістичного 
будівництва третього вирішального року п'ятирічки.

М. Харків, 28 грудня 1930 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровсьхий. Секретар ВУЦВК М. Василенко.
(Оголошено у „Вістях ВУЦіЗК*4 4 січня 1931 р. № 4).



48. Про ліквідацію округ і чергові завдання міськрад, 
райвиконкомів та сільрад.

Вислухавши доповідь тов. Василенка про ліквідацію округ і 
чергові завдання міськрад, райвиконкомів та сільрад. Ш-я Сесія 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету XI скликання 
констатує:

1. Розгорнутий соціялістичний наступ на капіталістичні елементи 
цілим фронтом, дальше посилення темпів індустріялізації, як основ
ної передумови до побудови сошялізму в країні рад, масовий 
рух наймитських та біаняцько середняцьких мас села до колгоспів 
і ліквідація глитая як кляси на базі суцільної колективізації, під
несення творчого ентузіазму і політичної активности трудящих 
мас, величеші досягнення в розвитку соціяпістичноі промисловости 
та ґрунтовній реконструкції сі іьського господарства,— спричинило 
загострення класової боротьби і шаленого опору залишків капі
талізму всередині країні рад та викликали звірячу лють капіта
лістів цілого світу, що готують інтервенцію перешкоджати пере
можному рухові сошялізму.

Це ставить перед радами завдання перетворитися на бойові 
штаби соціалістичного будівництва, перетворитися на організаторів 
мільй лиш трудящих до наступу цілим фронтом на рештки капі- 
галнму.

2. Нош економічні та політичні чинники доби соціялізму, в 
яку вступив Союз РСР, зумовлювали і надалі зумовлюють пере- 
оудочу і радянською апарату, і самої роботи рад. Ради, органи 
диктатури протетаріяту, що вели й ведуть соціалістичне будів
ництв), надто тепер позичці стати за бойозих організаторів тру- 
інщих м іс ні виконання п'ятирічки за чотири роки, бути на чолі 
творчої ініціативи мііьйоніа трудящих, пристосувати увесь свій 
апарат до виконання завдань соціалістичного будівництва, набли
зити його до широких трудящих мас міста та села, забезпечити 
вироку участь робітничих, котгоспчицьких, наймитських і неза
можницько середняцьких мас у практичному здійсненні генераль
ної тіні! комуністичної партії.

Триступнеча система управління забезпечувала розвиток народ* 
иьою господарства за умовнії відбудовного і перших років 
реконструктивного періоду. Та величеий досягнення І виключні 
гемп і дааьшого розвитку соціялістичного будівництва, рік-у рік 
ростуща самодіяльність та ініціятива трудящих мас, сувора пля- 
новість у виконанні основних господарсько-політичних завдань — 
чималії більше перетворювали район на „вузловий пункт, де 
здійснюються директиви партії і радвлади*, надавали йому нові 
функції та спричинювали поширення його прав. Все це висунуло 
потребу зліквідувати округи, як зайву тепер ланку в системі 
управління, і постаз^ло питання про дальше зміцнення району.



„як основної ланки соціялістичного будівництва на селі, що по
винно призвести до рішучого наближення партійно-радянського 
апарату до села, до колгоспів, до мас*. (З резолюції XVI З'їзду 
ВКП).

3. Не зважаючи на короткий час з моменту ліквідації округ 
та переходу на двоступневу систему управління на основі поста
нови Ц8К СРСР та ВУЦБК,— ця величезної політичної та істо
ричної ваги реформа себе безперечно виправдала.

Ліквідація округ і реорганізація районового апарату проходили 
за умов рішучого наступу на залишки капіталістичних елементів 
і за боротьби проти виявів опортуністичного ставлення до 
здійснення самої реформи.

Основна маса районів за нових умов забезпечила успішне 
проведення осінньоїзасівної кампанії, виконання хлібозаготівельних 
плянів. Здійснення заходів у галузі загального навчання тощо і. 
всупереч наклепам „право-лівацького** бльоку про збюрокрачення 
радянського апарату та його* роботи, змобілізувала навколо рад 
та виконання господарсько-політичних завдань широкі -рудящі 
маси міста і села.

В результаті ліквідації округ і переходу на двоступневу систему 
управління, райони, як основні ланки соціялістичного будівництва 
на селі, зміцніли: їх чимало посилено керівним та оперативним 
складом, їм передано оперативно-плянові функції, виріс районний 
бюджет тощо.

Піднесення ролі райвиконкомів та міських рад, як пляново- 
керівних органів І організаторів мас навколо здійснення завдань 
соціялістичного будівництва, поставило вимогу корінно перебу
дувати форми й методи роботи, встановити замість колишньої 
системи відділків, систему відповідальних виконавців, підлеглих 
безпосередньо президії РВК. Там, де перебудові апарату на функ
ціональну систему надали політичного значення, там за короткий 
час свого Існування ця система себе цілком виправдала.

4. Констатуючи ці досягнення. Сесія ВУЦВК відзначає низку 
хиб, що мали і мають місце під час проведення реформи як у 
районах та містах, так і в центрі, а саме:

а) низка колишніх окрвиконкомів, а також і райвиконкомів 
та міськрад не надали достатньої політичної ваги справі прове
дення в життя та закріплення реформи, не популяризували цю 
реформу серед широких трудящих мас, як нового засобу до 
зміцнення рад—органів диктатури пролетаріяту — та не залучили 
до самого процесу проведення реформи трудящих мас міста та 
села;

б) вкомплектування низки районів керівним і оперативним 
складом досі ще не проведено, зокрема, з тих причин, що деякі 
колишні окрвиконкоми вчасно не застосували до життя відповідні 
директиви про вкомплектування районів кадрами;



в) низка районних виконавчих комітетів та міських рад не засво
їли достатньою мірою свої нові права, не повернулися ще як слід 
іицем до виробництва, до колгоспів, не пов'язали своєї роботи 
з роботою підприємств і установ міжрайонного та республікан
ського значення, розташованих на їхній території, надто в Дон
басі, щоб забезпечити свій вплив на роботу цих установ та 
підприємств, встановивши певну контролю над виконанням пром- 
фінплянів;

г) низка районних виконавчих комітетів та міських рад ще не 
іеребудували своєї роботи щодо керівництва сільськими радами, 
не розв’язали питання про добір та комплектування сільських рад 
головами, секретарями, керівниками секцій, не використали до
статньою мірою нових резервів кадрів з робітників, колгоспників, 
незаможників і, зокрема, жінок. Все це призвело до того, що в 
переважній більшості сільських рад цих районів реформа не 
спричинила корінної перебудови форм та метод їхньої роботи, 
зокрема, у виконанні основних господарсько-політичних кампаній 
та не набрала громадськости і масовости. Директиви Уряду про 
складання господарсько-культурних плянів, І для цілого села, і 
для кожною колективу і громадської організації в цих Селах, не 
поставлені на розв'язання;

ґ) наркомати, центральні урядництва та центри кооперативних 
організацій ще й досі не перебудували, в зв'язку з проведеною 
реформою, своєї роботи за галузевими принципами. Керівництво, 
інструктаж та Інспектування периферії здійснюється за старими 
методами. Функціональну систему нехтують па практиці і тепе
рішня робота наркоматів та центральних установ не забезпечує 
ртйонному апаратові вчасної живої допомоги в певних галузях 
роботи;

д) в низці районів були випадки недооцінювання ролі та зна
чення революційної законности за умов двоступневої системи 
управління. Це призводило до перекручування лінії партії та 
уряду в проведенні поточних політичних та господарських кам
паній і до послаблення класових позицій пролетаріяту.

Виходячи з усього цього та беручи до уваги велетенські зав
дання що стоять перед країною рад в цілому та перед радами 
і районними виконавчими комітетами, надто тепер, напередодні 
третього вирішального року п'ятирічки, — III Сесія ВУЦВК, на 
здійснення генеральної лінії партії та уряду, ставить перед радами 

районними виконавчими комітетами таке завдання:
1. Організуючи обороноспроможність та міць Радянського 

Союзу, підносячи на ще вищий щабель темпи індустріялізації 
країни та колективізації сільського господарства, ради і районні 
виконавчі комітети повинні організувати трудящі маси навколо 
практичного будівництва нових соціялістичних підприємств, кол- 

)спів, радгоспів тощо, широко розгортаючи соціалістичне зма



гання та вдарництво, підхоплюючи творчу Ініціативу трудящих 
мас, яка виявляється формою зустрічних промфінплянів, та, орга
нізуючи виконання їх, всіляко сприяти розвиткові критики та само* 
критики, викорчовуючи елементи бюрократизму й тяганини з 
державного апарату, апарату громадських організацій і, зокрема 
кооперації'.

Ради та районні виконавчі комітети повинні рішуче оберну
тися лицем до виробництва, до колгоспів, до мас.

Боротьба за виконання п'ятирічки в чотири роки, організація 
мас навколо виконання генеральної лінії партії та уряду, боротьба 
за виконання промфінллянів та за ліквідацію проривів на окремих 
ділянках нашого господарства,— це ті бойові гасла Й завдання 
під якими ради та районні виконавчі комітети повинні перебудд- 
вувати свою роботу.

2. Здійснювати культурну революцію, запроваджуючи загальне 
початкове навчання, ліквідацію неписьменності! та Інші заходи, 
скеровані на піднесення політичного й культурного рівня мас та 
утворення умов до перебудови побуту трудящих на соціялістичних 
засадах.

3. Забезпечення промисловости і сільського господарства, а 
також управлінського апарату кадрами фахівців та кваліфікованих 
робітників, за теперішніх умов, це одна з найважливіших ді
лянок роботи рад і районних виконавчих комітетів. Отже, перед 
радами стоять завдання сприяти високоякісному налагодженню 
роботи ВИІШв, шкіл та курсів, піднести кваїіфікацію мас ні 
виробництві, в управлінському та господарському апараті.

4. Районні виконавчі комітети та міські ради повинні закінчити 
проведення реформи та реорганізацію районного апарату за 
функціональною системою, перейти на нові форми Й методи 
роботи, залучаючи робітничі, колгоспницькі та бідняцько-серед
няцькі маси, і до самої перебудови форм та метод роботи, і до 
безпосередньої органічної участи їх у роботі радянського та 
кооперативного апарату; поставити на всю широчінь питання про 
здійснення реформи на селі, вивчити сільський апарат та кадри, 
зокрема, склад голів, секретарів, голів секцій сільських рад, під 
поглядом, як вони виконують плянові завдання за нових умов; 
широко розпочати на селі, поруч роз'яснення реформи, вкорінення 
пляновости в роботі та організацію навколо виконання планів 
широких трудящих мас.

5. Сесія доручає Урядові Української соціялістичної радянської 
республіки для остаточного завершення реформи:

а) перевірити систему роботи наркоматів, центральних установ 
та кооперативних центрів з погляду вимог, які поставила до 
центрального керівництва проведена реформа, зокрема, з погляду 
допомоги районам оволодіти наданими їм матеріально фінансо



вими правами; організувати вивчення, облік та розподіл кадрів 
лінією відповідних центральних урядництв;

б) схвалюючи заходи президії^ ВУЦВК до готування та перепід
готовлений радянсько - адміністративних кадрів, Сесія ВУЦВК 
визнає, що основний засіб до дальшого зміцнення та поповнення 
апарату райвиконкомів і рад керівними та оперативними робіт
никами е підготування робітників колгоспників, наймитів та бід
няків, що їх висувають на роботу до радапарату.

Для підвищення кваліфікації керівних робітників, що працюють 
тепер у райвиконкомах та радах, повністю розгорнути мережу 
коротко-термінових курсів перепідготування, передбачених за 
постановою Президії ВУЦВК, звернувши особливу увагу на за
лучення на ці курси жінок, молоді, а також районних та сільських 
робітників з нацменшостей.

Районні виконавчі комітети та міські ради повинні забезпечити 
безперебійну і вчасну роботу курсів на місцях;

в) організувати плянове й систематичне інспектування та 
інструктування районних виконавчих комітетів і міських рад, 
виділених на окремі адміністративно-господарські одиниці, ком
плексною методою, як це визначено в законі про порядок керів
ництва районами від уряду; зобов'язати наркомати здійснювати 
інспектування районних виконавчих комітетів у своїй галузі ро
боти, порядком, визначеним у законі;

г) рішуче домогтися дальшого покращання зв'язку центру з 
районами і районів з селами, прискоривши телефонізацію районів 
і міських рад, поліпшивши роботу радіотелеграфного та кінсько- 
поштового зв’язку.

Районні виконавчі комітети та міські ради повинні взяти без
посередню участь у здійсненні будівельних плинів зв'язку та в 
поліпшенні якости роботи всіх видів зв'язку на терені свого 
району, а також у фінансуванні цих заходів (з місцевого бюджету, 
самооподаткування тощо);

г) в зв'язку з поширенням прав районних виконавчих комітетів, 
міських та сільських рад, Сесія доручає Президії ВУЦВК приско
рити видання відповідних устав про низові органи влади, по
клавши в основу цих устав завдання, які стоять перед країною рад.

6. Сесія вимагає від районних виконавчих комітетів та рад 
твердого проведення в життя революційної законности, як одного 
з чинників правдивого здійснення політики партії і радвлади у 
місті і на селі.

Надаючи особливої ваги утворенню товариських та, зокрема, 
сільських судів, Сесія пропонує райвиконкомам і радам навколо 
цієї справи змобілізувати робітництво, колгоспницькІ та бідняцько- 
середняцькі маси і роботу над утворенням цих судів пов'язати 
з популяризацією та піднесенням значення революційної закон
ності!.



7. Відзначаючи досягнення в роботі серед національних мен
шостей і у втягненні трудящих з нацменшостей до справи со
ціалістичного будівництва, зобов'язати районні виконавчі комітети 
та міські ради забезпечити дальше поширення роботи серед 
національних меншостей над втягненням їх до радянського бу
дівництва та над обслуговуванням нацменівських сіл і районів.

8. Сесія відзначає, що наступні перевибори рад, які відбува
ються за умов двоступневої системи державного управління, 
повинні стати основним чинником грунтовної перебудови всієї 
роботи рад. В наслідок цих перевиборів ми повинні мати ради, 
що всією своєю роботою забезпечать успішне виконання завдань 
третього вирішального року п’ятирічки, зміцнять обороноспро
можність країни, зорганізують трудящі маси навколо проведення 
генеральної лінії комуністичної партії, викриваючи та винищуючи 
правий опортунізм та ліве „закрутництво* з практичної роботи 
рад і забезпечуючи більшовицькі темпи будівництва соціялізму 
в нашій країні.

М Харків, 28 грудня 1930 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Секретар ВУЦВК М. Василенчо.
(Оголошено у .Вістях ВУЦВК" 2 січня 1931 р. № 2)

49. Про затвердження постанов,- що їх ухвалила президія Все
українського центрального виконавчого комітету між ІІ та 

III сесіями ВУЦВК XI скликання.

Третя Сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету XI скликання, заслухавши доповідь про постанови, що їх 
ухвалила президія Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету між ІІ та III сесіями ВУЦВК XI скликання, і що підлягають 
затвердженню Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету, постановила затвердити постанови, що їх прийнято між 
26 листопада 1929 р. і 16 грудня 1930 року, а саме:

І. Про затвердження кодексів законів УСРР, змін та доповнень до них

Кодекс законів про працю УСРР.
1. З 25 квітня 1930 року „Про зміну Кодексу законів про 

працю- (36. Зак. УСРР 1930 р. № Іі, арг. 116).
2. З 13 серпя 1930 року „Про доповнення арг. 1 Кодексу за

конів про працю* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 18, арт. 176).
Кримінальний кодекс УСРР.

1. З 5 лютого 1930 року „Про дочознеиия Кримінального ко- 
дексу УСРР арт. 75- та про зміну арт. 2 постанови РНК УССР



„Про заборону різати худобу* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 4, 
арт. 44).

2. З 14 лютого 1930 року „Про доповнення Кримінального 
кодексу УСРР арт. 135^“ (36. Зак. УСРР 1930 р. № 5, арт. 52).

3. З 25 лютого 1930 року „Про зміну уваги до арт. 170 Кри
мінального кодексу УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. № б, арт. 65).

4. З 15 березня 1930 року „Про зміну й доповнення Кримі
нального кодексу УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 8, арт. 91).

5. З 5 жовтня 3930 року „Про зміну й доповнення Кримі
нального кодексу УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. №24, арт. 227).

6. З 15 грудня 1930 року „Про зміну й доповнення Кримі
нального кодексу УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 29, арт. 263),

7. З 15 грудня 1930 року „Про доповнення Кримінального ко
дексу УСРР арт 547-а (36. Зак. УСРР 1930 р. № 28, арт. 256).

Кримінально-процесуальний кодекс УСРР та Поправно-трудовий
кодекс УСРР.

1. З 13 серпя 1930 року „Про зміну арт. 387 Кримінально- 
процесуального кодексу УСРР і уваги до арт. 25 Поправно-тру
дового кодексу УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 19, арт. 187).

Цивільний кодекс УСРР.
1. З 25 грудня 1929 року „Про зміну арт. арт. 295 і 314 Ци

вільного кодексу УСРР та про доповнення цього кодексу арт. 
арт. 295*. 318*, 326‘* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 2. арт. 14).

2. З 25 грудня 1929 року „Про зміну й доповнення цивільного 
кодексу УСРР* <36. Зак. УСРР 1930 р. № 2, арт. 22).

3. З 5 квітня 1930 року „Про зміну арт. арт. 422і і 427і Ци
вільного кодексу УСРР" (36. Зак УСРР 1930 р. № 10, арт. 103).

4. З 14 лютого 1930 року „Про зміну законодавства УСРР, 
про акційні товариства* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 5, арт. 56).

Адміністративний кодекс УСРР.
1. З 25 грудня 1929 року „Про зміну Адміністративного ко

дексу УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 2, арт. 11).
2. З 15 січня 1930 р. „Про зміну й доповнення Адміністратив

ного кодексу УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 4, арт. 37).
3. З 15 березня 1930 року „Про зміну п. 36 арт. 72-Адмі- 

ністративного кодексу УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 8, 
арт. 87).

4. З 24 липня 1930 року „Про зміну та доповнення Адміні
стративного кодексу УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 року № 16, 
арі*. 159).



Кодекс законів про родину, опіку, подружжя та акти
громадянського стану.

1. З 25 грудня 1929 року „Про зміну Кодексу законів про 
родину, опіку, подружжя та акти громадянського стану і про зміну 
та доповнення устав про місцеві органи влади* (36. Зак. УСРР 
1930 р. № 2, арт. 20).

2. З 13 серпня 1930 року „Про доповнення Кодексу законів, 
про родину, опіку, подружжя та акти громадянського стану арт. 68і* 
(36. Зак. УСРР 1930 р. № 18, арт. 175).

Кодекс законів про народню освіту УСРР.
1. З 25 квітня 1930 року „Про школи фабрично-заводського 

учеництва* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 11, арт. 113).
2. З 13 серпня 1930 року „Устава про державні театри і їх 

об'єднання" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 19, арт. 190).
3. З 5 грудня 1930 року „Про Державне видавниче обладнання 

УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 26, арт. 251).
4. З 25 листопада 1930 року „Про аспірантуру* (36. Зак. УСРР 

1930 р. № 26, арт. 244).
5. З 15 грудня 1930 року „Устава про школи робітничого 

юнацтва" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 29, арт. 264).

Устава про судоустрій УСРР.
1. З 14 лютого 1930 року „Про зміну організації нотаріяту 

АМСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 5, арт. 53).
2. З 24 липня 1930 року „Про зміну арт. арт. 20, 21 Устави 

про судоустрій УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 16, арт. 161).

Устава про житлову кооперацію.
1. З 25 грудня 1930 року „Устава про житлову кооперацію* 

(36. Зак. УСРР 1930 р. 3, арт. 36).
2. З 13 серпня 1930 року „Про скасування уваги 2 до арт. 29 

Устави про житлову кооперацію" (36. Зак. УСРР 1930 р. Лгд 18, 
арт. 179).

Устава про кооперацію Інвалідів.
1. 22 вересня 1930 року „Про затвердження устави про коопе

рацію інвалідів та про зміни у законодавстві УСРР у зв'язку з 
виданням постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 23 квітня 1930 р. 
„Про кооперацію інвалідів" (36. Зак. УСРР 1930 року № 22, 
арт. 218).

2. З 22 вересня 1930 р. „Устава про кооперацію інвалідів"
36. Зак. УСРР з 1930 року № 22, арт. 219).



Положення про місцеві фінанси.
1. З 25 березня 1930 року „Про зміну арт. арт. 29, 38, 40- 

„Положення про місцеві фінанси УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 р. 
Ке 8, арт. 97).

2. З 20 червня 1930 року „Про зміну арт. арт. 52 — 56 „По
ложення про місцеві фінанси УСРР" та арт. арт. 53 — 57 „Поло
ження про місцеві фінанси -АМСРР" (36. Зак. УСРР 1930 року 
Ке 14, арт. 144).

ІІ. Інші постанови.

1. З 25 грудня 1929 року „Про зміну й доповнення Устави 
про державні промислові трести УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 р. 
Ке 2, арт. 18).

2. З 25 грудня 1929 року „Про зміну постанови „Про трудо
вий шляховий відбуток" (36. Зак. УСРР 1930 р. Ке 2, арт. 16).

3. З 25 грудня 1929 року „Про звільнення гов. Шліхтера О. Г. 
від обов'язків Народнього комісара Земельних справ" (Протокол 
Президії ВУЦВК Ке 30/422 1929 року).

4. З 25 грудня 1929 року „Про настановлення т. Демченка М. Н. 
на Народнього комісара земельних справ УСРР (Прот. Президії 
ВУЦВК Ке 30/422 1929 року).

5. З 15 січня 1930 року „Про дозвіл місцевим виконавчим ко
мітетам заводити трудтягловідбуток для підвозу хліба до місць 
навантажування" (36. Зак. УСРР Ке 3, арт. 33).

6. З 15 січня 1930 року „Про обов'язкову частку участи за- 
будшників власними капіталами у житловому будівництві" (36. 
Зак. УСРР 1930 р. Ке 3, арт. 32).

7. З 15 січня 1930 року „Про розмір відсотків по сільсько
господарському кредиту" (36. Зак. УСРР 1930 р. Ке 4, арт. 38).

8. З 25 січня 1930 року „Про зміну Положення про арбітражні 
комісії для розв'язання спорів за майно між державними уста
новами і підприємствами" (36. Зак. УСРР 1930 р. Ке 4, арт. 39).

9. З 15 лютого 1930 року „Про порядок розв'язування земель
них спорів" (36. Зак. УСРР 1930 р. Ке 5, арт. 48).

10. З 25 січня 1930 року „Про фонди кінофікації УСРР“ (36. 
Зак. УСРР 1930 р. Ке 4. арт. 41).

11. З 5 лютого 1930 року „Про скасування, як самостійних 
урядництв. Центрально! статистичної управи УСРР, статистичної 
управи АМСРР та округових статистичних бюр і про передачу 
їхніх функцій пляновим комісіям" (36. Зак. УСРР 1930 р. Ке 4, 
арт. 47).

12. З 14 лютого 1930 року „Про центральний фонд допомоги 
дітям наймитів" (36. Зак. УСРР 1930 р. Ке 5, арт, 50).

13 3 1.4 лютого 1930 року „Про стипендії й гуртожитки для 
наймитів і їх дітей, що вчаться в старших Групах сьомирічки 
і школах селянської молоді" (36. Зак. УСРР 1930 р. Ке 5, арт. 55).



14. З 14 лютого 1930 року „Про зміну арт. З постанови Про 
поширення прав місцевих рад щодо сприяння виконанню загально
державних завдань і плянів" (36. Зак. УСРР 1930 р. Я? 5, арт. 57).

15. З 25 лютого 1930 року „Про особливі фонди допомоіи 
особам і господарствам, що потерпіли від куркульського на
сильства1' (36. Зак. УСРР 1930 р. № 6, арт. 66).

16. З 25 лютого 1930 року „Про уповноважених статистики 
при сільських радах та про експертні комісії при районних ви
конавчих комітетах" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 6, арт. 67).

17. З 25 лютого 1930 року „Про скасування земельних гро
мад у районах суцільної колективізації, а також у селах, де 
більшість бідняцько-середняцького складу людности охоплено 
виробничою сільсько-господарською кооперацією" (36. Зак.УСРР 
1930 р. № 6, арт. 63).

13 3 25 лютого 1930 року „Про зміну п. 5 арт. 9 Устави 
про Народній комісаріят юстиції УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 р. 
№ 6, арт. 68).

19. З 25 лютого 1930 року „Правила розгляду трудових спо
рів (конфліктів), що виникаютЬ’У селянських господарствах крім 
підприємницьких господарств" (36. Зак. УСРР 1930 року № 7, 
арт. 78).

20. З 25 лютого 1930 року „Про найменші вимоги щодо по
ліпшення тваринництва" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 7, арт. 79).

21. З 25 лютого 1930 року „Про найменші аґрикультурні ви
моги, що їх повинні виконувати установи, організації та окремі 
селянські господарства, які користуються землею сільсько-госпо
дарського призначення" (36. Зак УСРР 1930 р. № 7, арт. 80).

22. З 25 лютого 1930 року „Про зміни в законодавстві УСРР 
у зв'язку з виданням постанови ЦВК і РНК СРСР з 4 вересня 
3929 року „Про порядок розгляду трудових спорів (конфліктів) 
у селянських господарствах" (36. Зак, УСРР 1930 р. № 7, арт. 82).

23. З 5 березня 1930 року .Про заходи колективізації й оздо
ровлення дитячого побуту" (36. Зак. УСРР 1930 року № 7, 
арт. 83).

24. З 15 березня 1930 року „Про спеціальні капітали комуналь
ного впорядкування робітничих селищ" (36. Зак. УСРР 1930 р.
№ 8, арт. 85).

25. З 15 березня 1930 року „Про порядок як земельні громади 
мають укладати й виконувати договори про контрактацію сільсько
господарських продуктів" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 8, арт. 89).

26 3 23 серпня 1930 року „Про зміну постанови „Про порядок, 
як земельні громади мають укладати й виконувати догої ори про 
контрактацію сільсько-господарських продуктів" (36. Зак. УСРР 
1930 р. № 19, арт. 196).

27. З 15 березня 1930 року „Уставз про Комісію організації й 
розпорядження фондом імени В. І. Леніна допомоги безпритуль-



ним дітям при Президії Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 8, арт. 90).

28. З 25 березня 1930 року „Про зміну й доповнення „Устави 
про округові з'їзди рад, округові виконавчі комітети, їх відділи 
та інспектури" (Зб. Зак. УСРР 1930 року № 8, арт. 98).

29. З 25 березня 1930 року „Про перетворення Народнього 
Комісаріату земельних справ УСРР на об'єднаний народній ко
місаріат УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 8, арт. 99).

30. З 5 квітня 1930 року „Про єдиний державний архівний 
фонд УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 року № 10, арт. 105).

31. З 12 вересня 1930 року „Про зміну арт. 7 Устави про 
єдиний державний архівний фонд УСРР“ (36. Зак УСРР 1930 р. 
№ 20, арт. 204).

32. З 5 квітня 1930 року „Про заборону орендувати землю 
і вживати найманої праці в поодиноких селянських господарствах 
у районах суцільної колективізації" (Зб. Зак. УСРР 1930 року 
№ 11, арт. 108).

33. З 21 квітня 1930 року „Про надання міським радам окру- 
гових міст права затверджувати постанови про ліквідацію пер
вісних кооперативних організацій" (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № ІІ, 
арт. 111).

34. З 25 квітня 1930 року „Про комісії (секції) соціялістичної 
перебудови побуту" (36. Зак. УСРР 1930 р. № Іі, арт. 114).

35. З 25 квітня 1930 року „Про доповнення зрт. 41 „Поло
ження про районові з'їзди рад І районові виконавчі комітети" 
увагою 4-ою" (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № ц( арт. 117).

36. З 5 травня 1930 року „Про спеціяльні фонди довгоречен- 
цевого кредитування споживчої кооперації" (Зб. Зак. УСРР 
1930 р. № 12, арт. 127).

37. З 5 травня 1930 року „Про реорганізацію управління дер
жавною промисловістю УСРР" (Зб: Зак. УСРР 1930 року № 12, 
арг. 126).

38. З 5 травня 1930 року „Про скасування уваги до п. 12-го- 
арт. 7 „Устави про Народній комісаріат охорони здоров'я УСРР" 
та про зміну Кримінально-процесуального кодексу УСРР" (Зб. 
Зак. УСРР 1930 р. № 12, арт. 129).

39. З 20 червня 1930 року „Про податкову інспекцію та про 
обов'язки районових фінансово-податкових відділків щодо брання 
податків" (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № 14, арт. 142).

40. З 5 лютого 1930 року „Про заходи до поліпшення умов 
праці висуванців" (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № 4, арт. 46).

41. З 5 квітня 1930 року „Устава про дисциплінарну відпо
відальність порядком підлеглости" (Зб. Зак. УСРР 1930 року 
№ ю, арт. 104).

42. З 24 липня 1930 року „Про умови праці домових робіт
ників (робітниць)" (Зб. Зак. УСРР 1930 року № 16, арт. 158).



43. З 24 липня 1930 року „Про зміну Устави про Народній 
комісаріат праці УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. Л"® 16, арт. 162).

44. З 24 липня 1930 року „Про поліпшення політично освіт
ньої роботи на селі* (36. Зак. УСРР 1930 року № 19, арт. 182).

45. З 9 серпня 1930 року „Про заходи до забезпечення жит
лом робітників кам'яно вугільної та металюрґійної промисловости 
Донецького басейну* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 18, арт. 170).

46. З 13 серпня 1930 року „Про заходи до забезпечення пра
вильного оподаткування єдиним сільсько господарським податком 
індивідуальним порядком* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 18,арт. 171).

47. З 13 серпня 1930 року „Про Всеукраїнський центральний 
державний архів* (36. Зак. УСРР 1930 р. .№ 18, арт. 172).

48. З 13 серпня 1930 року „Про реорганізацію Народнього 
комісаріяту освіти УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 19, арт. 183).

49. З 13 серпня 1930 року „Про реорганізацію селянських 
товариств взаємодопомоги у селах, де проведено суцільну колек
тивізацію* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 19, арт. 193).

50. З 13серпня 1930 року „Про заходи до плянового розширення 
житлового будівництва у містах і' селищах міського типу* (36. 
Зак. УСРР 1930 р. № 20, арт. 198).

51. З 13 серпня 1930 року „Устава про комісію земельного 
впорядження трудящих євреїв (Укркомзет)* (36. Зак. УСРР 
1930 р. № 20, арт. 199).

52. З 23 серпня 1930 року „Про посилення керівництва від 
районних виконавчих комітетів справою державного страхування 
в сільських місцевостях* (36. Зак. УСРР 1930 року № 19, арт. 195).

53. З 3 серпня 1930 року „Про дальші шляхи розвитку фі
зичної культури в УСРР і устава про Всеукраїнську, міські та 
районові ради фізичної культури УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. 
№ 20, арт. 197).

54. З 28 серпня 1930 року „Про заведення загального обов'яз
кового початкового навчання* (36. Зак. УСРР 1930 року № 20, 
арт. 201).

55. З 23 серпня 1930 року „Про структуру та штати районо- 
вих виконавчих комітетів* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 20, арт. 200).

56. З 2 вересня 1930 року „Про ліквідацію округ та перехід 
на двоступневу систему управління* (36. Зак. УСРР 1930 року 
№ 23, арт. 225).

57. З 2 вересня 1930 року „Про структуру, штати та розпо
діл міських рад по категоріях* („Вісті ВУЦВК* від 6 вересня 
1930 року).

58. 3 22 вересня 1930 року „Проорганізаціюрайоновихі міських 
комісій українізації* (36. Зак. УСРР 1930 року № 22,арт. 216).

59. З 2 вересня 1930 року „Про настановлення тов. Михай- 
лика М. В. на Заступника секретаря ВУЦВК* (Протокол През. 
ВУЦВК № 67/459).



60. З 2 вересня 1930 року „Про настановлення т. Порайка В. І. 
на заступника голови Ради народніх комісарів УСРР та звіль
нення його від обов'язків Народнього комісара юстиції та Гене
рального прокурора Республіки" (Прот. Президії ВУЦВК Лг9 67/459).

61. З 3 вересня 1930 року „Про настановлення на заступника 
юлоои Ради народніх комісарів УСРР т. Петровського Д. І." 
(Прот. Президії ВУЦВК 67/459).

62. З 3 вересня 1930 р. „Про настановлення тов. Полякова В. 
на Нзроднього комісара юстиції та Генерального прокурора 
Республіки" (Прот. Президії ВУЦВК № 67/459).

63. 3 27 вересня 1930 року „Про зміни типових штатів міських 
рад та райвиконкомів" („Вісті ВУЦВК" з 28 вересня 1930 р.Л!°225).

61. З 23 в ресня 1930 року „Про реорганізацію місцевих уста
нов юстиції УСРР" (Зо. Зак. УСРР 1930 р. № 22, арт. 223).

65. З 3 серпня 1930 року „Про увільнення сільсько-господар
ських колективів від сплати задовжености з переданого їм майна, 
конфіскованаго в куркутів" (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № 17, арт. 169).

66. З 10 вересня 1930 року „Про самообкладання людности 
в 1930 31 році на задоволення її громадських потреб" (Зб. Зак. 
УСРР 1930 р. 20, арт. 203).

67. З 22 вересня 1930 року „Про фонди сприяння будівництву 
та устаткуванню куль^рно побутових і політично-освітніх уста
нов у колі ослах" (Зб. Зак. УСРР 1930 р. 22. арт. 215).

68. З 5 жовтня 1930 року „Про дальші заходи до ліквідації 
«еписьменности серед дорослої людности УСРР" (Зб. Зак. УСРР 
1930 р. Хз 21, арт. 226).

69. З 5 жовтня 1930 року „Устава про управу водного госпо
дарстві УСРР" (Зб. Зак. УСРР 1930 р. Ке 24, арт. 229),

70. З 5 жовтня 1930 року „Про порядок опити членів міських 
рад, виділених працювати на селі" (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № 24, 
арт. 228).

71. З І листопада 1930 року „Про затвердження інструкції 
про вибори до рад та нл з'їзди рад УСРР" („Вісті ВУЦВК" з 
6 листопада 1930 р. № 238).

72. З 6 листопада 1930 року „Про порядок і форми компен
сації людности, коли в и д у ч л ю т ь  землі для трестованих радянських 
господарств* (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № 25, арт. 237).

73. З 6 листопада 1930 року „Про надання Генеральному про
куророві республіки та Його заступникові права зупиняти поста
нови і рошоцядження місцевих органів влади" (Зб. Зак. УСРР 
1930 р. Лй 25, арт. 238).

74. З 6 листопада 1930 року „Про порядок встановлення тру
дового стажу* (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № 25, арт. 239).

75. З 6 листопада 1930 року „Про скасування спеиіяльних 
коштів шо є в розпорядженні урядництв та установ УСРР" (Зб. 
Зак. УСРР 1930 р. Хз 25, арт. 240).



76. З 5 грудня 1930 року „Про зміну законодавства УСРР у 
зв'язку з постановою ЦВК і РНК Союзу РСР з 13 жовтня 1930 р. 
„Про найману працю в глитайських господарствах* (36. Зак. УСРР 
1930 р. № 26, арт. 250).

Харків, 28 грудня 1930 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Секретар ВУЦВК Л1. Васнденко.

П О П Р А В К И
36. Зак. УСРР за 1931 р

36. зак. Стор. Рядок Надруковано: Треба
** 1 32 5 зн Богодухівський Богодухівськай

2-а шпальта 130 — 10 130—110
»> 33 5 зг. 1-ша Золочівський Золочівський

шпальта 120—120 120 — 100
п 32 4 зн. 2-га Боровський Боровський

шпальта 100—175 100-75
18 7 зн. ...з 29 лютого 1929 р. ...з 29 лютого

1928 р.
• 23 15 зг. Зрос. голови Заст. голови
2 41 5 зн. ...передбачені в .. передбачені в

арт. 12... арт. 13...
4 88 14 зг. ...до пун. „г* до л. „г* я. 1
» 99 4 зн. ...школи провадить ...Школи відпо

ся відповідно... відно...
9 101 15 зг. ...фахи, поділ на... ...фахи. Поділ на...
9 102 8 зн. ...організації в ро ...організації Й ро

боті. . боті».
9 102 6 зн ...оговорювати пи ...обговорювати

тання... питання
т 107 20 зг. ...з визначенням . .. з визначення

Укрліт Лй> 94/жб Харків. Друкарня 2 ДВОУ УГШ
Пушкінська, 40. Зам. № 97

Тир. 11.000—2 др. арк.





ДВ9У ПЕРІОДСЕНТОР! ДЕРЖАВЧЕ соціяльно - економічне

ияиши! лроЇГпр-Харків, Московські ряди, 11,

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ В 1931 РОЦІ
новий

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ НАРКОМІОСТУ

„РЕВОЛЮЦІЙНЕ ПРАВО"
що виходить двічі на місяць за новою значно поширеною 
програмою замісць журналів „Червоне Право" та „Вісник 
Радянської Юстиції". Видасться за редакцією; Ахма- 
това Л. С., Вїкторова А. В., Железногорського Г. А., 
Приходька А.Т., Прігова С. О., Строєва А. і. та Чумала Ф. С.
Журнал, обслуговуючи переважно судових робітників та громадський 
судовий актив, своїм широким змістом е також необхідний посібник для 
радянських, адміністративних, господарських, кооперативних, фінансових, 
профспілкових, громадських робітників, робітників ДПУ, міліції, юрискон
сультів госпорганів, студентів та слухачів юридичних ВИШ'ів та курсів.

ПИТАННЯ КРЙІУІІНАЛІЕГТЙКИ та НАУКОВО-СУДОВОЇ
Е К С П Е Р Т И З И

(додаток до журналу „Революційне Право* $ книжок на рік).

Видається за редакцією: Ахматова Л. С. (відповідальний редактор), 
засл. проф. Бокаріуса N. С. та Розвадовського Є. Ф.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

„Рееолюшйне Право* з додатком „Питання криміналістики та науково- 
судовоі експертизи”— на 1 рік 14 крб., на 6 міс. 7 крб. 50 коп.

Для річних передплатників можна розкласти платіж: 
перший внесок підчас передплати-6 крб., другий-1 квітня- 

4 крб., 1 червня — 4 крб.



—ГЛ РОЗПОРЯДЖЕНЬ—
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ 

Л® 6 20 березня 1931 р. № 6
З М І С Т

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.

50. Устав* про міжурядницькі ради готування та розподілу робітної сили при
Народньому комісаріат! праці УСРР, міських радах і районових виконавчих 
комітетах.

51. Про зміну й доповнення Кодексу законів про працю.
62. Про зміну Гірничого кодексу УСРР.
63. Про зміну й доповнення арт. арт. ІІ, 16 і 18 постанови „Про вилучення й

відвод земель та про вивласневня будівель 1 споруд для державних 1 гро
мадських потреб".

64. Про доповнення арт 58 Кримінального кодексу УСРР.
65. Зміна постанови „Про спеціяльні кошти урядництв 1 установ, шо е на дер

жавному й місцевому бюджеті".
Постанова Президії ВУЦВК.

66. Про Центральну й місцеві партизанські комісії.
Постанови РНК УСРР.

57. Про ліквідації Украінськоі головної палати міри й ваги та реорганізацію і 
місцевих органів.

68. Про передачу Комітету стандартизації у відання Державної планової комісії 
УСРР та про скасування Рази стандартизації.

59 Про передачу Комітету хемізаціг у відання Державної планової комісії УСРР.
Постанови Наркомсоцзабезу 1 НКПостачання УСРР.

60 Про зберігання пенсії за пенсіонерами-членами колгоспів, незалежно від роз
міру іх прибутку в колгоспі.

61 Про заборону продавати худобу з прилюдних торгів, звертаючи справляння
за ЦПК УСРР.

ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР.

50. Устава про міжурядницькі ради готування та розподілу 
робітної сили при Народньому комісаріятові праці УСРР, 

міських радах 1 районових виконавчих комітетах.
І.

1. Щоб поліпшити

( Н ' І  ~

органів праці у справі постач н§£;80|§$хв8до£р ї обітної сили, а

Мі. ббїзог

та діяльність



так само, щоб наблизити господарські органи й професійні спілки 
до справи регулювання ринку праці, при Народньому коміса
ріаті праці УСРР, при міських радах, виділених на окремі адмі
ністративно-господарські одиниці, та при районових виконавчих 
комітетах, що на території їх є управи постачання та готу
вання робітної сили (біржі праці), організується міжурядницькІ 
ради готування та розподілу робітної сили.

2. Раду при Народньому комісаріяті праці УСРР утворюється 
в складі 24 представників від таких урядництв і організацій: від 
Народнього комісаріяту праці УСРР — 3, від Вищої ради народ- 
нього господарства УСРР — 1, від Уповноваженого Народнього 
комісаріяту шляхів Союзу РСР при Уряді УСРР ті) від Народ
нього комісаріяту земельних справ УСРР — 1, від Народнього 
комісаріяту Фінансів УСРР — 1, від Народнього комісаріяту 
освіти УСРР—1, від Укрколгоспцентру — 1, від Всеукраїнської 
ради професійних спілок — 3, від Всесоюзного об'єднання „Ву
гілля*— 1, від Всесоюзного об'єднання „Сталь*—1, від Укрбуд- 
об'єднання — 1, від Уповноваженого об'єднання „Союзцукор* на 
Україні — 1, від Центрального комітету Ленінської комуністичної 
спілки молоді України — 1, від Всеукраїнського центру промисло
вої кооперації—1, від адміністрації найбільших підприємств — З, 
від робітників найбільших підприємств — 2 і від шефа Народ
нього комісаріяту праці УСРР — Вагонно - ремонтного заводу— 1.

3. Раду готування та розподілу робітної сили при міських 
радах, виділених на окремі адміністративно-господарські оди
ниці, утворюється в складі 15 представників від таких уряд
ництв і організацій: від секції праці міської ради — 2, від управи 
постачання й готування робітної сили — 1,від промислової секції 
міської ради — 1, від ради професійних спілок — 3, від колектив
них господарств підпорядкованої міськраді території—1, від 
найбільшої будівельної організації— 1, від адміністрації найбіль
ших підприємств — 3, від робітників найбільших підприємств — 3.

4. Раду при районових виконавчих комітетах тих районів, що 
на території їх є управи постачання й готування робітної сили, 
утворюється в складі 10 осіб: представника президії районового 
виконавчого комітету—1, інспектора місцевого господарства 
районового виконавчого комітету Й представників від ради про
фесійних спілок — 2, від управи постачання Й готування робітної 
сили — 1, від райколгоспспілки — 1, від адміністрації найбільших 
заводів — 2, від робітників найбільших підприємств — 2.

5. Підприємства, що виділяють представників від адміністра
ції, визначає Вища рада народнього господарства УСРР, про
мислові секції міських рад або інспектори місцевого господар
ства районових виконавчих комітетів. Підприємства, що виді
ляють представників від робітників, визначає Всеукраїнська 
рада професійних спілок або місцеві ради професійних спілок.



6 Кожний член ради (арт. арт. 2, 3 і 4) має заступника, що 
бере участь на засіданнях ради, коли немає її члена, з ухваль
ним голосом, а за інших випадків — з дорадчим голосом.

7. Членів ради та їхніх заступників делегують відповідні 
урядництва й організації, з тим що їхні кандидатури погоджу
ється з Народнім комісаріятом праці УСРР, з президією міської 
ради або районового виконавчого комітету, з ким слід.

8. Голову ради при Народньому комісаріяті праці УСРР (з 
числа представників від Народнього комісаріату праці УСРР) та 
двох його заступників (з числа представників від Вищої ради 
народнього господарства УСРР і Всеукраїнської ради професій
них спілок) персонально настановлює Украінська економічна на
рада на подання Народнього комісаріяту прачі УСРР, погоджене 
з Вищою радою народнього господарства УСРР та Всеукраїн
ською радою професійних спілок.

За голову ради при районовому виконавчому комітеті є пред
ставник районового виконавчого комітету. За заступників голо
ви— Інспектор місцевого господарства й представник від ради 
професійних спілок, з призначення президії районового виконав
чого комітету.

Голову ради готування та розподілу робітної сили при міській 
раді настановлює президія міської ради з числа представників 
від секції праці, а заступників голови — з числа представників від 
ради професійних спілок і секції промисловости.

9. До відання Ради при Народньому комісаріяті праці 
УСРР належить:

1) загально керувати діяльністю сектора постачання й готу
вання робітної сили, не вручаючися, проте, в його оперативну 
діяльність;

2) розглядати й попереду затверджувати загальний плян ро
біт сектора постачання й готування робітної сили;

3) розглядати Й попереду затверджуватиґ пляни:
а) потреби робітної сили по окремих галузях народнього 

господарства;
б) постачання робітної сили, розподілу Й перерозподілу ресур

сів та зайвин робітної сили як між окремими галузями народ
нього господарства, як і між УСРР та іншими союзними респу
бліками;

в) розміщення молодих фахівців та перерозподілу їх по окре
мих галузях народнього господарства;

г) втягнений до промисловости людности національних меншо
стей й розміщення на роботу демобілізованих;

4) розглядати і попереду затверджувати пляни готування ква
ліфікованої робітної сили для різних галузей народнього госпо
дарства, і самими господарськими організаціями, промисловою



кооперацією, органами народньої освіти і Народнім комісаріятом 
праці УСРР;

5) попереду затверджувати засади генеральних договорів, що 
їх укладає сектор постачання і готування робітної сили Народ- 
нього комісаріяту праці УСРР з господарськими органами, про 
постачання робітнрї сили різними галузями народнього госпо
дарства;

6) розглядати й попереду затверджувати пляни фінансування 
заходів, здійснюваних через органи праці та господарські ор
гани в галузі регулювання ринку праці, готування кваліфіко
ваних кадрів робітної сили, а так само контролювати виконання 
зазначених планів;

7) розглядати розроблені від Народнього комісаріяту праці 
УСРР та інших урядництв і організацій проекти важливіших за
конів, постанов і директив у галузі постачання народньому 
господарству робітної сили Й готування кадрів;

8) допомагати Народньому комісаріатові праці УСРР, міським 
радам і районовим виконавчим комітетам регулювати ринок праці 
та поліпшувати умови роботи управ постачання й готування 
робітної сили, зокрема, попереду розглядати структуру органів 
трудового посередництва і форми організації ринку праці, про
робляти справи про розмір оплати посередницьких послуг та 
інші справи щодо поліпшення роботи посередницьких органів;

9) давати директивні вказівки місцевим радам ринку праці 
щодо складання плянів їхньої роботи;

У в а г а .  Розглядаючи й попереду затверджуючи пляни, 
зазначені в арт. 9, використовує Рада дані різних установ і 
організацій, а так само матеріали, що їх попереду розгля
нули місцеві ради ринку праці.

10) Ради готування та розподілу робітної сили при міських 
радах і районових виконавчих комітетах розглядають І попереду 
затверджують пляни:

1) потреби й постачання робітної сили народньому господар
ству, а так само баланси вільних трудових ресурсів району;

2) розміщення фахівців за нарядами Народнього комісаріяту 
праці УСРР;

3) втягнення до промисловости людности національних мен
шостей і розміщення на роботу демобілізованих;

4) готування кваліфікованої робітної сили для різних галузей 
народнього господарства.

Крім того місцеві ради контролюють перебіг виконання вище
зазначених плянів і про свою роботу надсилають відомості Раді 
готуванню та розподілу робітної сили при Народньому комі
саріаті праці УСРР.

11. Засідання ради готування та розподілу робітної сили 
скликається в міру погреби, проте найменше один раз на місяць.



Щоб засідання ради були дійсні — треба участи в них найменш 
половини членів ради, в тому числі голови або одного з його 
заступників.

Усі постанови ради ухвалюють звичайною більшістю голосів.
12. Рада має право притягати до своєї роботи як представ

ників урядництв і організацій, не заступлених на ній, і поодино
ких компетентних осіб з правом дорадчого голосу.

13. Члени ради, коли вони не лоюдяться з постановою ради, 
можуть заявляти протести. ЦІ протести треба подавати писані 
найпізнІш протягом трьох днів, як ухвалено постанову.

Постанови, шо на них заявлено протесте, йдуть на розв'язання 
Народнього комісаріяту праці УСРР, президії місько! ради або 
районового виконавчого комітету, кого слід.

14. Народній комісзріят прзці УСРР, президія міської ради і 
районового виконавчого комітету мають право поставити вдруге 
на розгляд ради або скасувати ту чи іншу постанову ради, неза
лежно від того, чи спротестовано дану постанову, чи ні.

15 Ради окремого апарату не мають, і їх обслуговує апарат 
Народнього комісаріяіу праці УСРР, міської ради або районо
вого виконавчого комітету, кого слід.

16. При Народньому комісаріаті праці АМСРР, міських радах 
або районових виконавчих комітетах АМСРР тих районів, що на 
їх території є управи постачання та готування робітної сили, 
органітується міжурядницькі ради готування та розподілу робіт
ної сили. Склад компетенція і порядок роботи зазначених рад 
визначається законодавством АМСРР стосовно до цієї устави.

ІІ.

17. Цю постанову видається на підставі арт. 21 постанови 
Ради народніх комісарів Союзу РСР з 14 лютого 1930 р. „Про 
заходи аби планово забезпечити робочою силою підприємства, 
підготовити кадри, організувати ринок праці і зменшити безро
біття" (36. Зак. СРСР 1930 р, № 14, арт. 147) І арт. 9 постанови 
Ради народніх комісарів Союзу РСР „Устава про раду ринку 
праці при Народньому комісаріаті праці Союзу РСР“ (36. Зак. 
СРСР 1930 р. № 25, арт. 275).

18. Постанову Всеукраїнського центрального виконавчого ко
мітету і Ради народніх комісарів УСРР з 19 червня 1929 р. 
„Устава про комітети для боротьби з безробіттям" (36. Зак. 
УСРР 1929 р. № 18, арт. 144) — скасувати.

Харків, 15 січня 1931 р.



^Дія^тянового забезпечення, правильного добору й розподілу 
рооігної сили, а так само для систематичної і рішучої боротьби з 
П плинністю, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і 
Рада народнії комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.

Поробити такі зміни й доповнення в Кодексі законів про прлшо 
(36. Уз. УСРР 1922 р. № 52, арт. 751 і 1925 р. Лг

2 87, арт. 494):
1) Арт. арт. 5 і 6 ухвалити в такій редакції:
.5. Усі підприємства, установи, господарства й поодинокі особи 

повинні наймати робітників і службовців тільки через органи 
праці з винятками, зазначеними в арт. арт. 6* і 6а цього 
кодексу".

„б. Коло осіб, що їх реєструють в органах праці як таких, 
що шукають роботи, і порядок, як направляти їх на роботу, вста
новлює Народній комісаріят праці Союзу РСР“.

2) Додати до Кодексу законів про працю арт. арт. 6і І б2 та 
кої редакції:

6і. Осіб, що закінчили вищі школи і технікуми, наймають на 
підставі спеціяльних законів про розподіл їх на роботу-.

„б2. Поза органами праці, на вилучення з правила арт. 5 цього 
кодексу, дозволяється наймати: а) відповідальних адміністративно- 
технічних робітників і фахівців; б) робітників, що переходять з 
одного підприємства, установи або господарства до іншого за 
згодою того підириємства, установи або господарства, де вони 
працюють; в) учнів у кустарів і ремесників, що працюють одно
особово або за допомогою найбільше 2 найманих робітників;
г) наймитів і наймичок в одноособових трудових селянських го
сподарствах і пастухів у селянських господарствах; д) домових 
робітниць і е) інших робітників, на підставі окремих угод з орга
нами праці.

Перелік посад, на які, відповідно до п. «а*, цього артикулу 
наймачеві дозволяється наймати робітників безпосередньо, а так 
само порядок, як укладати угоди, передбачені в п. „е“ цього 
артикулу, встановлює Народній комісаріят праці Союзу РСР\

3) Арт. 34 Кодексу законів про працю ухвалити в такій редакції-
„34. Трудові договори укладається: а) на певний реченець най

більш 3 роки: б) на реченець невизначений і в) на час виконання 
певної роботи".

4) До арт. 37 Кодексу законів про працю додати увагу такого 
змісту:



„ У в а г а .  Чинність цього артикулу не поширюється на ви
падки переводу або переміщення найманця з розпорядження 
органів праці на підставі спеціальних законів про порядок, 
як наймати й розподіляти робітну силу, та про боротьбу з її 
плинністю".

5) Арт. арт. 42 і 114 Кодексу законів про працю ухвалити в 
такій редакції:

„42. Наймач забовтаний видати найманцеві відповідний до
кумент (трудовий список, розрахункову книжку), зазначивши в 
ньому, скільки часу й на якиій посаді у нього найманець працю
вав та з якої причини його звільнено.

Уміщати в зазначеному документі будьякі умовні знаки за
бороняється, Наймачам забороняється подавати один одному 
таємні відомості, що мають на меті встановити умови, на яких 
можна прийняти робітників".

„114. Усім особам, що працюють з найму й робили без перерви 
не менш 51І2 місяців, даєтсья один раз на рік чергову відпустку, 
на час найменше 12 робітних днів.

Для усіб, що не дійшли 18 років, чергову відпустку повинно 
давати не менше, як на один місяць.

Всі робітники, що безпосередньо працюють на виробництві в 
прничній, металевій, хемічній та текстильній галузях промисло
восте у промисловості будівельних матсріялів, на залізничному, 
водяному, й автошляховому транспорті та на великих будів
ництвах, коли вони працювали на тому самому підприємстві або 
будівництві без перерви найменш 2 роки після 1 листопада 1930 року, 
одержують щороку додаткову триденну відпустку або грошеву 
і омпенсацію розміром триденного заробітку.

Перехід робітника до іншого підприємства з розпорядження 
адміністрації або органу праці не перериває реченця, що дає 
право на відпустку".

Увагу до арт. 114 цього Кодексу скасувати.

ІІ.
Цго постанову видано на підставі арт. 16 постанови Централь

ного виконавчого комітету і Ради народнїх комісарів Союзу РСР з 
15 грудня 1930 року „Про порядок найму і розподілу робочої 
сили та про боротьбу з плинністю робочої сили" (36. Зак. СРСР 
1930 р. X» 60, арт. 641).

Харків, 25 лютого 1931 р.



Щоб забезпечити всеможливий розвиток шукання родовищ 
копалин і притягти до цієї роботи широкі маси трудящих, на
давши їм пільги підчас провадження шукання, Всеукраїнський 
центральний виконавчий комітет і Рада народнії комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и :

І.

1- Поробити такі зміни в Гірничому кодексі УСРР (36. Уз. 
УСРР 19У8 р. № 22, арт. 192):

1) Арт. 19 Гірничого кодексу УСРР ухвалити в такій редакції: 
„19. Шукання родовищ можна провадити:
а) для передання відкритого родовища в розпорядження на

лежного державного органу; якщо дане родовище буде визнано 
за таке, що має промислове значення, то видають преміяльну вина
городу, згідно з правилами, що їх видає Вища рада народнього 
господарства УСРР, порозумівшися з народнім комісаріатом 
фінансів УСРР;

б) для безпосереднього розвідування та розробітку відкритого 
родовища на правах першого відкривача1*.

2) Арт. 21 ухвалити в такій редакції:
„21. Шукання йе можна провадити:
а) у місцевостях, закритих для шукання й розвідування ро

довищ даної копалини на праві першого відкривача (арт. 14);
б) па площах, що їх вже надано «під розвідування або під 

розробіток родовищ даної копалини.
Трудящим надається право провадити шукання і в місцево

стях, зазначених в п. „а* цього артикулу, а так само на площах, 
наданих під розвідування або під розробіток державним органам.

Якщо виявлені виходи визнають за такі, що заслуговують 
розвідування, то шукачі-трудящі мають право одержати преміяльну 
винагороду, згідно з правилами, що їх видає Вища рада народ
нього господарства УСРР, порозумівшися з народнім комісаріятом 
фінансів УСРР.

3) Увагу до арт. 28 ухвалити в такій редакції:
„ У в а г а .  Шукачі, що одержують преміяльну винагороду 

порядком п. „а** арт. 19, не можуть претендувати на одержан
ня права першого відкривача на ті, що їх вони відкрили.

4) До арт. 50 додати увагу в такій редакції:
„ У в а г а .  Державні органи можуть доручити робити розві

дування трудящим та їх об'єднанням, без уживання найманої



праш, на умовах виплати преміальної винагороди. Порядок, 
як робити такі розвідування, встановлює Виша рада народ- 
яього господарства УСРР. Порядок і умови, як виплачувати 
преміальну винагороду, визначається в правилах, що їх ви
дає Вища рада народнього господарства УСРР, порозумів- 
шися з народнім комісарїятом фінансів УСРР.

И.

2. Запропонувати Вищій раді народнього господарства УСРР 
забезпечити всебічний розвиток провадження трудящими шукань 
та розвідувань на умові преміальної винагороди, а районовим 
виконавчим комітетам та міським радам максимально популяри
зувати серед широких кіл трудящої людности порядок та умови 
переведення таких шукань 1 розвідувань, оголошуючи в ор- 
анах друку, вивішуючи по приміщеннях рад, в сельбудах, хатах- 

чатзльнях тощо витяги з правил та інструкцій, що їх має видати 
на підставі цієї постанови Вища рада народнього господарства 
УСРР.

III.

3. Цю постанову видано на підставі постанови Центрального 
виконавчою комітету й Ради народніх комісарів Союзу РСР з 
°0 грудня 1930 року „Про зміну Гіриічної устави- (36. Зак. СРСР 
1031 р. Мв 1, врт. 4).

Харків, 25 лютого 1931 р
і о л ' ї й і  ВУІШК П. Пстровський 3*кг. голови РИК УСРР Сербиченко 

<е рггпр НИШК М. Василснко.

53. Про зміну А доповнення арт. арт. 11, 16 і 18 постанови 
„Про вилучення й відвод земель та про вивласнення будівель І споруд для державних і громадських потреб".

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

Арт арт. ІІ, 16 і 18 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 18 лип
ня 1328 р. „Про вилучення Й відвод земель та про вивласнення 
будівель і споруд для державних і громадських потреб- (36. Уз. 
УСРР 1928 р. Лб21, арт. 184) ухвалити в такій редакції:

„11. Вилучувана земля не має бути в жодній формі сплачена. 
Проте установи, організації та особи, що в їхніх інтересах учи
нено вилучення, повинні сплатити колишнім користувачам фак-



тичні втрати, зв'язані з вилученням землі, крім випадків вилу
чення землі і будівель у сільських місцевостях від осіб, що 
живуть або жили з нетрудових прибутків (куркульські господар
ства, колишні крамарі, власники та орендарі промислових під
приємств, особи, оподатковувані відприбутковим податком за 
розписом № 3, колишні дідичі, великі землевласники й нетрудові 
орендарі).

Сплачувати належить такі втрати:
1) вартість усіх вивласнених будівель, споруд, посадок, тощо:
2) невикористані витрати на угноєння Й обробіток ґрунту:
3) наступні видатки на перевіз майна, що не має бути вив- 

ласнене:
4) ті фактичні втрати, що виникають з факту вилучення, та 

видатки, сполучені з обмеженням користування рештою майна, 
зокрема видатки на його перебудову, коли в цьому є потреба.

У в а г а  Коли обмежується користування, то треба спла
тити втрати, спричинені цим обмеженням.

,16. Розмір належного землекористувачам відшкідного вста
новлюється за порозумінням їх з установами, організаціями або 
особами, що в їхніх інтересах провадиться вилучення.

В разі недосягнення порозуміння, спори сторін про розмір 
відшкідного розв'язуються порядком, зазначеним в арт. 18 цієї 
постанови з тим, що ці спори не зупиняють чинностей у справі 
вилучення землі. До розв'язання спору відишдне землекористу
вачам виплачується розміром, що його встановлює відповідний 
районовий виконавчий комітет або міська рада, виділена на ок
рему адміністративно - господарську одиницю, на підставі висно
вку місцевої ради.

За зденаціоналізовані будинки, вилучувані в осіб нетрудових 
категорій, відшкідне не може бути вище від тої оцінки, що 
була встановлена підчас денаціоналізації даного будинку".

„18. Спори сторін, що виникають за вилучення землі і ви- 
власнення будівель та споруд або за обмеження користування 
землею, будівлями й спорудами, розв'язують: дотично земель, 
будівель і споруд, що є в сільських місцевостях, а так само зе
мель, що є в сільсько-господарському користуванні трудових 
землекористувачів у смузі міст і селищ міського типу, — відпо
відний районовий виконавчий комітет або міська рада, виділена 
на окрему адміністративно-господарську одиницю, а дотично 
інших земель, будівель і споруд у смузі міст і селищ міського 
типу—загальні судові установи".

Харків, 25 лютого 1931 р.



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

І.

Додати до арт. 58 Кримінального кодексу УСРР (Зо. Зак. 
УСРР 1930 р. № 8, арт. 91) частину другу в такій редакції:

„За те що куркульські елементи у встановлені реченці не 
сплатять податків і оп^зат, не виконають завдань загально-дер
жавного значення або за інші форми опору їх соціялістичному 
будівництву,—

позбавлення волі на реченець найменше один рік або при
мусову роботу з конфіскацією за обох випадків всього або- 
частини майна".

ІІ.
Цю постанову видається на зміну арт. 2 постанови ВУЦВК 

і РИК УСРР з 3 липня 1929 року „Про поширення прав місцевих 
рад щодо сприяння виконанню загально - державних завдань і 
плянів" (36. Зак. УСРР 1929 р. № 18. арт. 353).

Харків, 25 лютого 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський Заст. голови РНК УСРР В. Лорайко 

Секретар ВУЦВК М. Василенко.

55. Зміна постанови „Про спеціяльні кошти урядництв і 
установ, що є на державному і місцевому бюджеті'*.

Щоб погодити законодавство УСРР про спеціяльні кошти 
урядництв, що є на державному й місцевому бюджеті, з відпо
відним законодавством Союзу РСР, Всеукраїнський центральний 
виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о 
в и л и :

І.

Поробити в постанові ВУЦВК і РНК УСРР з 5 листопада 
1929 року „Про спеціяльні кошти урядництв і установ, що є на 
державному й місцевому бюджеті" (36. Зак. УСРР 1929 р. 
•N9 29, арт. 227) такі зміни:

1. Арт. 2 ухвалити в такій редакції:
„2. Урядництва й установи, що є на державному бюджеті 

УСРР або АМСРР, складають щороку на кожний вид спеціяль-



них коштів кошториси І по прибутках, і по видатках та подають 
їх до Народнього комісаріату фінансів УСРР або АМСРР, до кого 
слід, як додаток до кошторисів відповідних урядництв по дер
жавному бюджету одночасно з цими кошторисами. Кошториси 
спеціальних коштів розглядає І затверджує, відповідно, Народній 
комісаріат фінансів УСРР або АМСРР, порозумівшися з відповід
ними урядннцтвами.

Розбіжності між Народнім комісаріатом фінансів УСРР або 
АМСРР, з одного боку, і відповідним урядництвами — з другого, 
остаточно розв'язує Народній комісаріят робітничо - селянської 
інспекції УСРР або АМСРР, кому слід*.

Увагу до арт. 2 залишити в чинній редакції.
2. Пункт І арт. 4 ухвалити в такій редакції:
„Витрачати спеціальні кошти, не додавши відповідного кош* 

ториса до Народнього комісаріяту фінансів УСРР або АМСРР 
чи до районовото виконавчого комітету або місцевої ради, до 
кого слід, забороняється.

Коли поданий у встановлений реченець до Народнього комі
саріату фінансів УСРР або АМСРР чи до районового виконав
чого комітету або місцевої ради, до кого слід, кошторис не буде 
затверджений установленим порядком, то видатки аж до затвер
дження кошторису, можна робити в межах сум, що їх уфядництво 
або установа вирахувала в поданому від них проекті кошторису, 
проте найбільш одну дванадцяту річного призначення щомісяця*.

3. До артикулу 7 додати частину третю в такій редакції:
„Коли за час виконання затвердженого кошторису спеціяль-

них коштів прибутки перевищать і идатки більш як на 2С% при
буткових припущень за кошторисом, і урядництво визнає за по
трібне одержане перевищення повернути у видатки того самого 
бюджетового року, то воно повинне скласти додаткового кошто
рисе, затверджуваного тим самим порядком, як і основний кош
торис спеціяльних коштів".

ІІ.
Цю постанову видано на підставі арт. 11 постанови ЦВК і 

РНК Союзу РСР з 13 грудня 1930 р. „Про спеціяльні кошти уста
нов, що є на державному, бюджеті* (36. Зак. СРСР 1931 року 
№ 1 * арт. 3). ~ *

Харків, 25 лютого 1931 р.



ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВУЦВК.
56. Про центральну й місцеві партизанські комісії.

Червоні партизани та чераоногвардійці в громадянську війну 
були в перших лавах самовідданих боґіціз за справу соціялістич- 
ноі роволюції, за справу Жовтня. Так само й тепер, за величез
ною розюртання соціялістичного будівництва, що Його під про
водом Комуністичної партії здійснює пролетаріат в спілці з трудя
щим селянством, коли здійснюється п'ятирічку за чотири роки, 
а в вирішальних галузях і за три роки, колишні червоні партизани 
та червоногвардійці повинні бути в перших лавах ударників 
соціялістичного будівництва на фабриках та заводах, радгоспах, 
колгоспах, у перших лавах робітників та селян, що зміцнюють 
обороноспроможність соціялістичиої країни, готуючись до майбут
ніх боїв, якими загрожує країні рад всесвітня буржуазія.

ІІі,оо якнайширше залучити колишніх червоних партизан та 
чераоногвардійців до справи соціялістичного будівництва Всеук
раїнський центральний виконавчий комітет п о с т а н о в и в :

1 Зорганізувати партизанські комісії: Центральну—при Прези
дії Рссуфінського центрального викоиав-іого комітету і місцеві— 
ірч президіях Центрального виконавчого комітету АМСРР, мі

ських рад, виділених на окремі адміністративно-господарські 
>дипиці, га районових виконавчих комітетів.

У в а г а .  Список міст і районів, де утворюється місцеві 
партизанські комісії, затверджує Центральна партизанська 
комісія.

2 Центральну партизанську комісію утворюється в складі голо
ви ко ісії - члена Президії Всеукраїнського центрального вико- 
чшчого комітету і членів — представників по одному від: Україн
ської військової округи, ІІзроднього комісаріяту С О Ц І Я Л Ь Ї Ю Г О  

мґишчеиня УСРР, Народ іього комісаріяту земельних справ 
уСРР, іїлроднього комісаріяту освіти УСРР, Укрколгоспценгру, 
•Ч-кзтслпгн, В.еукррлди ТСОавіяхему, шістьох представників 
і слижених командирів колишніх партизанських та червоногвар- 
діЛських з ігонш і чотирьох представників від місцевих парти-

ьісьчцч комісій. Персональний склад Центральної партизанської 
і'Ом -.1 затверджує Президія Всеукраїнського центрального 
гіконавчого комітету.

л На Центральну партизанську комісію покладається:
) гофоблягн й запроваджувати заходи, щоб залучити всіх 

колишніх червоних паргизан, червоногвардійцїа та членів їхніх 
род щ до громздсько-корисної праці в промисловому та сільсько



господарському виробництві і створити з них передові загони 
ударників на виробництві;

б) залучити колишніх червоних партизан та червоногвардій- 
ців до активної роботи громадських організацій, шо мають на 
меті зміцнювати обороноспроможність країни та готувати актив
них оборонців країни рад, щоб піднести рівень військових знань 
самих колишніх червоних партизан та червоноґвардійців, а так 
само, щоб передати бойові традиції громадянської війни робіт
ничо-селянській молоді;

в) підсилювати культурну й політично-виховну роботу серед 
колишніх червоних партизан і червоногвардійців;

г) здійснювати контролю над усіма організаціями, як4 вони 
виконують пільги та переваги, встановлені для червоних пар
тизан, червоноґвардійців і членів іх родин; водночас стежити 
за чистотою лав червоних партизан та червоногвардійців, постій
но перевірюючи їх склад і очищаючи від випадкових та декла
сованих елементів, що плямують почесне звання червоного пар
тизана та червоногвардійця;

д) сприяти установам і організаціям, що працюють над ви
вченням, висвітленням та популяризацією партизанського руху на 
Україні;

є) опрацьовувати й подавати на затвердження проекти законо
давчих актів у справі поліпшення матеріяльного стану, побуто
вих умов і культурно-освітнього обслуговування червоних парти
зан, червоноґвардійців і членів їхніх родин, брати участь в 
опрацьованні зазначених проектів в інших установах та органі
заціях й наглядати виконання законів та постанов, що їх видано 
у справах колишніх червоних партизан, червоногвардійців та 
членів їхніх родин;

ж) керувати роботою місцевих партизанських комісій;
з) заслухувати доповіді установ і організацій, що відають 

партизанськими справами, про їхню діяльність.
4. Місцеві партизанські комісії утворюється: Партизанська 

комісія при Президії ЦВК АМСРР у складі голови -г члена Прези 
дії ЦВК АМСРР і членів — представників по одному від: Військо
вого комісаріату, Народнього комісаріату соціального забезпе
чення АМСРР, Народнього комісаріату земельних справ АМСРР, 
Народнього комісаріату освіти АМСРР, Колгоспцентру, споживчої 
кооперації, ТСОавІяхему і двох представників заслужених коман
дирів колишніх червонопартизаиських та червоногвардійських 
загонів; партизанські комісії при Президіях районових виконав
чих комітетів і міських рад у складі — голови — члена президії 
райвиконкому або міської ради, кого слід, і членів: місцевого 
військового комісара, представників по одному від Колгоспспілки, 
споживчої кооперації, ТСОавІяхему й двох представників заслу-



Персональний склад місцевих партизанських комісій затвер
джують президії відповідних виконавчих комітетів або рад, кому 
належить.

5. До роботи місцевих партизанських комісій притягається 
ще й актив колишніх червоних партизан і червоногвардійців 
даної місцевости.

6. На місцеві партизанські комісії покладається:
а) вести облік і виявити колишніх червоних партизан та чер

воногвардійців;
б) видавати колишнім червоним партизанам та червоногвардій- 

цям і членам родин загииулих червоних партизан та червоногвар- 
дійців посвідки про права на встановлені для них пільги й пере
ваги;

в) наглядати, як здійснюються всі пільги та переваги, надані 
за законом колишнім* червоним партизанам, червоногвардійцям 
і членам їхніх родин;

г) вживати заходів, щоб посилити культурну й політично-ви
сівну роботу серед колишніх червоних партизан і червоногвар-
дійців, а так само, щоб підвищити рівень їхніх воєних знань;

д) опрацьовувати й подавати на затвердження проєкти поста
нов місцевих виконавчих комітетів або рад у справах червоних 
партизан і червоногвардійців, а так само наглядати виконання 
законів і постанов, що їх видається у справах колишніх черво
них партизан, червоногвардійців та членів їхніх родин.

7. Постанови Центральної й місцевих партизанських комісій 
набирають чиниости після того, як їх затвердять президії підпо- 
іідних виконавчих’комітетів або рад.

У в а г а .  Постанови місцевих партизанських комісій у 
справі видання зазначених в п. „б“ арт. 6 цієї постанови 
посвідок, затверджені від президій відповідних виконавчих 
комітетів або рад, є остаточні і оскаржувати їх не можна.

8. Штат платних посад у Центральній і місцевих партизан
ських комісіях встановлюється залежно від місцевих умов за 
постановами відповідних президій виконавчих комітетів або рад.

9. Партизанські комісії обслуговує апарат відповідних вико
навчих комітетів або рад.

г

* > ІІ.

10. Постанову РНК УСРР з 13 вересня 1930 р. .Про порядок 
видачі колишнім червоиим партизанам та червоногвардійцям



і родинам загинулих червоних партизан та червоногвардіЙцт 
посвідок про право на встановлені для них пільги (36. Зак. УСРР 
1930 р. №21, арт. 207) скасувати.

Харків, 14 лютого 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськнЙ. Секретар ВУЦВК ЛІ. Василенко. 
Оголоіиепо в „Вістях ВУЦВК® 15 лютого 1931 р. № 39.

ПОСТАНОВИ РНК УСРР.

57. Про ліквідацію Української головно? палати міри Й ваги 
та реорганізацію її місцевих органів.

/
Рада народні* комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

І.
1. Українську головну палату міри й ваги зліквідувати, пере

давши її функції, апарат. І майно Комітетові стандартизації при 
Державній пляновій комісії УСРР.

2. Місцеві перевірні палати міри й ваги реорганізувати на 
місцеві бюра стандартизації при пляново-статистичних бюрах 
районозих виконавчих комітетів і міських рад, підлеглих безпо
середньо центрорі.

На місцеві бюра стандартизації покласти нагляд і контролю 
запровадження до життя встановлених стандартів, а так само 
перевірку вимірних і контрольних приладів.

И.
3. ПостановуіРНК УСРР з 25 вересня 1928 року „Устава про 

Украінську головну палату міри й ваги та її місцеві органи 
(36. Уз. УСРР 1928 р. № 26, арт. 231) скасувати.

4. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 
Союзу РСР з 23 січня 1931 р. „Про скасування республіканських 
палат міри й ваги" (36. Зак. СРСР 1931 р. № 3, арт. 37).

Харків, 3 березня 1931 р.
Голова РНК УСРР В. Чубар. Кершничий справ РНК УСРР Я. Касян.

58. Про передачу Комітету стандартизації у відання Державно? 
плянової комісії УСРР та про скасування Ради стандартизації.

Щоб підпорядкувати справу стандартизації загальному плану
ванню народнього господарства УСРР, Рада нйродніх комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Комітет стандартизації, що є при Українській економічній 
нараді, передати до відання Державної плякової комісії УСРР,



2. Раду стандартизації при Українській економічній нараді 
скасувати..

3. Кредити, передбачені за кошторисом Управління справами 
Ради народніх комісарів УСРР і Української економічної^наради на 
утримання Комітету стандартизації з установами, що е в його відан- 
ні, передати в розпорядження Державної планової комісії УСРР.

Харків, 3 березня 194 р.
Голова РНК УСРР В. Чубар. Керішшчнй справ РНК УСРР Я. Касян.

59. Про передачу Комітету хемізації до відання Державної
планової комісії УСРР.

Щоб щільніше ув'язати роботу Комїтета хемізації народнього 
господарства з загальним плануванням народнього господарства, 
Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

І. '
1, Комітет хемізації народнього господарства при Раді народ* 

ніх комісарів УСРР з його функціями передати до відання Дер
жавної планової комісії УСРР.

2. Кредити, передбачені за кошторисом Управління справами 
.РНК УСРР та УЕН на утримання Комітету хемізації з устано
вами, що є в його віданні, передати в розпорядження Держав
ної планової комісії УСРР.

ІІ.
Постанову Ради народніх комісарів УСРР з 22 жовтня 1928 р. 

.Про утворення при Раді нароаніх комісарів УСРР Комітету 
хемізації народнього господарства (36. Уз. УСРР 1928 р. № 23* 
арт. 201) скасувати. N

Харків, 4 березня 1931 р.
Голова РНК УСРР В. Чубар. Керівничий Справ РНК УСРР Я. Касян.

ПОСТАНОВИ НАРКОМСОЦЗЛБЕЗУ Й НАРКОМПОСТАЧАННЯ
УСРР. 69

69. Про зберігання1 пенсії за пенсіонерами — членами колгоспів, 
незалежно від розміру їх прибутку в колгоспі.

Підстава п. 1 арт. 7 „Устави 
про Народній комісаріат соціального 
забезпечення УСРР" (36. Здк. УСРР 
1929 р. № 9, арт. б7).

^Відповідно до заходів радянського уряду, скерованих на ко
лективізацію сільського господарства, Народній комісаріат соці
ального забезпечення УСРР п о с т а н о в и в :



І.
1. Зберегти за пенсіонерами — членами сільсько-господарських 

колективів (комун, артілей і товариств спільного обробітку 
землі — СОЗ'ів), пенсію, що її їм призначено порядком соціяльного

. забезпечення, незалежно від розміру прибутку, що його вони 
мають у колгоспі.

2. Якщо члени колгоспів мають заробітки й прибутки з не- 
усуспільнених джерел прибутків, то такі заробітки й прибутки 
їх ураховується на загальних підставах І пенсію їм за цих випадків 
видається за умов, зазначених в постанові Наркомсоцзабезу УСРР 
з 1 липня 1929 р. „Про облік заробітків і прибутків пенсіонерів

■ органів соціяльного забезпечення та умови припинення виплати 
пенсії в зв'язку з майновим станом їх" (36. Зак. УСРР 1929 р* 
від ІІ, № 14, арт. 57).

3. Надати чинности цій постанові з 1 січня 1931 р.

ІІ.
4. Відповідно до арт. 1 цієї постанови:
а) п. 2 арт. 1 постанови Наркомсоцзабезу УСРР з 1 липня 

1929 р. „Про облік заробітків і прибутків пенсіонерів органів 
соціяльного забезпечення та умови припинення виплати пенсії в 
зв'язку з майновим станом їх“ (36. Зак. УСРР 1929 р. від. її, № 14, 
арт. 57) скасувати:

б) абз. 1 арт. З зазначеної постанови ухвалити в такій редакції:
„3. За обліку майнового стану пенсіонерів прибутки, що їх

вони мають як члени колсосду* а так само заробітки й трудові 
прибутки членів їхніх родин не ураховується";

в) п. п. 1 І 4 обіжника Наркомсоцзабезу УСРР № 135 і Укр- 
колгоспцентру № 226 з І2.лйгшя Й)з0 р. „Про права осіб з кон
тингенту соціяльного забезпечення, що перебувають в колгоспах" 
скасувати.

Харків, 15 лютого 1931 р. № 15.
За НКСЗ УСРР Рогачова. 61

61. Про заборону продавати худобу з прилюдних торгів, 
звертаючи справляння за ЦПК УСРР.

Підстава: арт. 360 Цивільного про
цесуального кодексу УСРР.

Народній комісаріят постачання УСРР постановив:
1. Внести до списку товарів, що їх не можна продавати з 

прилюдних торгів підчас справляння за Цивільно-процесуальним 
кодексом УСРР, худобу всіляку (в тому числі рогату худобу, 
коней, свиней тощо).



2. Коли справляння за ЦПК УСРР звертається на худобу, 
то ЇЇ треба передавати місцевим органам Укрм'яса за заготівель
ними цінами, а коней —Добробутові.

3. Цю постанову видано на додаток до постанови НКТоргу- 
УСРР з 15 грудня 1929 р. (36. Зак. УСРР 1930 р. від. ІІ, № 1, 
арт. 8).

Харків, 19 лютого 1931 р.. № 73.
Заст.'Наркомпостачання УСРР Сапов.

Д«рк**аа ПубІИчя*
БІБЛІОТЕКА 'УРСР

ім. ЬбїЗоз

Видав НКЮ_______________________ Редагують; Редактори-консультанти НКЮ
Укрліт М 94/жб Харків, Друкарня З^ДВОУ^УГІПи Тир. 11.000,—11/« др. арк.

Пушкііська»,40. ЗаиГ № 100.



ПЕРІОДСЕКТОР
УКРЙНИГОЦЕЙТРУ

ЛЕРЖЙВВЕ СОЦІЯЛЬВО-ЕКОВОМІЧНЕ
ВИДАВНИЦТВО

„П Р О Л Е Т Я Р“

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ В 1931 РОЦІ

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 
: : : :  ТА НАЙВИЩОГО СУДУ УСРР : : : :

ОБІЖНИКИ, НАКАЗИ, ІНСТРУКЦІЇ, ПОСТАНОВИ 
ТА ОПОВІСТКИ ЗА 1931 РІК

У М О В И  П Е Р Е Д П Л А Т И  1

на 1 рік (з абетков. покажчиком)—9 крб.

П е р е д п л а т у  з д а в а й т е :  д о  контор Періодсектору 
Укркнигоцентру по всіх значних містах УСРР, 
в м. Харкові — вул. Вільної Академії, 41, та уповно
важеним Періодсектору і всім поштовим конторам 
і * листоношам, або н а д с и л а й т е  безпосередньо 
до Періодсектору Укркнигоцентру—м. Харків, Мо~

сковські ряди, 11.

По м. Харкову викликайте уповноважених 
% тел. 66-27.

..
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та РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 

№ 7 22 березня 1931 р. № 7
З М І С Т

Постанови ВУЦВК 1 РНК УСРР.

62. Про заходи проти хижацького нищення худоби.
63. Про скасування арт. 54’а Кримінального кодексу УСРР та про доповпення

цього кодексу арт. арт. бб^а, 754 та 755.
(Н Про зміну постанови „Про фонди сприяння будівництву та устаткуванню 

культурно-побутових 1 політично-освітніх установ у колгоспах".
65 Про доповнення арт. 87 Кодексу законів про працю.
бо. Устава про Головну управу комунального господарства УСРР,

Постанова РНК УСРР.

$7. Про Гідро - метеорологічний комітет УСРР.

Інструкція Наркомздоров'я та НаркомосвІтн УСРР.

68 Як застосовувати постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 5 березня 1930 р. „Про 
заходи колективізації й оздоровлення дитячого побуту".

ПОСТАНОВИ ВУЦВК ї РНК УСРР.

62. Про заходи проти хижацького нищення худоби.

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

І.
1. Заборонити до 31 грудня 1931 р. колгоспам, одноосібним 

господарствам, радгоспам та іншим організаціям в УСРР, крім 
підприємств Союзм'яса, різати сільсько-господарську худобу, 
крім зазначеної в постанові ЦВК і РНК Союзу РСР з 1 листо
пада 1930 р. „Про заходи проти хижацького нищення худоби“ 
(36. Зак. СРСР 1930 р. № 57, арт. 598), так само і тих видів, 
що залишити їх потрібно для ■забедш5чення",таввитку тварин- 
ннцтва в УСРР.

бібліотека урср№ . ;



Список видів худоби, яку не можна різати, понад перенк, 
установлений у зазначеній постанові, визначає Народній коміса
ріат земельних справ УСРР в обов'язкових постановах, що їх 
він видає, порозумівшись з Народнім комісаріатом постачан
ня УСРР.

У в а г а  1 .  Різати худобу через хворобу її або зовнішнє 
пошкодження дозволяється з дозволу органів ветеринарно- 
санітарного нагляду, а коли органи ветеринарно-санітарного 
нагляду далеко містяться від даної місцевости, — з дозволу 
сільської ради.

У в а г а  2 .  Різання худоби на підприємствах Союзм'яса 
регулюється спеціальними правилами, що їх встановив На
родній комісаріат постачання Союзу РСР, порозумівшись з 
Народнім комісаріатом земельних справ Союзу РСР.

2. На зломців правил цієї постанови, а так само виданих на 
підставі її обов'язкових постанов, накладають адміністративним 
порядком штраф розміром до десятиразової вартости зарізаної 
тварини за місцевими заготівними цінами, а м'ясо зарізаної тва
рини конфіскують.

У куркулів і приватних скупників, що зловмисно ламають 
зазначені правила й постанови або підбурюють до цього інших, 
районові виконавчі комітети і міські ради, підпорядковані безпо
середньо центрові, мають право крім того конфіскувати усю на
лежну їм худобу або частину ЇЇ. Одночасно цих осіб притягають 
до кримінальної відповідальности за арт. 75г Кримінального ко
дексу УСРР.

3. Урядовців державних установ, підприємств і кооператив
них організацій, зокрема голів і членів управ колгоспів, що ла
мають цю постанову, а так само видані на підставі її обов'язкові 
постанови, притягають до кримінальної відповідальности, як за 
урядові злочини.

4. Державним органам і кооперативним організаціям, зокрема 
колгоспам, що заготовляють худобу для утворення скотарсько- 
молочарського господарства, надається право робити добір на 
різницях продуктивної худоби за встановленими від Народнього 
комісаріяту постачання УСРР цінами на худобу, призначену на 
заріз.

Зазначені організації можуть так само купувати для відгоду
вання молодняк худоби, що різати його заборонено, за цінами 
та порядком, що їх встановлює Народній комісаріат постачан
ня УСРР.

У в а г а .  Залічують худобу до категорії продуктивної 
спеціальні ветеринарно-зоотехнічні комісії, що їх утво
рюють при різницях за постановами Ради народніх коміса
рів АМСРР, районових виконавчих комітетів або міських 
рад, підпорядкованих безпосередньо центрові.



5, Наглядати за виконанням цієї постанови й виданих на 
підставі Я обов'язкових постанов покладається на різницях — на 
адміністрацію і ветеринарно-санітарний нагляд, а не на різни
цях на районові виконавчі комітети і місцеві ради.

ІІ.
Цю постанову видано на розвиток постанови ЦВК і РНК 

Сонну РСР з 1 листопада 1930 р. „Про заходи проти хижацького 
нищення худоби* (36. Зак. СРСР 1930 р. № 57, арт. 598) і на 
скасування постанови РНК УСРР з 15 січня 1930 р. „Про забо
рону різати худобу* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 3, арт. 27) і по
ділу ІІ постанови ВУЦВК і РИК УСРР з 5 лютого 1930 р. „Про 
доповнення Кримінального кодексу УСРР артикулом 752 та про- 
зміну арт. 2 постанови РНК УСРР „Про заборону різати худобу* 
(36. Зак. УСРР 1930 р. № 4, арт. 44).

Харків. 25 лютого 1931 р.
Голові ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Заст. голови РНК УСРР В. Порайко 

Сікргтар ИУЦИК М. Васнленко.

63. Про скасування арт. 547ж Кримінального кодексу УСРР 
та про доповнення цього кодексу арт. арт. 6530а, 75і та 75і.

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

І.
І .  Арт. 51і* Кримінального кодексу УСРР (36. Зак. УСРР 

1930 р. № 28, арт. 256) скасувати.
2. Додати до Кримінального кодексу УСРР арт. 5630* в та

кій редакції*
„56ам. За зпмання робітниками транспорту трудової дисциплі

ни (зламапня правил руху, недоброякісний ремонт рухомого 
складу та колії тощо), коли це заамання спричинило або могло 
спр «чинити пошкодження або знищення рухомого складу, колії 
та шляхових споруд, чи нещасні випадки з людьми, невчасне 
відлравчення поїздів та суден, скупчення на місцях розвантажу
вання порожняка, простій вагонів та суден та за інші вчинки, 
що спричиняють зрив (невиконання) накреслених від уряду пли
нів перевозів або загрозу правильності та безпеці руху,— 

позбавлення волі на реченець до десятьох років.
За тих внпздків. коли ці злочинні вчинки мають явно зло

вмисний характер,—
виший захід соціальної оборони — розстріл з конфіскацією 
майна*.

3. Додати до Кримінального кодексу УСРР арт. арт. 75* і 75* 
в такій редакції:



„75і. За псування або поламання належних радгоспам, маши- 
ново-тракторним станціям або колгоспам тракторів і сільсько
господарських машин, коли псування або поламання сталося в 
наслідок злочинно - недбайливого поводження з майном,— 

примусову роботу на реченець до шістьох місяців.
За ті самі вчинки, коли їх вчинено неодноразово, або коли 

вони спричинилися до великої шкоди,—
позбавлення волі на реченець до трьох років.
У в а г а .  За дрібне псування чи поламання застосовується 

заходи впливу за правилами внутрішнього розпорядку, І 
матеріяльне відшкодування втрати за чинним законодавством*.

75Б. За перевитрату, через недбалість, палива в промисловості, 
аа транспорті чи в інших організаціях усуспільненого сектору, 
за невжиття вчасних заходів до заміни високосортового палива, 
на придатні низкосортові або економічніші види його, за не
господарне переховування палива або за витрачання горючого, 
призначеного для тракторів і сільсько - господарських машин, не 
за прямим призначенням —

позбавлення волі на реченець до трьох років*.
ІІ

4. Цю постанову видано: на підставі постанови ЦВК і РИК 
Союзу РСР з 23 січня 1931 року „Про відповідальність за зло
чини, що дезорганізують роботу транспорту" (36. Зак. СРСР 
1931 р. № 4, арт. 44), постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 13 лю
того 1931 року „Про відповідальність за поламання та псування 
тракторів і сільсько-господарських машин* („Известия ЦИК 
Союза ССР и ВЦИК" з 14 лютого 1931 р. № 44) та відповідно 
до постанови РНК Союзу РСР з 1 лютого 1931 р. „Про забо
рону витрачати не за прямим призначенням горюче, що видається 
для тракторів і сільсько - господарських машин" (Известия ЦИК 
Союза ССР и ВЦИК* з 2 лютого 1931 р. № 32).

Харків, 25 лютого 1931 р.
Голова рУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР В. Порлйко. 

Секретар ВУЦВК М. Василенко.

64. Про зміну постанови „Про фонди сприяння будівництву та 
устаткуванню культурно-побутових і політично-освітніх уста

нов у колгоспах".
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на

роднії комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
І.

1. Арт. арт. 4, 8 і 9 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 22 ве
ресня 1930 р- „Про фонди сприяння будівництву та устаткуванню



культурно-побутових і політичноосвітніх установ у колгоспах" 
(36. Зак. УСРР 1930 р. № 22, арт. 215) ухвалити в такій редакції:

„4. Центральний і місцеві фонди переховується у Всеукраїн
ській конторі і в районових філіалах Державного банку, за належ
ністю, на спеціальному рахункові на будівництво та устаткування 
культурно-побутових і політично-освітніх установ у колгоспах*4.

„8. Для розгляду пляну розподілу коштів центрального фонду 
та планів використання коштів місцевих фондів і для нагляду за 
виконанням цих планів при Всеукраїнській спілці сільсько-госпо
дарських колективів утворюється комісію за головуванням голови 
або члена управи зазначеної спілки у складі представників по 
одному від; центральних кооперативних організацій всіх систем, 
Центрального комітету незаможних селян, Центрального комітету 
Ленінської комуністичної спілки молоді України, Всеукраїнського 
комітету професійної спілки сільсько-господарських робітни
ків, Народнього комісаріату фінансів УСРР, Народнього коміса
ріату охорони здоров'я УСРР, Народнього комїсаріяту освіти 
УСРР, Народнього комісарїяту земельних справ УСРР, Всеукраїн
ської контори Державного банку*4.

,9. Для розгляду планів використання коштів місцевих фондів, 
для розподілу цих коштів і для нагляду за їх використанням при 
районовій спілці сільсько-господарських колективів організується 
комісію за головуванням голови або члена управи зазначеної 
спілки в складі представників по одному від: районового вико
навчого комітету, районових кооперативних організацій всіх си
стем, районового комітету незаможних селян, місцевого комітету 
Ленінської комуністичної спілки молоді України, відповідної райо- 
нової професійної організації та районового фїліялу Державного 
банку".

ІІ.

2. Цю постанову видано на підставі арт. 9 постанови ЦВК і 
РИК Союзу РСР 5 грудня 1930 р. „Про передачу Державному 
оанкові Союзу РСР довготермінового виробничого кредитування 
сільського господарства" (36. Зак. СРСР 1930 р. № 59, арт. 626).

Харків, 25 лютого 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РИК УСРР Сєрбиченко. 

Секретар ВУЦВК М. Василенко. 65

65. Про доповнення арт. 87 Кодексу законів про працю.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада нзрод- 
ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :



І.
1. Додати до арт. 87 Кодексу законів про працю увагу 2 та

кої редакції:
У в а г а  2. За тих випадків, коли не можна було прова

дити роботу через дощ або інші атмосферні явища, заро
бітну плату за час простою треба виплачувати за тарифною 
ставкою".

ІІ.
2. Цю постанову видано на підставі постанови Центрального 

виконавчого комітету і Ради народніх комісарів Союзу РСР з 23 
грудня 1930 року „Про оплату простоїв через дощ та інші ат
мосферні явища". (36. Зак. СРСР 1931 р. № 3, арт. 33).
Харків, 25 лютого 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський Заст. голови РИК УСРР Сербиченко. 
Секретар ВУЦВК М. Василенко.

66. Устава про Головну управу комунального господарства
УСРР.

1. Головна управа комунального господарства УСРР:
1) відає плянуванням, регулюванням і наглядом за комуналь

ним та житловим господарством і будівництвом нових та рекон
струкцією старих існуючих міст, наглядом за непромисловим бу
дівництвом, а так само справою пожежної охорони на території 
УСРР;

2) керує роботою місцевих органів влади в галузях, зазначе
них в п. 1 цього артикулу;

3) організує допомічні установи, навчальні заклади, науково- 
дослідчі та проєктувальні інститути, що відповідають завданням 
Головної управи;

4) здійснює постанови Уряду про заснування будівельних орга
нізацій для будівництва нових міст.

2. Головна управа, організована на правах народиього комі- 
саріяту УСРР, підлягає безпосередньо Раді народніх комісарів 
УСРР і є розпорядник всіх кредитів, що їх дається за коштори
сами управи на комунальне та житлове будівництво й будівництво 
нових міст, а так само на організацію допомічних установ, на- 
зчальних закладів, науково-дослідчих та проектувальних інсти
тутів.

3. На чолі Головної управи є начальник і Його заступники, 
•встановлювані й звільнювані порядком, визначуваним Загальною 
/ставок) про народні комісаріати УСРР.

4. Структуру апарату й штати Головної управи встановлюється 
іагальним порядком.



5. Для розгляду й затвердження проектів плянування та пере
планування міст, проектів непромислового будівництва, для роз
гляду й дачі висновків у важливіших справах та на пляни кому
нального господарства Й загальні пляни та програми науково- 
дослідної роботи підлеглих управі інститутів та навчальних 
закладів, при Головній управі організується технічну раду. До 
складу технічної ради увіходять: голова ради — начальник Го
ловної управи й десять членів ради, з них п'ятьох настановлює 
начальник Головної управи, а з решти — чотирьох настановлює 
Виша рада народнього господарства УСРР, Народній комісзріят 
праці УСРР, Народній комісзріят охорони здоров'я УСРР, Народ
ній комісаріят освіти УСРР (по одному робітникові відповідного 
фаху від кожного урядництва) і одного делегує Всеукраїнський 
комітет професійної спілки комунальників.

У віданні Головної управи є:
1) Державний інститут проектування міст „Діпроміст*, що 

чинить на підставі устави, затвердженої від РНК УСРР 12 ве
ресня 1930 року (36. Зак. УСРР 1930 р. № 21, арт. 206) і

2) „Комунпостач", що має за мету пляново постачати комуналь
ному господарству спеціальні речі та матеріяли, чинить на під
ставі статуту, що затвердила Головна управа.

6. До відання Головної управи в галузі пляново-економічної 
роботи належить:

1) складати перспективні й річні пляни комунального й житло
вого господарства, пляни будівництва нових міст і реконструкції 
існуючих міст;

2) складати з участю Всеукраїнської контори Центрального 
банку комунального господарства й житлового будівництва 
проекти й пляни фінансування та розподілу коштів, напрзвлюва- 
них на комунальне й житлове будівництво та будівництво но
вих міст.

У в а г а .  Перспективні та річні пляни робітничого житло
вого будівництва, пляни фінансування цього будівництва, а 
так само пляни розподілу коштів, направлюваних на житлеще 
та культурно - побутове будівництво, складає Головна управа 
з участю Народнього комісаріяту праці УСРР.

3) подавати до вищих урядових органів УСРР висновки на 
виробничо-фінансові й оперативні пляни системи житлової коопе
рації України;

4) давати провідні вказівки місцевим органам влади, як вони 
мають складати промислово-фінансові пляни, наглядати вико
нання цих плянів та складати збірні промислово-фінансові пляни 
й звіти по комунальному господарству УСРР;

5) розробляти, порозумівшися з Народнім комісаріятом фінан
сів УСРР, питання комунальної тарифної політики, системи й



форми побудови комунальних тарифів, а так само тарифи на 
торговельні приміщення Й міські землі, та наглядати правильну 
побудову їх на місцях;

6) розробляти заходи до поліпшення якости і зниження собі- 
вартости продукції комунальних підприємств, керувати й нагля
дати проведення цієї роботи на місцях, а так само складати 
щорічні звіти про ефективність капіталовкладень у комунальне 
господарство й житлове будівництво;

7) розробляти, порозумівшися з Народнім комісаріятом праці 
УСРР, заходи до регулювання продукційности праці й заробітної 
плати у комунальному господарстві;

8) провадити оперативне керівництво роботою над інвентари
зацією комунального майна Й житлового фонду, а так само над 
реєстрацією міських земель;

9) загально керувати науково-дослідчою роботою підлеглих 
Головній управі інститутів;

10) розробляти з участю відповідних народніх комісаріятів і 
затверджувати проекти будівель масового характеру (шкіл, ліка
рень, сельбудинків тощо), що їх будують районові виконавчі 
комітети та інші організації під керівництвом їх апаратів;

11) складати календарні пляни робіт Головної управи, а так 
само збірні доповіді Головної управи;

12) затверджувати пляни постачання комунальному господар
ству й будівництву устаткування та матеріялів у межах фондів, 
виділених для комунального господарства.

7. До відання Головної управи у галузі житлового господар
ства й будівництва належить:

1) провадити з участю Народніх комісаріятів праці й охорони 
здоров'я УСРР, заходи до здійснення житлової політику Уряду;

2) розробляти пляни й заходи до усуспільнення житлово-по
бутового обслуговування трудящої людности;

3) загально керувати й регулювати експлуатацією житлового 
фонду УСРР;

4) регулювати питання комірного на зазначених у законі під
ставах, а так само наглядати правильне встановлення розмірів 
комірного на місцях;

5) загально керувати діяльністю житлової кооперації в царині 
будівництва й експлуатації жител;

6) розробляти законопроєкти в царині житлового будівництва 
й експлуатації житлового фонду;

7) затверджувати, порозумівшися з заінтересованими урядниц- 
твами та організаціями, завдання на проектування житлових 
комплексів.

8. До відання Головної управи в галузі технічної реконструк
ції і впорядкування міст належить:



1) розробляти засади до завдань на плянування й переплану
вання міст, а так само розглядати й затверджувати ці завдання;

2) розробляти пляни й заходи до зовнішнього впорядкування 
залюднених місць;

3) розробляти устави й заходи, що регулюють експлуатацію 
міських земельних фондів;

4) розробляти питання й складати пляни реконструкції та 
розширення комунальних підприємств;

5) складати пляни єлектрофікації, теплофікації й газофікації 
міст і подавати ці пляни з своїм висновком на затвердження 
вищих урядових органів;

6) розробляти з участю Народнього комісаріяту охорони здо
ров'я УСРР, пляни будівництва санітарно-технічних підприємств 
та споруд;

7) провадити облік і сприяти справі раціоналізації та вина
хідництва у царині комунального господарства;

8) розробляти технічні норми і правила будівництва кому
нальних підприємств;

9) розробляти загальні пляни й заходи, скеровані на вико
нання чинних правил щодо охорони праці та техніки безпеки у 
комунальному господаостві,-і наглядати проведення цих планів.

9. До відання Головної управи в галузі нагляду за непроми- 
словим будівництвом і забудуванням міст належить:

1) розробляти правила Й інструкції щодо непромислового будів
ництва, на розвиток чинного законодавства, і подавати їх на затвер
дження будівельного сектору Державної плянової комісії УСРР;

2) розробляти устави, правила й норми, що регулюють пля
нування залюднених міст, і подавати їх на затвердження буді
вельного сектору Державної плянової комісії УСРР;

3) розглядати й затверджувати проекти плянування та пере
планування міст і проекти цивільних споруд, згідно з чинним 
законодавством;

4) затверджувати лляпи забудови окремих районів у містах, 
у зв'язку з їх плянуванням та реконструкцією.

10. До відання Головної управи в галузі готування кадрів на
лежить:

1) складати пляни потреби в кадрах та кваліфікованій робітній 
силі для комунального господарства;

2) керувати діяльністю підурядних Головній управі §ищих 
шкіл, технікумів та інших навчальних закладів, що готують для 
комунального господарства Й будівництва нових міст кадри фа
хівців та кваліфіковану робітну силу;

3) організувати встановленим порядком нові навчальні заклади, 
школи, курси й провадити інші заходи до готування кадрів;

4) розглядати й затверджувати кошториси та операційні пляни 
зазначених вище навчальних закладів;



5) провадити облік відповідальних робітників і фахівців ко- 
мунальноготосподарства.

11. До відання Головної управи в галузі пожежної охорони 
належить:

1) розробляти, притягаючи органи промисловости, заходи й 
плани реконструкції пожежної охорони залюднених міст та про
мислових підприємств УСРР;

2) розробляти й видавати устави, правила й норми, що регу
люють протипожежні заходи та діяльність пожежних організацій 
усіх урядництв та установ;

3) керувати Й наглядати діяльність організацій, що здійснюють 
пожежну охорону на території республіки, крім смуги залізни- 
чого вивласнення та земельних дільниць водяного (річкового і 
морського) транспорту, державного лісового фонду, а так само 
пожежних організацій військового й морського урядництва;

4) організувати, керувати Й наглядати діяльність добровільних 
пожежних дружин;

5) брати участь у складанні планів розподілу коштів, що їх 
виділяє Держстрах на протипожежні заходи.

Харків, 25 лютого 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст голови РНК УСРР Сербиченко.
Секретар ВУЦВК М. Василенко.

ПОСТАНОВА РНК УСРР

67. Про Гідро-метеорологічний комітет УСРР
Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

І.
Передати Гідро-метеорологічний комітет УСРР Народньому 

комісаріатові земельних справ УСРР, зобов'язавши:
1) зберігти його як окрему організацію, що об'єднує гідроло

гічну і метеорологічну службу на всій території УСРР та обслу
говує усі заінтересовані урядництва;

2) забезпечити виконання тих робіт, що потрібні для справи 
авіяції, оборони, будівництва, промисловости, забезпечення мор
ського пересування тощо.

И.
Цю постанову видано на зміну „Устави про ГіДро - метеоро

логічний комітет УСРР“ (36. Зак. УСРР 1929 р. № ЗО, арт. 239) 
відповідно до постанови Ради народніх комісарів Союзу РСР з 
П лютого 1931 року «Про Гідро - метеорологічний комітет*.

Харків, 7 березня 1931 р.
Голова РНК УСРР В. Чубар. КерівничиЙ справ РНК УСРР Я. Касян.



¥9
« і

ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМЗДОРОВ'Я та НАРКОЛЮСВІТИ УСРР
А Як застосовувати постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 5 берез
ня 1930 р. „Про заходи колективізації й оздоровлення дитя

чого побуту".
Підстава: арт. 36 постанови 

ВУЦВК і РИК УСРР з 5 березня 
1930 р. „Про заходи колективізації 
й оздоровлення дитячого побуту" 
{36. Зак. УСРР 1930р. № 7, арт. 83).

Погодженоз: 1) Иаркомфіном,
2) ВРНГ, 3) Наркоземсправ, 4) Нар- 
компостачання—УСРР, 5) БУКС,
6) Укрколгог.щентром, 7) Укржп- 
тлостлкою.

} Асигнування на оздоровчі заходи серед дітей, передбачені 
рт 3 зазначеної постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 5 березня 
910 р., поЬиині становити найменш 10% від суми, що її відра- 
овуюгь державні Й кооперативні промислові, комунальні та 
ільсько-гослодарчі підприємства, а так само державні торгові 
р,йП аци УСРР на утримання дитячих ясел і дитячих садків.

2 Підприємства й організації, надаючи на підставі п. 2 арт, 4 
ипігиоі постанови ВУЦВК і РНК УСРР, з 5 березня 1930 р.

риуо д ния під ясла для немовлят робітниць, щоб дати їм змогу 
пу ати своїх дітей, повинні давати таке приміщення, щоб одне 
жко в яслах для немовлят припадало на кожні 25 робітниць, 
али на підприємстві роботу провадиться декількома змінами, 
о огрібиу кількість ліжок в яслах для немовлят вираховується 
дповідно до тієї денної або вечірньої зміни, де жінок працює 
зґбмьшс.

Сі сько • господарські підприємства повинні надавати від- 
ш ні приміщення під ясла й дитсадки, коли в радгоспі є 200 
більше постійних робітниць і жінок постійних робітників.
3 Розмір відрахувань на дитячі ясла, садки й оздоровні 
і їй, передбачений арт. 7 згаданої постанови ВУЦВК і РНК

( Р» з фонду поліпшення побуту робітників і службовців треба 
■ та оалюватн відповідно до питомої ваги жіночої праці на да- 

підприємстві, з таким розрахунком:
Процент відраху-

Проиент ЖІНОК до всієї робітної В І І І Ь  з фонду п олі 
сили в підприємстві пшения по буту

робітн.
До 1 0 ............................................................................  5,0
ВІД 10 до 20................................................................  6,0

. 20 „ ЗО......................................................................  7,0
. ЗО . 40 . • •................................................................  8,0

40 І більше.................................................................  10,0



Якщо розмір відрахувань, що їх роблять за чинним закон 
давством з фонду поліпшення побуту робітників і службові 
на житлове робітниче будівництво, не дає змоги додержува 
вищенаведеного розрахунку, то тоді відрахування на дитг 
ясла треба робити по змозі в максимальному розмірі.

4. Коли житлові кооперативи, за випадків, передбачених арт 
згаданої постанови ВУЦВК і РНК УСРР, не мають змоги нада 
окремі приміщення під ясла і дитячі садки, то дозволяється о 
ганізовувати спільну дитячу установу (ясла — дитсадок), вил 
чаючи дітей до 4 років в одну або декілька груп, залежно в 
їх кількости в дитустановІ.

Так само припускається будівництво однієї такої дитяч 
установи (ясел — дитсадка) з розрахунку на рівну кількість діте 
переддошкільного і дошкільного віку, коли коштів житлокооп 
недосить для збудування окремого приміщення під ясла й ди 
садок, щоб не будувати приміщень під дрібні дитячі установ 
(менш, ніж на 25 дітей).

Кошти житлових кооперативів на будівництво дитячих ясе 
і садків можна об'єднувати з коштами на що мету інших орг< 
нізацій і підприємств, місцевих рад тощо, щоб збудувати більц 
й кращі- приміщення для дитячих установ перш за все в райони 
оселення промислового пролетаріяту. Таке об'єднання кошті 
житлокоопи можуть робити, порозумівшися з відповідними проф 
спілками, Наркомздоров'я, Наркомосвітою УСРР.

5. Кошти, що їх асигнували кооперативні організації на під 
ставі арт. 10 згаданої постанови ВУЦВК і РНК УСРР на орга 
нізацію й утримання дитячих ясел, садків, а також на оздоровч 
заходи для дітей, розподіляється так:

1) на організацію та утримання дитячих ясел — 40%;
2) на організацію та утримання дитячих садків — 40%;
3) на масові оздоровчі заходи для дітей шкільного віку — 2О)0
Кошти кооперативних організацій, асигновані на справу хс

лективізації й оздоровлення дитячого побуту на підставі арт. 1 
постанови, виділяється, починяючи з обороту або зиску цих кс 
оперативних організацій за 1929-1930 бюджетовий рік.

6. Суми, передбачені арт. 11 згаданої постанови на будівни 
цтво приміщень під дитустанови в сільських колективних госпо 
дарствах, розподіляє Укрколгоспцентр централізованим порядно 
між окремими колективами на збудування відповідних примішено 
під дитячі установи, за погодженням з Наркомздоров'я й Нар 
комосвіти УСРР.

У в а г а .  Коли коштів однієї кооперативної організації 
на самостійне утримання дитячої установи не вистачить 
треба їх об'єднувати з коштами інших кооперативних або 
громадських організацій для спільного утримання дитячої 
установи.



7. Кошти, ідо відраховують професійні організації на під- 
таві арт. 12 згаданої постанови ВУЦВК і РНК УСРР для уста- 
ов наросвіти, треба також частково витрачати і на заходи гі- 
ієічиого обслуговування школярів. Розмір відрахувань на цю- 
іріву органи Наркомосвіти погоджують, відповідно з органами 
Іаркомздоров'я УСРР.

Видатки на приміщення під ясла, дитячі садки й дитячі оз- 
оровчі заходи в побудованих клюбних приміщеннях повинні 
тановити не менш, як Ь% загальної вартости будівлі клюбу.

8. Кошти, передбачені в арт. 13 згаданої постанови ВУЦВК 
РИК УСРР, розподіляють органи охорони здоров'я так, що на 
тримання ясел надходить 5% цих коштів, а на утримання оз- 
оровчих закладів — 2% з республіканського, місцевого та тран- 
аортового фондів меддопомоги застрахованим.

9. Всі кошти, призначені згаданою постановою на утримання 
итячих ясел, садків та на інші дитячі оздоровні заклади, коли 
с не можна організувати через брак приміщень, йдуть на будї- 
ництво відповідних приміщень під ясла, садки та інші оздо- 
овчі дитячі заклади поверх сум., уже асигнованих на цю мету 
ідно з законом; витрачання коштів, замість утримання дитячих

сел, садків 1 оздоровних закладів на будівництво їх в жодному 
азі не повинно спричиняти скорочення основних сум, асиґио- 
іних на будівництво дитячих установ, згідно з зазначеною по- 
гановою ВУЦВК і РНК УСРР.

10. Місячна плата за утримання дітей у яслах та в дитячих 
їдках встановлюється залежно від заробітку обох батьків та 
<ладу їхньої родини, за таким розрахунком:

А Розмір місячної плати в яслах І дитячих садках, визначеної 
відповідно до бюджету та складу родини:

бюджет родину на місяць
Кількість членів родини (разом)

2 ч. 3 ч. 4 ч. 5 ч. Понад 5 ч.

> 100 крб ............................ Н е п л а т н о
і КЧ) крб. до 1‘25 крб. 

включно.......................... Зо/о 2% Неплатно

3 до 150 крб........................ 4°/о 3»/0 2% Неплатно

і 151 до 200 „ . . . . 5 % 4о/о Зо/о 2о/0 1®/»

Д 2СІ до 250 . . . . 6 % бо/о 4% 3% 2о/,

■чьш ча 250 „ . . . . 7°/о 6% 5% 4°/о Зо/„



Увага І. Платність в яслах поширюється 1 на дітей, що знов прі 
вають до ясел та дитсадків, і на тих дітей, що вже відвідують одну з з 
значених дитячих установ.

Увага 2. Плату за немовлят (тобто за дітей віком ао 1 року) в ясд? 
справляють у половинному розмірі до зазначеного тут резьіру плати

Б. Розмір місячної плати в масових оздоровних установах 
(майданчиках) міст і робітничих селищ:

Кількість членів родини (разом)
Бюджет родини на місяць

2 ч. 3 ч. 4 ч. 5 ч. Понад 5 і

До 100 крб...................................
Від 100 крб. до 125 крб 

включно............................. 3*/о

Н

2о/о

е п л а і • н 0

іеплатно
Від 126 до 150 крб..................... 6% 4®/о 2о/0 Нештатно
Від 151 до 200 .......................... 9% 7% 5% 3% 2«/.
Від 201 до 250 „ . . . . 120/0 І0о/о 8®/о 6®/о 4У*
Більш за 250 ............................. Но/о 12®/о 10®/о 8о/о б*/*

В. Розмір місячно! плати в оздоровчих колоніях та денних
санаторіях:

Бюджет родини на місяць
Кількість членів родини (разом)

2 ч. 3 ч. ' С ч. 5 ч. Понад 5 ч

До 100 крб..................................
Від 100 крб. до 125 крб. 

включно.............................. 6о/0

Н

4%

е п л а т н 0

■Іеп латно
Від 126 до 150 крб..................... 12о/о 8% 4% Неплатно
Від 151 до 200 „ . . . . 18% 1 4 % 10% 6®/о 4®/,
Від 201 до 250 „ . . . . 2 4 % 20% 16о/„ 12% 8%

Більш за 250 .............................. 28% 24о/0 20% 16®/о 12*/.

11. Щороку за 3 місяці до початку бюджетового року вїдпо 
Відні секції сільських, селищних та міських рад складають плянк 
як здійснювати заходи колективізації й оздоровлення дитячого 
побуту на наступний рік за рахунок тих коштів, що надходять 
безпосередньо до їхніх фондів, а так само за рахунок тих кошті* 
громадських, кооперативних та професійних організацій відпо



У в а г а .  Пляии здійснення заходів щодо колективізації й 
оздоровлення дитячого побуту складають окремо по лінії 
охорони здоров'я й по лінії народньої освіти.

12. Ці пляни в прибутковій і у видатковій частині мають 
три розрізи по горизонталі:

1) кошти, що безпосередньо надходять до фонду;
2) витрати установ і підприємств натурою (комунальні по

слуги, будівництво, ремонт);
3) кошти кооперативних, громадських і професійних органі

зацій, що тільки враховуються, але не надходять до фонду.
13. У видатковій частині витрати визначаються також по ус

тановах (ясла, садки, оздоровні заходи) з визначенням показ
ників; кількість ясел, кількість ліжок в них, кількість садків, 
майданчиків, кількість дітей в них.

14. Вищезазначені пляни, як затвердять їх комісії, вказані в 
арт. арт. 32 — 34 згаданої постанови ВУЦВК і РНК УСРР, надсила
ють секції тих сільських, селищних та міських рад, що не виді
лені на окремі адміністративно-господарські одиниці, до відпо
відних райвиконкомів. Секції тих сільських та селищних рад, що 
підпорядковані міським радам, виділеним на окремі адміністра
тивно-господарчі одиниці, надсилають свої пляни до відповідних 
секцій міськрад.

Райвиконкоми й міськради, виділені на окремі адміністра
тивно-господарчі одиниці, кому слід, зводять всі ті окремі пляни 
із своїй плином, що складається за тим самим зразком, і по
дають на затвердження до районової або міської комісії, що 
розподіляє фонди. Зведені пляни, по іх затвердженні, надсила
ється до Наркомздоров'я й Наркомосвіти УСРР, до кого слід.

15. Відрахування, зазначені в арт. З згаданої постанови ВУЦВК 
і РНК УСРР, роблять всі перелічені в цьому артикулі установи — 
і Тх вноситься, водночас із сплатою внесків на соцстрах, на ок
ремі біжучі рахунки фондів до тих кредитових установ, що ви
конують відповідні бюджети.

У в а г а .  Кооперативні організації витрачають безпосе
редньо (але за планами, які склали органи Наркомздоров'я 
та Наркомосвіті УСРР) лише ті кошти, що перелічені в 
арт. арт. 8 та 10 згаданої постанови ВУЦВК та РНК УСРР, 
а відрахування, вказані в арт. З цієї постанови (з фонду зар
плати) та арт. 7 тієї самої постанови (з ФППР) кооперативні 

організації передають до відповідних фондів.



16. Всі установи та підприємства, перелічені в арт. З згаданої 
постанови ВУЦВК І РНК УСРР, незалежно від сплати відра
хувань, обов'яззні найпізніш 10 числа кожного місяця подавати 
до відповідних фінансових органів, що наглядають виконання 
бюджету, відомості про відрахування на заходи колективізації 
та оздоровлення дитячого побуту.

17. Відповідні органи охорони здоровся та освіти, спільно з 
громадськими організаціями, наглядають виконання всіх затвер
джених за планом заходів, незалежно від того, хто їх виконує.

18. Надходження до фондів колективізації та оздоровлення 
дитячого побуту и витрат з них, ураховується за відповідним 
бн джетом, але вочи не являють прнналежности Його, а витрати, 
що проходять за бюджетом на такі самі заходи, йе можна ско
рочувати за рахунок фондів.

19. Витрачають кошти за планом, що його затвердили комісії 
на утримання установ і здійснення заходів щодо колективізації 
та оздоровлення дитячого побуту, тим самим порядком, як і ви
трати за бюджетом. На них поширюється всі правила щодо об
ліку, звітности та контролі бюджетових коштів, але решта коштів 
по фондах, що залишається до кінця бюджетового року, не пе
рераховується в ресурси бюджету, а переходить на наступ
ний рік.

У б а г а ,  Цільові асигнування за державним і місцевим 
бюджетами зараховується до фондів колективізації та оздо
ровлення дитячого побуту й знеособлюються в них.

20. Щоквартально, не пізніше місяця, по закінченні кварталу, 
відповідні фінансові органи, охорони здоров'я Й освіти ставлять 
свої доповіді в комісіях, зазначених в арт. арт. 33, 34, 35, 36 та 
37 постанови ВУЦВК'у та РНК з 5 березня 1930 р. про стан 
надходжень до фондів колективізації Й оздоровлення дитячого 
побуту, а кооперативні, громадські Й професійні організації в 
тих самих комісіях ставлять доповіді про виконання своїх плянів.

Харків. 23 жовтня 1030 р.
Заст. Наркомтдоров'я УСРР Кустелян Заст. Наркомосвіти УСРР Полоцький
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ПОСТАНОВЛЕНИЙ ВУЦИК и СНК УССР

69.06 упразднении арбитражньїх комиссий по разрешенню иму- 
щественнмх споров между государственньши учреждениями и

предприятнямн.

В целях укрепления единства судебной системи, поднятия 
хозяйственной диспиплини и повьішения ответственности Х О З Я Й -  

ственннх органов за свою работу Всеукраинский центральний 
исполнительньїй комитет и Совет народних комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и :

ї.

1. Арбитражньїе комиссии по разрешению имущественних 
споров между государственнмми учреждениями и предприя- 
тиями в УССР упразднить.

2. Вменить в обязанность руководителям государственних 
учреждений, предприятий и кооперативних организациЙ заблаго- 
временно принимать все мерьі к устранению обстоятельств, мо- 
гущих визвать имущественньїе спори и л и  претензии инмх 
государственних учреждений, предприятий или кооперативних 
организаций.

В исключительних случаях, когда имущественниЙ спор, под- 
лежавший ранее разрешению арбитражних к о м и с с и й ,  не может 
бить устранен самими сторонами и когда спорная сумма лре- 
вишает одну тисячу рублей, может бить пред’явлен и с к  в обще- 
судебном порядке.

3. Дела, в которьіх одной из сторон является учреждение 
Союза ССР или предприятие общесоюзного значення, в случае 
требования руководителя соответствующего центрального ор
гана Союза ССР, суд передает на рассмотрение Верховного 
суда Союза ССР.

Дела, в которих сторонами являются центральньїе органи 
учреждений или предприятий различних союзних республик, 
по соглашению сторон, рассматриваются Верховним судом УССР.

4. При рассмотрении в суде дел, подлежащих ранее разре
шению арбитражних комиссий, в качестве народних заседателеЙ 
участвуют работники хозяйственних органов.

5. По делам, лодлежавшии ранее разрешению арбитражних 
к о м и с с и й ,  суд, в исключительних случаях, по соображениям 
хозяйственной целесообразности, имеет право освобождать сто
рони частично или полностью от обязательства или ответствен
ности.

6. Поуказанним делам суд обязан, в случае, если он признает 
иск неосковательним, и л и  что спор мог бить разрешен самими



сторонами, или же что спор возниквследствие непринятия мер к 
устранению обстоятельств, визвавших зтот спор, привлечь долж- 
юстное лицо, по вине которого дело передано на разрешение 
суда, к уголовной или дисциплинарной ответственности за во
локиту.

7. Установить следуюіций порядок ликвидадии арбитражньїх 
комиссий для разрешения имущественньїх споров между го
сударственньїми учрежденими и предприятиями:

1) с 1 марта 1931 г. арбитражньїе комиссии прекращают прием 
нових дел;

2) все дела, находяїдиеся в проиЗводстве арбитражньїх ко
миссии, должньї бьіть разрешеньї до 1 апреля 1931 года;

3) решения и определения арбитражньїх комиссий, не обжа- 
ловінньїе до опубликования настоящего постановления, а так- 
же вьшесенньїе после опубликования настоящего постановле
ния, являются окончательньїми и обжалованию не подлежат;

4) законченньїе дела арбитражньїх комиссий передаются на 
хранение в соответствующие архивньїе учреждения.

И.
8. С изданием настоящего постановления отменяются ниже- 

еледукицие постановления ВУЦИК и СНК УССР:
1) от 23 марта 1927 г. „Об арбитражньїх комиссиях по раз- 

решению имущественньїх споров между государственньїми учре- 
ждсниями и предприятиями1* (36. Уз. УСРР 1927 г. № 9— 10, ст. 60);

2) от 1 февраля 1928 г. „Об изменении и дополнении поста
новлений ВУЦИК и СНК УССР „Об арбитражньїх комиссиях пог 
разрешению имущественньїх споров между государственньїми 
у реждениями и предприятиями" (Зб.Уз.УСРР 1928г. №3, ст. 33);

3) от ЗО мая 1928 г. „Об изменении Положення об арбитраж- 
шх комиссиях по разрешению имущественньїх споров между 
іосударственньїми учреждениями и предприятиями* (36. Уз. 
УСРР 1928 г. № 14, ст. 123);

4) от 4 июля 1928 г. „Об изменении примечания 1 к ст. 17 
-Положення об арбитражньїх комиссиях по разрешению имуще- 
с венньїх споров между государственньїми учреждениями и пред
приятиями* (36. Уз. УСРР 1928 г. № 17, ст. 148);

5) от 25 января 1930 г. „Об изменении Положення об арбит
ражньїх комиссиях по разрешению имущественньїх споров между 
осударственньїми учреждениями и предприятиями" (36. Зак.

УСРР 1930 г. № 4, ст. 39).
Хірьков, 25 февраля 1931 г.



70. Об образовании Каменского района на территории бьів- 
шего Днепропетровского округа.

Во изменение п. 8-го ст. 3-ей раздела 1 постановления ВУЦИК 
и СНК УССР от 2 сентября 1930 года „О ликвидации округов 
и переходе на двухстепенцую систему управлення" (36. Зак. 
УСРР 1930 р. № 23, ст. 225) Всеукраинский центральний ис- 
полнительньїй комитет и Совет народних комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л и :

1. Образовать новий Каменский район на территории бив- 
шего Днепропетровского округа с райцентром в г. Каменском 
в составе таких советов:

а) Каменского горсовета, Триуузнянского, Карнауховского 
поселкових советов и Аульского и Романковского сельсоветов— 
подведомственних Днепропетровскому городскому совету;

б) Криничанского, Анно-Зачатьевского, Карнаухово - Хутор- 
ского, Васильевского, Николаевского, Благовещенского, Степа- 
новского, Семеновского, Новоселовского и Красно-Иваноеского 
сельсоветов—Солонянского района.

2. Перечислить из состава Днепропетровского городского 
совета:

а) Каменский горсовет, Тритузнянский, Карнауховский по- 
селковие советьі и Аульский и РоманковскиЙ сельсовети в со
став новообразованного Каменского района;

б) внселки Чувилино и Гончаровку Сурско-Литовского сель- 
совета в состав Солонянского района.

3. Перечислить Криничанский, Анно-Зачатьевский, Карнау- 
хово-Хуторской, Васильевский, Николаевский, Благовещенский, 
Степановский, Семановский, Новоселовский и Красно - Иванов- 
ский сельские советьі Солонянского района в состав новооб
разованного Каменского района.

4. Перечислить Попово-Балковский сельсовет Солонянского 
района в состав Днепропетровского городского совета.

5. Считать Каменский район—районом ІІЬей категории.
6. Вибори Каменского районного исполнительного комитета 

провести на внеочередном районном с’езде советов.

Харьков, 5 марта 1931 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК УСС*\

71. Об ознаменований 70-тилетия со дня смерти Т. Г. Шевченко.

10 марта текуіцего года исполняется 70 лет со дня смерти 
великого украинского позта и борца за социальное и нацио- 
нальное освобождение трудящєгося населення из крепостни- 
ческо-царского ярма—Тараса Григорьевича Шевченко. В озна- 
менование зтой годовщиньї Совет народних комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

1.

1. Государственньш заловедник—территорию могили Т. Г, 
Шевченко возле г. Канева преобразовать в действительний 
культурно-просветительннй центр.

2. Для осуществления указанного:
1) воздвигнуть на могиле Т. Г. Шевченко новий ламятник;
2) построить на территории заповедника вблизи могили дом 

нмени Т. Г. Шевченко, в котором устроить музей-памятник, 
собрание картин, изображающих типи и собнтия из отдельннх 
произведений Шевченко, библиотеку и читальню, аудиторию 
для лекций и киноустановку, а также вистроить и оборудовать 
гостиницу для зкскурсантов-посетителей;

3) не нарушая естественного состояния и вида горн, являю- 
іцейся территорией могили Т. Г. Шевченко, производить даль- 
нейшее ее благоустройство, в частности, распланировать и на
садить парк;

4) поручить Укрфильму в кратчайший срок випустить не- 
сколько кино-картин из произведений Шевченко.

ІІ.
3. Поручить Народному комиссариату просвещения УССР 

об’явить и провести в пределах Союза ССР конкурс на соста- 
вление проекта памятника на могиле Т. Г. Шевченко с тем, 
чтобш возведение памятника начать в 1931 году.

4. Поручить Народному комиссариату просвещения УССР в 
текущем 1931 году провести подготовительную работу по по- 
стройке культурно-просветительннх и бнтових учреждений, 
указанньгх в ст. 2 настоящего постановления, с тем, чтоби к 
указанному строительству приступить в 1932 году.

ІЛ.
5. Настоящее постановление издается в дополнение поста

новления Совета народних комиссаров УССР от 20 августа



1925 года „Об об'явлений территории могили Т, Г. Шевченко 
государственним заповедником" (Сб. Уз. УССР 1925 г. № 64— 
65, ст. 370).

Харьков, 10 марта 1931 г.

Председатель СНК УССР В Чубарь. Управляюший деламн СНК УССР 
Я. Касьян.

Опубликовано в „Вістях ВУЦВК** 10 марта 1931 г. 16 58.

72. Об отмене положення о строительном секторе Государ- 
ственной плановой комиссии УССР.

Совет народних комиссаров УССР п о с т а н о в и л :
1. Отменить постановлений СНК УССР от 19 сентября 1930 г. 

„Об утверждении положення о строительном секторе Государ- 
ственной плановой комиссии УССР“ и „Положение о строитель
ном секторе Государственной плановой комиссии УССР" (36.Зак. 
УСРР 1930 г. № 21, ст. ст. 211 и 212).

2. Освободить Государственную плановую комиссию УССР 
от оперативного распределения строительньїх материалов, со- 
хранив за нею разработку годовнх и перспективних балансом 
строительних материалов.

Оперативное распределение строительних материалов, на 
основе утвержденннх балансов, возложить на Вьтсший совет 
народного хозяйства УССР.

3. Поручить Висшему совету народного хозяйства УССР в 
десятидневний срок установить, по соглашению с государствен
ной плановой комиссией УССР, порядок распределения строи
тельних материалов и снабжения ими строительства.

4. Поручить Государственной плановой комиссии УССР при 
составлении проекта нового положення о ней предусмотреть 
передачу остальннх функций строительного сектора (кроме 
оперативного распределения строительних материалов) другим 
секторам Государственной плановой комиссии УССР, по при- 
надлежности.

Харьков. 19 марта 1931 г.



73. О подготовке помощников учителей для первьіх групп
трудовой ШКОЛЬ!.

В целях дальнейшего расширения сети школ всеобщего обу- 
чения и увеличения для зтого педагогических кадров, Совет 
народних комиссаров УССР п о с т а н о в и л :

1. Одобрить организацию подготовки учителями трудових 
школ старшего концентра помощников учителей для трудових 
школ младшего концентра в порядке общественной нагрузкя, 
принимаемой на себя учителями согласно постановлению Все- 
украинского комитета професіонального союза работников 
просвещения.

2. Помощники учителей подготовляются из числа учеников 
седьмих групп трудовой семилетней школи и молодежи, окон- 
чившей курс трудовой семилетней школи.

3. Лица, подготовленньїе в указанном порядке, назначаются, 
начиная с 1931—1932 учебного года, на должности помощников 
учителей.

Должностнне оклади для помощников учителей устанавли- 
ваются в порядке правил государственного премирования за- 
работной платні, в среднем 40 руб. в месяц.

4. Районньїе исполнительньїе комитетн и городские советьі 
вьідают готовящимся на должность помощников учителей сти- 
пендии в размере от 10 до 15 рублей в месяц.

П р и м е ч а н и е .  Твердий размер окладов для помощ
ников учителей и стилендий для учеников определяется в 
соответствии с установленньїми Народним комиссариатом 
труда УССР распределением местностей УССР на пояса 
при применении окладов для работников просветительних 
учреждений.

5. Суммьі, необходимие для виплати стипендиЙ, видаются 
из средств обережений, образующихся вследствие разницьі меж- 
7у ставкою учителя и ломощника учителя.

Народному комиссариату финансов УССР надлежит немед- 
ленно дать указания районним и с п о л н и т є л ь н ь ім  комитетам и 
городским советам о порядке вьідачи указанньїх стилендий.

6. Помощники учителей в отношении снабжения их продук
тами питання и промишленними товарами приравниваются к 
учителям сельских школ.

7. Народному комиссариату просвещения УССР, районним 
исполнительним комитетам и городским советам предлагается 
принять необходимие мери к повишению квалификации помощ
ников учителей и лиц, готовящихея к зтой работе, путем заоч
ного обучения, специальних курсов, семинаров и т. п.



8. Народному комиссариату финансов УССР, по согласова- 
нию с Народним комиссариатом просвещения УССР, надлежит 
предусмотреть в ассигнованиях на подготовку и переподготов* 
ку учителей необходимие суммьі на подготовку помощников 
учителей и на повьшіенне квалификации помощников учителей.

9. Помощники учителей, проработавшие в зтой должностн 
в течение 6 месяцев и вьіполнившие требования, установлень 
ниє Народним комиссариатом просвещения УССР, о повьішении 
их квалификации, переводятся на должности учителей.

10. Народному комиссариату просвещения УССР, по согла- 
сованию с Всеукраинским комитетом профессионального союза 
работников просвещения и Центральним комитетом Ленинского 
коммунисїического союза молодежи Украйни, яздать инструк- 
цию о порядке набора соответствующего контингента для под- 
готовки в помощники учителей.

Харьков, 19 марта 1931 г
Зам. предсеяателя СИК УССР Сербиченко Управляюший делами СИК 

УССР Я. Касьян.
Опубликовано в ,В(стят ВУЦВК" 22 марта 1931 г. № 67

ИНСТРУКЦИЯ НКЮ УССР.

74. Об организации и порядке работм сельских судов.

І.
Органнзация сельских судов.

1. Вместо примирительньїх камер, действовавших на оснований 
отмененного ннне положення от 19 июня 1929 г. (36. Зак. УСРР 
1929 г. № 17, ст. 141, раздел Б) при всех сельсоветах организуются 
сельсине суднсогласно с постановлением ВУЦИК и СИК УССР 
от 25 января 1931 г. (36. зак. УСРР 1931 г. Яз 2, ст. 21 —22).

2. По получении зтой инструкции народние суди районов 
и народние суди городов, обслуживающие присоединенньїе к 
городу сельсоветьі, немедленно составляют план организации 
сельских судов с таким расчетом, чтоби в течение месяца орга- 
низовать сельсине суди при всех сельсоветах.

План зтот согласовать с РИК или горсоветами, непосред- 
ственно подчиненннми центру, после чего разослать по сельсо- 
ветам.

3. Для проведення общих собраний избирателей, на села вьі- 
езжают народний судья, другие работники юстиции, имеющиеся 
в районе, местний актив, актив суда. Нет необходимости обя- 
зательно командировать лредставителя суда из районного цен-
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тра в) все сельсоветн района для организации сельских судов. 
Спедует использовать для зтого работников сельсоветов и ра- 
ботіжков примирительньїх камер, имеющих в зтой работе зна- 
чительїшй опьіт, активистов из числа народних заседателей, 
ірупп содействия и т. п. Для зтого созвать предварительно 
инструктивное совеїдание для лиц, которьім будет поручено про- 
изводство по селам зтой работьі, с проработкой на зтом совеща- 
нии положення о сельских судах, настоящей инструкции и с раз*- 
яснением основного содержания реорганизации примирительньїх 
камер в сельсине суди.

4. Сельские советьі на ближайших заседаниях, соответственно 
с планом, должнн разрешить вопрос о числе народних заседа
телей для сельского суда при данном сельсовете, избрать на 
ближайшем заседании пленума сельсовета председателя сель
ского суда и єго заместителя и назначить общее собрание йз- 
бирателей данного сельсовета для виборов народних заседате
лей для сельского суда, с таким расчетом, чтоби в течение 
месяца закончить оріанизацию сельских судов.

5. По избрании председателя и єго заместителя, сельский 
совег немедленно представляє? их кандидатури на утверждение 
РИК ній горсоветов, непосредственно подчиненньїх центру.

Пародньїх заседателей для сельского суда, избранних общим 
собранием избирателей,утверждаетближайший пленум сельского 
соаета.

П р и м е ч а н и е .  Там, где вибори примирительних ка
мер били произнедеїш не позднее октября 1930 года, теперь 
можно, по усмотрению РИК’а, не производить нових вибо
ров сельского суда, а председателя и єго заместителя не- 
ооходимо представить на утверждение РИК’а, а состав на
родних заседателей—на утверждение ближайшего пленума 
сельсовета, после чего примиригельная камера реоргани- 
зу^тся в сельский суд, ведущий свою работу согласно по
ложенню о сельских судах н настоящей инструкции.

6 Па общих собраниях избирателей, которьіе должнн избрать 
народних здседпуелей для сельских судов, необходимо в крат
ні м до<іаде раз’яснить значение и задачи сельских судов, по- 
^ядо\ их организации и работьі и вияснить полезность реорга- 
кичяцин примирительних камер в сельские суди, что связано с 
рлеширсннем их полномочий и прав.

7. Число народних заседателей устанавливается в зависи- 
мости от количества дел, подсудних сельсуду, с таким расче
том, чгоби одному народному заседателю не приходилось очень 
часто принимать участие в работе сельского суда, чтоб зта ра
бо'1''1 не бита для народного заседателя чрезмерной нагрузкой, 
которая отвлекалз би єго сили ц внимание от иньїх видов ра- 
боти. Число народних заседателей не может бить меньше 15.



8. Председатель и заместитель председателя сельского суда 
избираются из числа членов сельсовета, а народньїе заседатели— 
из числа избирателей данного сельсовета, причем не могут бьіть 
избираемьі лица, осужденньїе судом за преступления, бьівшие в 
административной вьісьглке или исключенньїе из общественннк 
организаций за позоряіцие проступки,

9. Под преступлениями, осуждение за которьіе препятствует 
избранию в состав сельского суда, надо разуметь все престу
пления, по которьім имеется приговор суда, за исключением слу- 
чаев, когда судимость утратила силу и данньїх лиц следует спи
тать несудимьіми (ст. 15 Уголовного кодекса).

Вопросьі о возможности избрания в состав народних засе- 
дателей лиц, осужденньїх примирительной камерой, сельским 
судом, товарищеским судом, или тех, по отношению к которьш 
за мелкие нарушения бьіли примененьї мери административного 
воздействия, разрешаются в каждом конкретном случае общим 
собранием, избирающим народних заседателей.

10. Из числа лиц, которьіе могут бить избранн в состав 
сельского суда, необходимо вибирать наиболее вндержанних 
и стойких граждан, доказавших свою преданность делу социа- 
листического строительства. В состав сельского суда необхо
димо вовлечь лучШих колхозников и представителей бедняцко 
середняцких групп единоличников, могуших дать надлежащий 
отпор кулацким елементам.

Достаточное внимание необходимо уделить вовлечению в 
состав сельского суда женщин, которнх должно бить не ме- 
нее 25°/о,

11. Народних заседателей привлекать к участию в работе 
сельского суда в порядке списка, утвержденного пленумом сель
ского совета. По исчерпании списка в таком точно порядке на
родньїе заседатели привлекаются вторинно и т. д.

12. При национальних сельсоветах организуется националь- 
ньій сельский суд, ведущий работу на язьіке соответствующей 
национальности.

13. Для обслуживания национальньїх меньшинств в селах со 
сметанним национальньїм составом населення в общий состав 
сельского суда необходимо избирать таких лиц, которие могли 
би обеспечить рассмотрение дел на язиках национальньїх мень
шинств, имеющихся в данном селе.

14. Поскольку сельский суд избирается на срок полномочий 
сельского совета, то перевибори сельских судов производятся 
непосредственно после перевиборов сельсоветов под руко- 
водством нового состава сельсовета. До сформирования нового 
состава сельского суда работу продолжает прежний состав.

15. В случае досрочного переизбрания сельсовета, переизби- 
рается также и сельский суд.
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16. По избрании и утверждении состава сельских судов, не- 
обходимо об'явить до общего сведения о начале работьі сель- 
ского суда, месте и времени приема заявлений, а также о том, 
что заявлсния могут подаваться и народним заседателям, ко- 
торне должньї зти заявлений немедленно передать председа- 
телю сельского суда.

17. Сельский суд лринимает все дела, имевшиеся в момент 
ликвидации в примирительной камере сельсовета, все подсуд- 
ниє сельскому суду дела, имеющиеся в народном суде, и адмн- 
нистративньїе дела — от начальника районной милиции.

18. Особого технического аппарата сельсине суди не имеют, 
а обслуживаются техническим аппаратом сельсовета и обще- 
ственньїм активом. Материальї сельских судов хранятся в дело- 
производстве соответствующих сельских советов.

19. На председателя сельского суда возлагается:
1) организация и руководство работой сельского суда в соот- 

ветствии с поставленнями перед ним задачами;
2) правильное распределение работьі между народними за- 

седа гелями;
3) участив в разрешении отдельних дел в качестве предсе

дателя заседания;
4) наблюдение за своевременним исполнением постановлений 

сельского суда;
б) прием заявлений, направленннх в сельский суд, в устной 

или лисьменной форме;
6) отчетность о работе сельского суда.
20. На заместителя председателя сельского суда возлагается:
1) исполнение обязанностей председателя сельского суда 

в отсутствие председателя, или когда он по иннм причинам не 
может исполнять своих обязанностей;

2) участие в разрешении дел в качестве председателя одного 
из составов сельского суда;

3) прием заявлений, подаваемьіх в сельский суд.
21. Народньїе заседатели (по очереди) участвуют в разреше

нии дел, принимают заявлений, подаваемне в сельский суд, дл» 
передами их председателю суда.

ІІ.
Правила судопроизводства в сельских судах.

22. Сельский суд рассматривает дела в составе трех лиц: 
председателя и двух народних заседателей (в порядке списка).

Председательствовать в судебном заседании имеют право 
председатель сельского суда и єго заместитель.

23. По трудовим делам (о зароботной плате, об оплате сверх* 
урочних работ н о спецрдежде) вместо одного из народних за-



седателей вьізивается представитель местной организации проф- 
союза сельскохозяйственньїх и лесньїх работников. Предста 
витель зтот назначается профсоюзной организацией по пригла- 
шению сельского суда.

24. Перечисленньїе в статье 13 „Положення о сельских судах* 
уголовнне дела рассматривает тот сельский суд, в районе ко- 
торого совершен проступок, подеудньїй сельскому суду.

25. В случае, если дело удобнее рассматривать по месту жи- 
тельства правонарушителя, а не по месту совершения проступка, 
сельский суд по месту совершения проступка может передать 
дело в сельский суд по месту жительства правонарушителя. По 
поводу такой передачи пререканий не допускается.

26. Гражданские дела рассматривает сельский суд, в районе 
которого живет ответчик, а спорьі о землепользовании—сельский 
суд, в районе которого находится спорньїй земельний участок.

27. В связи с передачей земельних споров, указанньїх в 
пп. 3. ст. 18 положення о сельских судах, в сельсине суди, сель- 
совети впредь таких дел не рассматривают, а дела, оставшиеся 
неразрешенннми в момент организации сельского суда, пере- 
даются на рассмотрение сельского суда.

28. По получении заявления председатель сельского суда 
назначает день и час заседания не позже 10 дней по получении 
заявления, а по трудовим делам и по искам на содержание—не 
позже 5 дней.

29. Устное заявление лицо, принявшее єго, записнвает и 
дает для подписи заявителю.

30. В случае подачи в сельский суд заявления, не подлежа- 
щего єго рассмотрению, оно передается соответственно: нарсудам 
(по делам, подлежащим рассмотрению в судебном порядке) и 
начальнику районной милиции (по делам, требующим примене- 
ния мер административного воздействия).

31. В сомнительньїх случаях—дело направлять в народний 
суд данного района, которий либо принимает дело к своєму 
рассмотрению либо передает дело по принадлежности.

32. Заинтересованнне лица заблаговременно вьізьтаются на 
заседания в порядке, практикуемом для визова на заседание 
сельсозета, профессиональних и общественннх организаций.

33. О времени и местб заседания об*ьявляется к общему све- 
дению. Для обеспечения явки на заседание сельского суда День 
и час заседания необходимс вибирать такие, чгоби посещать 
заседания имело возможность найбольшее количество крестьян, 
для чего необходимо учитьівать все местньге условия (летние 
работи, дни отдиха и т. п.).

34. В случае неявки в суд вьізванних заинтересованних лиц, 
сельский суд может либо рассмотреть дело без них, либо от- 
ложить дело, с новим вьізовом неявившихся лиц, или прекра-



тить дело. То или иное разрешение зависит от того, насколько 
и м є і о ї д и Й с я  материал дает возможность вьшснить дело.

33. В случае извеїдения сторонами сельского суда о том, что 
ови пришли к соглашению (мировая) до рассмотрения дела в 
сельском суде, сельский суд не прекращает автоматически дела, 
а принимает во внимание на своем заседании условия согла- 
и ‘ння и обстоятельства дела и если признает, что соглашение 
в нарушает интересов участника дела—трудящегося, прекра- 
щаез дело.

Вьіяснив, что мировая может нарушить интересьі участника 
д°ла —трудящегося, суд, несмотря на соглашение сторон, рас- 
смагривает дело по существу и вьіносит своє постановление.

36. Судебннм заседанием сельского суда руководит предсе- 
датель сельского суда или єго заместитель.

\1. Дело разрешается примерно так:
Вияснив, кто по определенному делу явился из вьізваньїх 

* л - х  и можно ли разрешать дело, председатель сельского суда 
об’янляет, какое дело рассматривается, и докладьівает коротко 
сго содержание, или прочитьівает заявление, поданное в сель- 
кгй суд. После зтого заслушивается об'яснение заинтересо- 

ваннмх по делу лиц и свидетелей в порядке, определяемом 
председателем сельского суда.

Задавать вопросьі лицам, даюїдим об’яснения или показання 
на заседании сельского суда, могут все члени суда и все заин- 
тсрс ованньїе в деле лица.

После допроса заинтересованньїх лиц председатель суда 
слрашивает, не желает ли кто из присутствующих дополнить 
чем-либо существенньш показання допрошенньїх лиц. Если та
кне шца найдутея, суд их вьіслушивает. Председатель суда до- 
і п ает присутствующих к обсуждению дела, если он, учитьівая 
зі зчени'* дела, признает такоє обсужение необходимьім, пред- 
.ігая им иисказаться по поводу разрешаемого дела и л и  харак- 
еристикн лица и поведения потерпевшего или обвиняемого.

Не допускается вьіетупление членов коллегии защитников 
іри обсуждении дела.

З-» Кроме показаний вьізванних лиц, сельский суд может, 
ос** зто нужно, произвести осмотр на месте, потребовать не
се\ >тимие документи (напр. справку врача) и еделать все не- 
'3 пимое, по мнению суда, для всестороннего рассмотрения 
зел з

Ч Еообіце процесе рассмотрения дела должен бить как можно 
бо тес простим,соответствуя Ьбщим формам разрешения вопросов 
п лседзпиях профессиональних и обіцественних организаций. 
Не . іедует копировать сложних форм процесса, отбрасивая 
и з т и ш я и є  формальние требовання, не отвечающие ст. 7 Поло
женій о сельских судах.



40. По окончании допросов, обсуждения дела и заслушапи 
последнего слова, состав суда вьшосит после своего со еще 
ния лостановление суда. Совещание суда происходит, как пр і 
вило, в зале заседания, без удаления в отдельную комнаті

41. Постановлений сельского суда должньї бить составлени 
письменно в простейшей форме. Обязательно указьівается в них, 
какое дело разрешено, что сельский суд признал за доказпн- 
ное и что он постановил относительно обвиняемого и потер 
певшего по уголовньїм делам, истца и ответчика—по гра гсдіі ї  
ским делам, с указанием социального положення (батрак, бед 
няк, середняк, кулак), а также состоят ли они членами колхозов

42. Постановление пишет кто-нибудь из состава сельского 
суда, а подписьівает весь состав суда. Член суда, не согласннй 
с мнением большинства, может записать своє особое мн'чше 
которое прилагается к постановлению без оглашения єго.

43. При определении мер воздействия сельский суд может 
назначить лишь одну из четьірех мер, указанньїх в ст. 16 по 
ложения о сельских судах, и кроме того возложить на осуж 
денного обязанность возместить причиненньїй имушествепннй 
вред в размере не более пятидесяти рублей.

44. Постановлений сельского суда окончательньї, обжало- 
ванию не подлежат, исполняются немедленно после их вине
сення.

45. Исполнение постановления о предупреждении произпо 
дится самим фактом об'явлення зтого постановления на засе- 
дании суда.

Точно также исполняется и постановление об общественном 
порицании без опубликования в печати или на общем собрзини. 
В случае признання необходимьш произвести такоє опублико- 
вание сельский суд посьілает копию постановления в редкслле 
гию соответствующей газетьі или зачитьівает постановление 
сельского суда на ближайшем общем собрпнии граждан села.

46. Постановление об оштрафований и применении принуди- 
тельньїх работ, в случае неисполнения их осужденньїм добро 
вольно, приводится в исполнение через сельский совет, куда 
направляется копия постановления сельского суда.

47. Постановления о взьіскании денег на возмешение причи- 
ненного имущественного вреда по уголовньїм делам и поста
новления по гражданским делам, в случае неисполнения их доб
ровольчо, приводятся в исполнение впринудительном порядке 
через сельский совет.

48. Дело сельского суда может бить затребоваио в порядке 
надзора народним судом и прокурором (участковим или город- 
ским) в районе деятельности которьіх находится сельский суд, 
почему по требованию атих лиц необходимо немедленно поси
лать все материальї по определенному делу.



49. При обнаружении прокурором существенного нарушения 
закона или интересов трудящихся он, не приостанавливая испол- 
нения, подает на постановление сельского суда протест в на- 
родкьій суд,

50. Приостановление исполнения постановлений сельского 
суда и принятие дела к рассмотрению народного суда допу- 
скается только в исключительньїх случаях, когда постановления 
сельского суда суїдественно нарушают закон или интересьі 
трудящихся.

51. Руководство сельскими судами осуществляется народньїм 
судьей данного района, в порядке, установленном в наказе на
родньїм судьям.

52. Сельские судьі должньї отчитьіваться о своєй работе 
перед сельским советом и перед избирателями не менее двух 
раз в год.

53. Независимо от зтого сельские судьі представляют стати- 
стические отчетн о своєй работе по форме, которая будет 
прислана.

Харьков, 6 марта 1931 г.
НКЮ и ГПР В. Гїоляков. Вр йе. об. зав. оргинстром НКЮ А. Викторов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НКЮ УССР
75. Об уголовной ответственности за злоупотребления забор- 
ньіми документами на получение нормированньїх продуктов

и товаров.
Народний комиссариат юстиции УССР постановил раз*- 

яенить:
За злоупотребления заборннми документами на получение 

нормированньїх продуктов и товаров соответствующие лица 
подлежат уголовной ответственности:

1) за неправильнеє пользование несколькими заборньїми 
документами, неправильное указание в заборньїх документах 
числа иждивенцев, передачу зтих документов для лользования 
другим лицам, не имеюіцим на зто права, а также за покупку 
и продажу заборньїх документов,—по ст. 180 УК УССР;

2) за систематическую продажу со спекулятивною целью 
продуктов и товаров. полученньїх по заборньїм документам,— 
по ч. 2 ст. 7 и ст. 135і-УК УССР.

Харьков, 8 марта 1931 г.
Вр. исп. об. НКЮ и ГПР А. Юшкевич.
Опубликовако в „Вістях ВУЦВК* 15 марта 1931 г. № 62.



76. Об ответственности за нарушение законов и правил, >ста- 
новленнмх в интересах санитарного обеспечения обществен-

ного питання.
В условиях развития социалйстического строительства, ро 

ста пролетарских кадров промьшіленности, потребности актив 
нейшого вовлечения женіцин в производство, дальнейшего улуч* 
шения материально-бьітового положення рабочих, дело обшест- 
венного питання имеет исключительное значение.

Благодаря колоссальной роли общественного питання в деле 
удовлетворения потребностей в питаним трудяїдихся, нарушение 
законов и правил, установленньїх в интересах санитарного обе
спечения общественного питання, вместе с другими отрицатель- 
ньіми явленнями, препятствует дальнейшему росту обществек- 
ного питання.

Позтому Народний комиссариат юстиции, для прекращення 
зтого вредного для интересов широких мас трудяїдихся явле
ння, постановил раз’яснить:

За нарушение законов и правил, установленньїх в интересах 
санитарного обеспечения общественного питання, подлежат от
ветственности:

1) частнне лица — по п. 37 ст. 72 Административного кодекса 
УССР, а при отягчающих обстоятельствах — по ст. 193 Уголов- 
ного кодекса УССР;

2) должностньїе лица государственньїх и кооперативних ор- 
ганизаций и предприятий за нарушение вьішеуказанньїх законов 
и правил—дисциплинарной или уголовной ответственности по 
ст. 99 или по ст. 100 Уголовного кодекса УССР, в зависимости 
от обстоятельств конкрекгного дела.

Харьков, 11 марта 1931 г.
Вр. исп. об. НКЮ и ГПР А. Юшкевич. Член Коллегии НКЮ — зав. кодот- 

дела С. Пригов. ____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВУПРКОМХОЗА ПРИ СИК УССР 
И ВСЕУКРЖИЛСОЮЗА.

77. О порядке уплатьі квартирной плати жильцами жилищно-
арендньїх кооперативов.

Основание: Постановление ВУЦИК а СИК УССР от 25 января 
1931 2. „О размере квартирной плати для лщ, проживающих 
в жилищно-арендних кооперативах“ (С* 3. УССР 1931 г. «АЗ 2> 
ст. 24).

Главное управление коммунального хозяйства при СНК УССР 
и Всеукраинский союз жилищной кооперации п о с т а н о в и л и :

1. Развернуть широкую камланню в жилищно-арендньїх 
кооперативах в отношении кооперирования трудяїдихся — жиль-



цов жилиіцно-арендннх кооперативов с одновременньїм макси
мальним упрощением порядка рассмотрения заявлений о всту- 
плении в члени кооператива, обязав правлення ЖАК рассматри- 
вать заявлений на своих заседаниях не позже чем через 5 дней 
после подачи их.

2. Лица, принятьіе по постановлених) правлення ЖАК в члени 
кооператива, обязанн в течение 5 дней уплатить в кооператив 
причйтающиЙся с них вступительньїй взнос и первьій (месяч- 
ннй) взнос дифференцированного пая.

3. Лица с самостоятельньш заработком, имеющие право бить 
членами кооператива и не подавшие заявлений об зтом в те
чение февраля месяца текущего года, или каковьім будет от- 
казано в принятии правлением ЖАК, уплачивают установлен- 
ную законом от 25 января 1931 г. надбавку, начиная с уплатьі 
квартплати за февраль месяц.

4. В случае уплати вступительного и дифференцированного 
взноса начисление надбавок на квартплату, срок внесення ка- 
ковой не наступил, прекращается*

(Например, при уплате взносов 3 марта рабочие и служащие освобождаются 
от надбавки квартплати за февраль месяц, носкольку они обязаки вносить таковую 
не позже 5 марта).

П р и м е ч а н и е .  Лица, подавшие заявлений о вступле- 
нии в члени ЖАК, имеют право одновременно с подачей 
заявлений уплатить вступительньїй взнос и первую часть 
дифпая; в случае удовлетворения их заявлений начисле
ние прекращается в порядке, указанном в зтой статье, с 
момента подачи заявления.

5. Надбавка к квартплате с не-членов кооператива начи- 
сляется на всю причитающуюся с них квартплату.

При зтом квартплата вместе с надбавкою не должна превьі- 
шать предельного размера, установленного законом „О кварт- 
плате“ для той социальной категории, к какой лринадлежит 
лицо. с которого удерживается надбавка.

(Например, для рабочих и служащих и лиц, приравненньїх к ним по закону 
,0 квартплате"—не больше 1 руб. 32 когі. за 1 кв. мтр. в месяц, для лиц сво- 
бодньїх професий — 1 руб. 98 коп. за 1 кв. метр и т. д.).

6. При удержании надбавки с семей, где єсть несколько 
лиц, ведуших общее хозяйство и имеюіцих самостоятельньїй 
заработОк, если часть зтих лиц является членами кооператива, 
надбавка к квартплате удерживается с той части квартплати, 
которая начисляется в результате учета заработка лиц, не со- 
стоящих членами ЖАК.

П р у м е ч а н и е .  В случае, когда обіцая сума заработка 
членов семьи, ведуїцих общее хозяйство, не превмшает 
125 руб., надбавка с не-членов кооператива устанавлива-



ется только тогда, когда согласно действующему законо- 
дательству квартплата исчисляется из заработка не-члена 
жилкопа. Если же квартплата исчисляется из заработка 
членов жилкопа, надбавки к квартплате не производится.

П р и м е р м  к ст. 6: 1) Лицо, состоящее членом ЖАК, получает 125 руб. 
заработка, а єго жена—не член жилкоопа получает 100 руб. Квартплата за 20 
кв. м.. которме они занимают в г Харькове (где основная ставка 40 коп. за 1 
кв. м. в месяц), составляется из ставки наибольшего заработка плюс 50% зара
ботка другого члена семьи (57,7 X 20) = П р. 50 коп., в том числе с члена семьи 
с большим заработком сяедует (40X20) = 8 р., а с другого члена семьи осталь- 
еьіе (П р. 50 к. — 8) = 3 р. 50 коп.

Таким образом, надбавка берется с последкей суммьі и в атом случае будет 
составлять 35 коп. в месяц.

2) Если допустить, что с зтой же семьи нмеющнй наибольший заработок не 
входит в состав членов ЖАК и, наоборот, лицо с меньшим заработком состоит 
членом ЖАК, то надбавка соответственно начисляется на ту часть квартшіатьі, 
каковая следует с нечлена ЖК, т. е. на 8 руб. и надбавка будет составлять 
80 коп * месяц.

Г і р и м е р ь і  к п р  й м е  ч а  н и ю  ст. б: 1) Муж получает 40 руб. и не со
стоит членом ЖАК. Жена получает 80 р. и состоит членом ЖАК.

Квартплата согласно действуюшему законодательству, исчисляегся из 80 руб.
Таким образом, надбавки к квартплате, исч.ісленной из заработка члена 

ЖОК, - не производится
2) Муж—член ЖАК—получает 40 р. Жена не-член ЖАК—80 руб,
В данном случае, поскольку квартплата исчисляется из заработка пе-члена,— 

необходимо лроизводить надбавку.

7. Одновременно с привлечением нових членов В  Ж И Л И Щ Н О -  

арендньїе кооперативи правлення последних обязани усилить 
контроль за своевременн.ою уплатой паевих взносов всеми 
членами ЖАК.

В случае просрочки срока очередного взноса дифпая боль- 
ше чем на два месяца, правление ЖАК обязано поставить пе
ред общим собранием (собранием уполномоченних) вопрос об 
и с к л ю ч є н и и  неплательїдиков из состава ЖАК, причем взьіска- 
ние надбавки к квартплате произдодится с момента постано
влений об исключєнии (в порядке, установленном ст. 4 насто- 
ящего постановления).

По всем поступленням от применения надбавок к кварт
плате жилищно-аренднне кооперативи обязаньї вести специ- 
альний бухгалтерский учет надбавок и ежемесячно вносить 
собраннне сумми на счет специальних капиталов жилищного 
фонда.

Использование зтих суми на иние нужди ЖАК категори- 
чески запрещается.

Харьков, 10 февраля 1931 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВУПРКОМХОЗА ПРИ СИК УССР
78. О порядке начислення пенн за несвоевременное внесение 
квартирной платьі в домостроениях обобществлениого сектора.

Основание; постановление ВУЦИК а СИК УССР от 25 января 
1931 г. яО сроках внесения квартирной плати в домостроениях 
обобществлениого сектора а о предельном размере пеня за про- 
срочку ее у платив (36. Зак. УСРР 1931 г. № 2, ст. 23).

1. Во всех случаях просрочки внесения квартирной платні 
домоуправления обязаньї начислять на неплательщиков пеню в 
размере, установленном ст. 2 постановлений ВУЦИК и СИК 
УССР от 25 января 1931 г.

2. Начисление пени начинается с следующего дня по исте- 
чеяии предельного срока внесения квартирной плати, т. е. с 
6 числа следующего месяца для рабочих, служащих и прирав- 
ненньїх к ним лиц и со 2 числа текущего месяца — для всех 
лрочих лиц (ст. 1 указанного постановлений ВУЦИК и СИК).

П р и м е ч а н и е .  С рабочих и служащих, а также при- 
равненньїх к ним лиц, пеня начисляется во всяком случае 
не раньше дня получения зарплати. По требованию домо
управления указанньїе лица в таких случаях обязаньї пред
ставить при уплате квартирной платні справну с места ра- 
ботьі о сроке вьідачи им зарплати (в случае отсутствия 
расчетной книжки).

3. Начисление пени прекращается при достижении ею 50% 
месячной квартплати. Позтому домоуправления должни свое- 
временно возбуждать и с к и  о виселений неплательщиков квар
тирной плати по ст. З уже указанного постановления ВУЦИК 
я СИК УССР от 25 января 1931 г., согласно которой за не- 
уплату квартплати и пени в течение месяца после установлен- 
н ь і х  сроков, неплательщики могут бить виселени.

Харьков. 22 января 1931 г.
Зам. нач. Главупркомхоз при СИК УССР Даний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЮ И ГЛАВУПРКОМХОЗА
ПРИ СНК УССР

79.0 порядке продажи домостроений,подлежавших денационали- 
зацин, но по тем илн иньїм причинам оставшихся в ведений

государства.
НКЮ и Главупркомхоз п о с т а н о в и л и :
1. Домостроения, подлежавшие в силу действующего зако- 

нодательства денационализации, но фактически оставшиеся по



той или иной причине в ведений государства, могут бить от- 
чуждаемьі местньши советами учреждениям, предприятиям х 
организациям обобществленного сектора без публичньїх торгов 
независимо от суммьі оценки отчуждаемьіх домостроений.

2. Частним лицам указанньїе домостроения могут бить от- 
чуждаеми без публичних торгов в случае их оценки ниже 
1000 руб.

О продаже частньїм лицам домостроений, оцененньїх в 
1000 руб. и вьіше, местнне советьі долх.ньї опубликовать в 
местном оффициальном органе печати с установлением не ме- 
нее чем 10 дневного срока на подачу заявлений покупателями 
и с уведомлением об зтом жильцов продаваемого домострое
ния. Если о покупке указанньїх домостроений будут подань! 
заявлений двух или более покупателей, то домостроение дол- 
жно бить продано с публичних торгов.

В случае получения в течение вьішеуказанного срока не 
более одного заявления, домостроение может бить продано 
без публичньїх торгов, независимо от єго оценки.

Харьков, 8 млрта 1931 г.

Вр. исп. об. НКЮ и ГПР А. Юшкевнч, Зам. начальника Главуппкомхоза 
при СИК УССР Дацнй.
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Постанови XII Всеукраїнського з'їзду рад робітничих, селянських 
та червоноарміАських депутатів.

40. Про радянське будівництво (На доповідь Г. І. Петровського).
81. Яро діяльність Уряду УСРР (На доповідь т. Чубаря В. Я.).
82. Про зміну Конституції (основного закону) Украінськоі соціалістичної радян

ської республіки.
83. Про загальне навчання й політехнізацію шкіл (На доповідь тов. Скрип

ника М. О.).
Зі. Про підсумки та перспективи радгоспно-колгоспного будівництва (На доповідь 

Наркомзему УСРР).

ПОСТАНОВИ XII ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З'ЇЗДУ РАД РОБІТНИЧИХ,
СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ.

80. Про радянське будівництво.

(На доповідь Г, І. Петровського).
1. Перейдений етап соціалістичного будівництва в нашій кра

їні позначився бурхливими темпами індустріялізації СРСР, успіш
ним здійсненням гасла „виконання п'ятирічки за чотири роки*, 
переможним розгортанням соціялістичної реконструкції села на 
базі суцільної колективізації та ліквідації, на цій основі глитай
ства, як кляси. Все це з цілковитою певністю доводить правди
вість вирішень XVI з'їзду ВКП(б) та грудневого пленуму ЦК 
ВКП(б), спрямованих на завершення побудови фундаменту соціялі
стичної економіки СРСР у третьому вирішальному році п'ятирічки.

Зростання соціялістичних елементів народнього господарства, 
успішне здійснення завдань, поставлених перед країною рад, від
бувається рівнобіжно з нечуваною економічною кризою, збіль
шенням безробіття та загостренням суперечностей в капіталі
стичному світі. Викорінюванні елементів, ліквіда-НУ
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ція останньої капіталістичної кляси — глитайства, загострює 
клясову боротьбу, опір клясових ворогів, які намагалися й нама
гаються використовувати всі можливості, щоб зірвати героїчну 
роботу робітничої кляси, мас колгоспників та бідняцько - серед
няцького селянства Радянського союзу. Намагаючись ставити опір 
розгорнутому соціялістичному наступу, зграї Рамзіних, Кондра- 
тьєвих, Суханових, Ґроманів, Єфремових та інших організували 
шкідницьку та диверсійну контрреволюційну роботу, спрямову
ючи свою зрадницьку діяльність на те, щоб полегшити чужозем
ним державам інтервенцію СРСР.

За керівництвом Ленінської партії, робітнича кляса і всі тру
дящі маси нашого Союзу, твердою рукою ламають опір клясо- 
вого ворога, ще більше розгортаючи переможний соціялістичний 
наступ цілим фронтом.

2. Досягнення в соціялістичній перебудові народнього госпо
дарства, посилення провідної ролі промисловости створили рі
шучий поворот до соціялізму в сільському господарстві, завдали 
руїнницького вдару всьому старому укладові, цілій дрібно-влас
ницькій системі господарювання та відсталості села Й стали за 
підвалину корінної перебудови цього укладу та нечуваного в 
історії розмаху культурно-соціяльного і побутового будівництва 
на цілком нових, соціялістичних засадах. Колгоспи, об'єднуючи 
бідняцько-середняцькі маси, довели свою перевагу над індивіду
альним господарством і, підносячи продукційні сили села, оста
точно ліквідують, в районах суцільної колективізації, глитая та 
витискують глитайське виробництво, знищуючи залишки коріння 
капіталізму в нашій країні. Колективізація рішуче міняє клясове 
обличчя села і, в особі мас колгоспників, створила міцну підпору 
радянської влади на селі.

Здійснення велетенських завдань соціялістичного будівництва 
вимагає посилити роботу всієї системи пролетарської диктатури 
й рішуче перебудувати роботу рад та радянського апарату „на 
основі піднесення ролі рад, як провідників генеральної лінії пар
тії**, непримиренно ворожої і до правого і до „лівого** опорту
нізму.

3. Виборча кампанія до рад, що відбулася за умов розгорну
того соціялістичного наступу цілим фронтом, виявила нечуване 
зростання, на базі широкої радянської демократії, активности ро
бітничих мас, колгоспників, наймитів, бідняцько-середняцького се
лянства та всіх трудящих.

Величезна політична свідомість та активність трудящих по
значилася збільшенням прибуття на вибори в місті до 87,7% проти 
7і% минулого року (в окремих великих підприємствах мало не 
100%) і на селі до 76,1% проти 64%, обранням на депутатів 
рад ударників — робітників та колгоспників, які тепер є цен
тральна фігура у складі рад третього вирішального року п'яти



річки, широким розгортанням самокритики, складанням зустріч
них плянів, схваленням із величезним ентузіязмом наказу кому
ністичної партії.

Це створює якнайкращі умови для того, щоб ради, спираючись 
на новий радянський актив, який виріс на фабриках, заводах у 
радюспахта колгоспах, побудували свою роботу, найширше охо
пивши маси трудящих, залучивши їх до дедалі активнішої участи 
в розгорнутому соціалістичному будівництві і в подоланні труд
нощів, та посилюючи тим самим обороноспроможність країни, 
зміцнюючи пролетарську державу й ще більше забезпечуючи 
участь мас у боротьбі проти бюрократизму й хиб у радянському 
апараті, за рішуче викорінення з ньою всіх чужих клясово-воро- 
жих елементів.

4. ХП Всеукраїнський з'їзд рад одностайно схвалює вирішення 
партії та уряду про ліквідацію округ й перехід на двоступневу 
районову систему управління, „вузловий бо пункт, де слійспю- 
*ться директиви партії та радвлади, є район, сюди треба пере
нести центр ваги роботи над поліпшенням й виправленням дер
жавною апарату* [XVI Конференція ВКП(б)]. З'їзд визнає, що ця 
реформа цілком відповідає завданням, покладеним на ради доби 
розгорнутого соціялістичною будівництва.

Щоб поліпшити й закріпити проведену реформу, З'їзд про- 
п онує:

а) найближчого часу, на основі повного виявлення всіх еко
номічних властивостей районів, остаточно закріпити їхні межі 
та, нз підставі набутого досвіду, вдосконалити реформу сисіеми 
управління.

Остаточно провести в життя постанову уряду про струк
туру райвиконкомів, поліпшити роботу апаратів РВК та систему 
їхнього керування сільрадами, піднести на належну височінь тя- 
нтиу та організаційно-інструкторську роботу районів;

б) забезпечити ще вищі темпи готування й перепідготування 
кадрів для районів та села, доцільне використання робітників, 
зокрема, фахівців, маючи на увазі потребу раціонально викори
стовувати кадри, скупчені по великих центрах та містах і тих, 
що кінчають В И Ш і  та ВТИІІГі, створюючи на місцях сприят
ливі \мови для їхньої роботи. З'їзд пропонує особливої ваги 
падати справі вкомплектування кадрів для найвідсталіших районів

в) рішуче домогтися дальшого поліпшення зв'язку центру з 
районами і районів з селами, прискоривши телефонізацію районів 
і міських рад, поліпшивши роботу радіотелеірафного, поштового 
та інших засобів зв'язку.

Районові виконавчі комітети й міські ради повинні взяти без
посередню участь у здійсненні плянів зв'язку та в поліпшенні 
якости роботи всіх видів зв'язку на терені свого району обов’яз-



ково організуючи громадську самодіяльність на допомогу дер
жавним заходам цією лінією;

г) вжити негайних заходів до перебудови роботи централь 
ного апарату відповідно до вимог керівництва реорганізова
ними районами та піднести на вищий щабель якість цього ке
рівництва.

5. З'їзд рад відзначає, чзокрема, потребу ще ширше розгор
нути боротьбу проти бюрократизму, спрощуючи, раціоналізуючи 
та здешевлюючи апарат, залучаючи широкі трудящі маси, на
самперед, ударників • пролетарів та колгоспників, до роботи рад 
і радянського апарату, будуючи всю діяльність рад на засадах 
соцзмагання, ударництва, зустрічних плянів тощо.

6. Здійснення величезних завдань розгорнутого соціялістич
ного будівництва потребує виключної дисципліни та найсуворі- 
шого перевірення виконання. З’їзд пропонує всім центральним 
та місцевим органам радянської влади, у своїй повсякденній ро
боті, застосовувати найпильніший нагляд та піднести відповідаль
ність і центральних і місцевих органів за точне, вчасне й повне 
виконаня всіх завдань партії та Уряду.

7. 3‘ізд відзначає, що в умовах розгорнутого соціялістичного 
наступу на залишки капіталізму, рішучого подолання опору 
клясово ворожих елементів та боротьби за повне здійснення на- 
родньогосподарських плянів, революційна законність й ррбота 
судово-прокурорських органів набуває великої ваги.

Проте, в своїй практичній роботі місцеві органи влади, за 
низки випадків, недооцінювали ролю й вагу революційної закон
носте як чинника, що допомагає здійснювати прискореними тем
пами завдання соціялістичного будівництва та зміцнювати класові 
позиції пролетаріату. Отже,з'їзд пропонує місцевим органам влади 
використовувати цей чинник для дальшого зміцнення соціалістич
них позицій.

8. 3‘їзд констатує, що, в процесі напружеиої боротьби за со
ціалізм, ради часто-густо відставали від темпів соціялістичного 
будівництва й не ззвжди були на чолі мас у боротьбі за здійс
нення постанов партії, надто на селі, плентаючись у хвості ши
рокого колгоспного руху. Таке явище випливає з опортуністич
ного ставлення деяких рад до своїх завдань, а це, в умовах 
жорстокої клясової боротьби, посилювало труднощі на шляху до 
виконання великого пляну соцІялістичних робіт.

З'їзд підкреслює, що ради третього вирішного року п'ятирічки 
можуть впоратись із своїми завданнями лише за умов, коли 
вони піднесуть свою роботу на відповідну височінь, коли вони 
стануть за бойові штаби Здійснення директив партії та Уряду, 
справжніми більшовицькими темпами, твердо пам'ятаючи, що „за 
теперішніх умов не може бути місця правим опортуністам і без
принципним примиренцям у керівних органах рад".



9. Велика активність робітничої кляси й бідняцько-середня
цького селянства, зокрема, колгоспників — це та найважливіша 
база, на яку ради можуть і повинні спиратися в своїй роботі. 
Проте, масова робота рад ще й досі не набула тих форм та об-
ягу, яких вимагає завдання завершити побудову фундаменту со- 

ціялістичної економіки. Тільки за умов цілковитого повернення 
лицем до виробництва, лицем до колгоспного руху, широкого за
стосування ударництва й соцзмагання, залучення до роботи в 
радах найкращих ударників, пов'язання найшильніших зв‘язкїв з 
широкими масами трудящих — ради спроможуться успішно вико
нати покладені па них завдання.

10. 3‘ізд пропонує всім радам і виконкомам вжити заходів до 
закріплення здобутих досягнень і використання активности жі
нок у практичній роботі рад, через секції, депутатські групи 
тощо, поставивши перед себе завдання підготувати та висунути 
нові кадри жінок до радянського апарату.

11. Відзначаючи великі досягнення у здійсненні Ленінської на
ціональної політики на Україні (утворення національних районів, 
сільських та селищних рад, пожвавлення їхньої роботи, підне
сення самодіяльности та активности нацменшостей в усіх галу
зях соціялістичного будівництва, велика культурна робота, чи
малі успіхи п перебудові побуту), 3‘ізд пропонує продовжувати 
роботу в національно-культурному будівництві на основі Ленін
ської національної політики, приділивши спеціальну увагу на 
чимраз більше залучення всіх трудящих з нацменшостей до за
гального фронту соціялістичного будівництва та, зокрема, поси
лити роботу міськрад в галузі національно-культурного будів
ництва.

12. Схвалюючи заходи Уряду до перебудови роботи райви
конкомів за функціональною системою, З‘ізд відзначає, що цю 
систему центральні та районові установи ще досі не опанували Й 
доручає Урядові, в дальшій роботі, забезпечити цілковите запро
вадження функціональних засад.

13. Схвалюючи Директиви париї та Уряду про перебудову 
роботи рад, перетворення секцій міськрад та селищних рад на 
оперативні органи, що забезпечують ширше залучення трудя
щих мас до роботи рад та до виконання народиьо-господарського 
плану,—З'їзд пропонує:

а) розгорнути роботу депутатських груп, утворивши їх також 
і серед неорганізованої людиости, по виборчих дільницях, крім 
сіл міської смуги, що їхні депутати мають брати активну участь 
у роботі відповідних сільрад.

б) Встановити постійну контролю рад над виконанням на- 
родньо-господарського пляну й забезпечити повсякденний нагляд 
та керівництво рад діяльністю підприємств 1 господарських уста
нов, розташованих на їхній території.



в) Райвиконкомам, міським та селищним радам приспати 
особливу увагу поліпшенню роботи транспорту, який має най 
ближчого часу зліквідувати свої прориви Й цілком бути готовий 
до виконання своєї важливої ролі в здійсненні п'ятирічки за чо
тири роки.

г) Взяти під повсякденну масову кснтролю та керівництво 
роботу кооперації, зокрема сп< живчої, залучаючи до участи в ро 
ботах кооперації найширші верстви трудящих та звернувши осо
бливу увагу на організацію приміських городів, фарм тошо,щоо на 
цій базі поліпшити робітниче постачанні.

14. З’їзд доручає Урядові поточного року здійснити ряд істот
них з ходів, щоб посилити роботу сільрад, як провідників гене
ральної лінії партії на селі, як організаторів колгоспного рух}» 
здійснення чергових господарсько політичних кампані , -аг ь- 
ного навчання іа ліквідації неписьменности, розгорт^ 
ційну роботу в сільрадах та вимагаючи від секцій шдп ла 
сти за свою ділянку роботи, а від РВК посилити пості не ке 
рівництво роботою секцій.

Поточного ж року треба досягти 100% переходу сільрад на 
самостійні бюджети, що є база для сільрад у здійсненні безло 
середнього керівництва господарською діяльністю та в піднесеній 
відповідальности їх за роботу всіх сільських установ, підприємств 
та громадських організацій.

Досвід минулої роботи дає цілу низку нових форм масової 
роботи на селі (робота по сотнях, кутках, групах тощо). Вико
ристовуючи цей досвід, треба роботу секцій перебудувати так, 
щоб якнайширше охопити трудящі маси, утворюючи депутатські 
групи, які мусять стати за осередки розгортання масової роботи 
навколо сільрад.

15. Ради третього року п'ятирічки, обрані за великої активно 
сти мас, на основі дальшого зміцнення зв'язку між пролетарями 
міста та трудящими села, виконуючи народньо-господарські пляни 
цього вирішального року, складатимуть іспит: на цілковите ви
конання та надвиконання кількісних І, зокрема, якісних накре
слень промфінплянів та загального єдиного фінансового лляну; 
на рішуче поліпшення роботи транспорту; на кращу організацію 
робітничого постачання та культурного й побутового обслугову
вання трудящих; на забезпечення дальшого зростання суцільної 
колективізації й ліквідації на її основі глитайні, як кляси та ви
рішальної переваги соціалістичного сектора над індивідуальним 
на селі; на здійснення плину другої більшовицької весни, на здійс
нення гасел культурної революції.

З'їзд рад певен, що ради, за проводом Комуністичної партії, 
з успіхом здійснять свою історичну ролю органів пролетарської



дчкгатури та забезпечать умови дчя остаточної перемоги соція- 
.'Зчу 8 нашій країні.

> ірі в, 4 березня 1931 р
гило*я XII Всеукраїнської о з'їзду рад Г. І Пеіровський. Секретар XII Зсс- 

11 гького з‘ї ду рад М. Василснко.

81. Про діяльність Уряду УСРР

(На доповідь пі. Чубаря В. Я).

І.
Вислухавши звітну доповідь Голови Ради народніх комісарів 

\СРР тов. В. Я. Ч у б а р я ,  ХН-й Всеукраїнський з‘їзд рад робіт
ничих, селянських та червоноармійських депутатів цілком і пов
нотою схвалює діяльність. Уряду Української соціялістичноі ра
дянської республіки.

Завдяки правдивій політиці та чіткому керівництву Уряду на 
основі ленінської лінії комуністичної партії, Радянська Україна 
забезпечила бурхливі темпи індустріального розвитку, надто у 
важкій індустрії вугіллі і чорній металюрпї й сільсько госпо
дарському машинобудівництві. Побудовано та успішно закінчу
ється будівництво ряду промислових велетнів — Харківського 
тракторного Й турбниного Заводів, Марпопільського трубного 
таводу провадиться широку реконструкцію металюргійних заво
дів \л. Томського, ім. Дтержинського та ім. Ворошиловз; закін
чено кілька великих кокусових устав та кілька десятків шахт; 
швидкими темпами розпочато та успішно провадиться механіза- 
іч о вугільною виробництва; закінчено три великі районові елек
тростанції (Криворізька, Шгерівка— перша й друга черга,— Ки
ївська) та йде далі будова третьої черги Штерівки, Донсоди й 
Зуївки. Цілком успішно, у визначені реченці проходить будівни
цтво Дніпровської електростанції й розпочато будування Дні 
провського комбінату заводів, які працюватимуть на енергії Дні- 
преіьстану. Майже потроєно виробництво сільгоспмашин, роз
винено широке виробництво ектадних сільсько-господарських 
мішин ,  уперше в Союзі налагоджено виробництво комбайнів, які 
мають правити за додаткове могутнє озброєння радгоспів і кол
госпе.

Ш. идкий розвиток важкої індустрії^ тракіоро-машинобудівни- 
цтва за правдивої настанови Уряду на революційні темпи соція
лістичноі реконструкції села, забезпечили перетворення кслекти- 
виацч ьа масовий рух мільйонів бідняків і середняків. Суцільна 
коїектнзізація охопила основні маси сел»нства, які остаточно 

вернули на шлях соц:ялізму. Зернову проблему, яка в період



XI з'їзду рад гостро постала перед країною, нині в основному 
розв'язано на шляхах масової колективізації та радгоспного бу
дівництва. Цим визначено й перевірено шляхи найшвидшого 
розв'язання й інших основних проблем сільського господарства — 
проблеми тваринництва й техкультур.

Бідняцько-середняцькі маси, здійснюючи за керівництвом Уряду 
й партії, суцільну колективізацію, перейшли у рішучий наступ 
проти куркульства та, проводячи розкуркулеиня, як складову 
частину створення й розвитку колгоспів, у районах суцільної ко
лективізації ліквідують куркульство як клясу, що позначає зни
щення останнього оплоту капіталістичної експлуатації в країні.

Такого вирішального перелому в боротьбі трудящих мас Ра
дянської України за соціялізм Уряд УСРР здобув за допомогою 
цілого Радянського Союзу, нерозривна частина якого є Радян
ська Україна.

З їзд рад констатує, іцо саме на засадах цього братерського 
співробітництва з усіма республіками, які входять до складу ве
ликого Союзу РСР, Уряд України домігся ззітного періоду ве
личезного зміцнення української пролетарської державности та 
піднесення ролі української промисловости й сільського госпо
дарства в цілому народньо-господарському житті Союзу, надто 
лінією вугілля й металю, де продукція України становить вирі
шальну частку загально союзної продукції.

Використовуючи величезні переваги соціялістичного плянового 
господарювання та спираючись на нечуване піднесення активно- 
сти й творчої самодіяльности пролетарських і колгоспних мас, 
Уряд забезпечив не лише виконання, але й чимале надвиконаиня 
п'ятирічного пляну розвитку народнього господарства України, 
затвердженого на XI Всеукраїнському з’їзді рад — зокрема, з ву
гілля, металю, цукру,— та соціалістичної перебудови сільського 
господарства, на засадах радгоспного будівництва і колекти
візації.

Колгоспну п'ятирічку надвиконано вже минулого 1930 року 
Й завдання поточного року є вивершити в основному суцільну 
колективізацію Степу та колективізувати найменше 70% загаль
ної засівної плоті України. Вже 1930 року соціалістичний сектор 
сільського господарства УСРР дав понад 60% товарового хліба, 
забезпечивши збільшення засівів техкультур, зокрема, мало не 
подвоєний збір цукрового буряку, порівнюючи до передвоєнних 
часів, а це уможливлює подальший швидкий розвиток продукції 
цукрової промисловости України.

Наслідок визначених велетенських зрушень в економіці Укра
їни, це нове співвідношення класових сил, зміцнення пролетар
ської диктатури, яка має тепер нову міцну підпору на селі в 
особі мільйонів колгоспників та спирається на абсолютну пере
вагу соціялістичних елементів у цілому народньому господарстві.



Забезпечено дедалі швидше піднесення матеріяльного й культур
ного рівня трудящих мас, кількісне зростання робітничої кляси, 
прискорене запровадження 7-годинного робітного дня, запро-ї 
вад/кення п'ятиденного тижня (безперервки), підвищення реально 
зартаги, ліквідовано безробіття. Успішно здійснюється ленін
ське гасло: „наздогнати й випередити передові капіталістичні 
країни в технічно економічному відношенні'4.

Радянська Україна, нерозривна частина Союзу радянських 
соціалістичних республік, вступила в період соціалізму й поточ
ного вирішального року п'ятирічки вивершує побудову фунда
менту соціалістичної економіки.

ІІ.

Щодо зовнішньої політики — З'їзд цілком і повнотою схвалює 
діяльність Уряду, просякнену твердою та послідовною боротьбою 
за мир, за дальше поширення економічних стосунків з усіма краї
нами та за зміцнення братерських зв'язків і солідарности робіт
ників і трудящих мас УСРР з робітниками та трудящими капіта
лістичних і колоніальних країн.

Разом з тим З'їзд констатує, що економічне зміцнення ра
дянських республік та переможне здійснення соціялістичної 
п'ятирічки викликає скажену лють і найгострішу ненависть до 
Радянською союзу від світової буржуазії й сошял фашизму. За- 
юсір.оються непримиренні суперечності між капіталістичною й 
соціалістичною системами. В таборі бо буржуазії — глибочезна 
світова криза, що є виразник загальної кризи капіталістичної 
сисіеми, надзвичайний підупад промислового й сільсько госпо
дарською виробництва, безробіття для десятків мільйонів людей, 
які присуджені на зубожіння, відчай, голодну смерть. А в таборі 
соціалізму — потужне господарське піднесення, ліквідація безро- 
б ття, 7 юдинний робітний день, вільна соціялістична праця. Сзі- 
тсш буржуазія та соціял-фашисти під прикриттям злочинною й 
наклепницького обвинувачення СРСР в „демпингу\ під прикрит
тям шахрайської кампанії капіталістичних рабовласників проти 
-примусової праці- в радянських республіках, шалено готуються 
до економічної бльокади та воєнного нападу на СРСР.

Перед лицем цих фактів XII Всеукраїнський з'їзд рад зобо- 
вя*ує Уряд, провадячи й падалі всіма силами й заходами бо
ротьбу за мир, ще більше прискорити соціалістичну індустріялі- 
зідио країни, яка є за підвалину її економічної незалежности та 
ще бпьше уваги приділити й ще більше мобілізувати всі сили 
трудящих на зміцнення обороноспроможності! СРСР, мооі й боє- 
здатности Червоної армії, псзігряної к морськеї фльоц..



Ні

ХІІ-й Всеукраїнський з'їзд рад оголошує за генеральну наста 
нову а дальшій роботі всіх радянських, господарських і громад
ських організацій боротьбу за цілковите й неодмінне виконання 
народньо господарського пляну та єдиного фінансового пляну 
3-го вирішального року, який має забезпечити виконання п'ятирічки 
за чотири роки. 3‘їзд визнає, ідо величезні успіхи, яких здо
були трудящі Радянської України, це наслідок запроваджуваних 
від Уряду більшовицьких темпів індустршлізації та непохитного 
переборення труднощів зростання, наслідок величезного підне
сення ентузіазму та політичної активности мас, наслідок суво
рого придушення опору клясового ворога, розгрому, шкідни
цтва та контрреволюційного змовництва буржуазних елементів 
(промпартія, меншовицька й кондтратьївська контрреволюційні 
організації, СВУ), а так само рішучої боротьби проти опортуні
стичних і бюрократичних елементів у державному апараті.

3‘їзд дооучає Урядові в дальшій роботі над соціалістичною 
індустріалізацією УСРР зосередити зусилля всіх радянських і 
господарських органів та якнайширших мас трудящих на здій
сненні таких основних завдань:

1. Щ о д о  в у г і л л я  т а  ч о р н о ї  м е т а л  ю р ґ і ї .  Цілком ухва
люючи заходи Уряду, спрямовані до перетворення старого Дон
басу на новий соціалістичний Донбас з механізованою базою та 
соціалістичною організацією праці, З'нд доручає Урядові поста
вити в центрі уваги здійснення контрольних чисел 3931 року — 
56 млн. тонн видобутку, з яких 79% механізованого видобутку. 
Програма 1931 року має правити за вихідний пункт розгорнутої 
соціалістичної реконструкції Донбасу (цілковита механізація всіх 
виробничих процесів, побудова нових шахт за останнім словом 
сучасної техніки, рішуче поліпшення культурно-побутового обслу
говування робітничих мас). Якнайсерйознішу увагу треба звер
нути на посилення й механізацію капітальних і підготовних ро
біт. електропостачання й водопостачання Донбасові, на створення 
сталих робітничих кадрів вугільного Донбасу, на зниження собі- 
варгости та піднесення якости продукції. В гзлузі витоплювання 
чавуну, сталі та вальцювання, щоб позбутися металевого голоду 
в. країні та забезпечити підвалини цілого промислового будівни
цтва, конче потрібно: форсувати реконструкцію заводів „Сталі* 
та побудову нових до лон, напружити всі наявні виробничі ре
сурси, піднести якісні показники, засвоїти нову техніку металюр- 
Ґії та безсуперечно виконати програмні завдання 1931 року.

2. Щ о д о  т р а н с п о р т у .  Зважаючи на теперішній стан транс
порту, який загрожує перетворитися на перешкоду дедалі біль
шого зростання народнього господарства, 3‘їзд схвалює вжиті від 
Уряду рішучі заходи до негайного підвищення організованости



та дисципліни на залізницях та до широкої реконструкції транс
порту. З'їзд зобов'язує Уряд і надалі не послаблювати уваги до 
налагодження роботи залізничого і річкового транспорту, забез
печивши допомогу транспортові від усіх радянських і господар
ських органів промисловости. Зїзд зобов'язує всі радянські та 
господарські організації іі закликає трудящі маси вжити всіх 
заходів до негайної ліквідації тих труднощів у галузі транспорту, 
шо на них натрапила країна ка початку третього року п'яти
річки.

3. Щ о д о  е л е к т р и ф і к а ц і ї . ,  З’їзд схвалює заходи Уряду, 
спрямовані до форсування будівництва районових електростанцій 
(Зуївка, Донсода, третя черга Штерівки, Есхар), та з особливим 
задоволенням відзначає цілком успішне розгортання робіт на 
Дніпрельстані. З'їзд зобов'язує Уряд забезпечити вчасне закін
чення будівництва районових станцій та ліній електропередач, а 
також забезпечити початок роботи Дніпровської електростанції 
у визначений термін та прискорити будівництво ДнІпрокомбі- 
нату, щоб одразу забезпечити використання ДнІпрельстзну, як 
найпотужнішої енергетичної бази для нових галузей промисло
вости на України.

4. З’їзд вітає вирішення Союзного Уряду про утворення на 
сході СРСР потужної вугіліно-металюрпйної бази. Вважаючи цю 
справу за справу величезної ваги для всіх радянських республік 
і з погляду господарського розвитку, і з погляду обороноспро- 
можности, З’їзд цілком і повнотою схвалює заходи Уряду УСРР, 
спрямовані на допомогу будівництву Кузбасу, Магнітобуду тото.

5. Щ о д о  л е г к о ї  п р о м и с л о в о с т и .  З’їзд доручає Урядові, 
на базі дальшого розгортання важкої індустрії та виробництва 
засобів, виробництва й на основі розвитку техкультур, посилити 
розгортанню тих галузей української промисловости, які вироб
люють продукти масового споживання, та забезпечити подальше 
піднесення кустарної промисловости, надто на місцевій недефі- 
цитній сировині.

6. Зважаючи на величезне розгортання капітального житлового 
й культурно-побутового будівництва,4 З’їзд звертає особливу 
увагу всіх радянських і господарських організацій на потребу 
здешевити будівництво та максимально розвинути виробництво 
будівних матеріялів, якнайширше використовувати місцеві ре
сурси, застосовувати нові будівельні матеріяли тощо.

7„ З’їзд з задоволенням констатує цілком успішне запровад
ження 7-ми годинного робітного дня на підприємствах України, 
то темпами й обсягом перевищує плянові передбачення. Вихо
дячи з піднесення лродукційности праці та розвитку соціялістичної 
риионалізації закінчити переведення на 7-ми годинний робітний 
день всіх робітників залізничого транспорту та основних галузей 
ПРОМИСЛОВОСТІ! України



8, За центральне завдання господарського будівництва в УСРР 
повинні правити: цілкоьите здійснення промфінплянів; найсуворіше 
виконання плянових завдань щодо зниження собівартости й по
ліпшення якости продукції; рішуча планомірна боротьба проти 
браку й втрат на виробництві та піднесення продукційности 
праці. Зокрема, З’їзд зобов’язує всі радянські й господарські ор
ганізації забезпечити здійснення експортних плянів, що є одна з 
умов виконання плянів індустріалізації.

9. Найважливіший рушій здійснення поставлених перед про
мисловістю завдань це грунтовне поліпшення керівництва під
приємствами та опанування техніки від керівних більшовицьких 
кадрів та найширших мас робітників і колгоспників — насамперед, 
ударників. З'їзд доручає Урядові поставити цю справу, як ударне 
політичне завдання теперішньої доби соціялістичного будівництва.

З'їзд повнотою схвалює широкі заходи Уряду до розв'язання 
проблеми створити господарські й технічні кадри з робітників 
і колгоспників, які є за центральну проблему дальшого соціялі
стичного наступу на цілому фронті народнього господарства.

IV.

Цілу роботу Уряду в газузі сільського господарства треба 
підпорядкувати завданню — вивершити суцільну колективізацію 
та ліквідувати на цій основі глитайню як клясу. Підкреслюючи, 
що на даному етапі соціялістичної реконстурукції села класова 
боротьба не тільки не вщухає, а, навпаки загострюється та на
бирає нових форм, З'їзд рад доручає Урядові домогтися підви
щення класової пильности всіх радянських органів, міських та 
сільських рад та чіткого проведення лінії Уряду й партії.

Завдання всіх радянських органів та всіх рад, завдання КНС — 
організації бідноти,— стати на чолі та ще вище піднести масовий 
рух суцільної колективізації, на основі дальшого зміцнення бльоку 
наймитства, бідноти та середняцтва, на основі добровільности та 
широкого зазнайомлення мас одноосібників з перевагами колгос
пного господарювання. Істотна справа для дальшого зміцнення 
старих колгоспів та заснування нових, це правильна організація 
праці й виробництва та систематичне підвищення, — на основі 
органічного зростання колгоспів, елементів усуспільнення в них.

З'їзд відзначає, що Уряд забезпечив утворення на провесні 
цього року 154 нових машино-тракторних станцій, які разом з 
утвореними минулого року, підводять нову техніяну базу під 
колгоспний рух га забезпечують найбільше виявлення переваг 
усуспільненого виробництва. Зїзд доручає Урядові далі розвивати 
тракторобудівництво та с.-г. машинобудівництво.



З'їзд схвалює вжиті від Уряду заходи до розвитку великого 
усуспільненого високо-товарового тваринництва та ставить, як 
конкретне завдання найближчих двох років, розв'язати в основному 
проблему м'яса* жирів та сировини. З'їзд схвалює також заходи 
Уряду до поширення площі засіву техкультур, зокрема, розводу 
нових культур — сої, бавовни тощо, як бази прискореного роз» 
витку легкої промисловости.

Виходячи з величезного значення МТС, як знаряддя організації 
масового колгоспного припливу, а також зважаючи на значення 
контрактації, З'їзд зобов'язує всі радянські органи забезпечити 
цілковитий успіх накреслених від Уряду завдань щодо цих заходів.

V.
З'їзд цілком і повнотою схвалює ліквідацію округ та зміцнення 

району — як основної ланки соціалістичного будівництва на селі, 
що призвело до ще більшого наближення радапарату до села, 
до колгоспів, до мас. З'їзд доручає Урядові провадити далі си
стематичні заходи до зміцнення районових кадрів та до рішучого 
поліпшення проводу над районовими організаціями від централь
них, та проводу над сільськими організаціями від районів.

З'їзд вважає запроваджувану від Уряду чистку радянського 
апарату за перший крок цілої системи заходів, потрібних для 
очищення його від ворожих, чужих і збюрократілих елементів, 
які засмічують радянські установи. З'їзд доручає Урядові посилити 
боротьбу проти бюрократизму в держапараті на основі дальшого 
розгортання самокритики, найширшого залучення робітників ви
суванців, надто ударників та колгоспників, поширення досвіду 
робітничого шефства над установами та Інших форм масової 
пролетарської контролі знизу.

Бойове завдання цілого радянського будівництва, це перебу
дова роботи рад лицем до виробництва, до колгоспів та під
несення їхньої ролі в практичному застосуванні в життя гене
ральної лінії партії.

З'їзд з задоволенням констатує, що останні перевибори рад 
позначилися нечуг шим піднесенням активности мас виборців: 
понад 76* о виборців пересічно на Україні взяли участь у пере- 
вйборах. З'їзд відзначає, що ці досягнення є наслідок найтісні
шого об'єднання мас навколо радянської влади та запорука даль
ших перемог у соціялістичному наступі.

VI.
За проводом Уряду й партії трудящі радянської України дій

шли величезних успіхів у галузі національно-культурного будів
ництва. Основний факт, який свідчить про цілковиту правиль
ність національної політики Уряду, це величезне зростання робіт*



ничої кляси коштом корінної української людности та найширше 
залучення робітничих мас до будівництва української національ
ної за формою, інтернаціональної за змістом культури. З'їзд від
значає нечуване піднесення української преси й літератури, 
зростання українізації шкіл, ВИІІГів, технікумів та інших форм 
культурного будівництва й, разом з тим, розвиток та цілковите 
забезпечення культурних потреб трудящих з національних мен
шостей. Ці досягнення створюють міцну базу для дальшого роз
витку української культури та радянських культур всіх національ
ностей, які живуть на Україні.

З'їзд повнотою схвалює заходи Уряду до запровадження по
точного року загально-обов'язкового початкового навчання, що 
є за вирішальний крок культурної революції та остаточної лікві
дації найближчого року неписьменности.

3‘їзд підкреслює, що всі ці успіхи національно- культурного бу
дівництва здобуто в рішучій боротьбі за інтернаціональну єдність 
всіх трудящих проти великодержавного шовінізма — цієї голов
ної небезпеки на-даному етапі, та проти украінського націона
лізму. Відзначаючи, що в зв'язку з загостренням клясової боротьби, 
посилюються намагання клясових ворогів, які становлять єдиний 
фронт у своїй контрреволюційній роботі, розпалити національну 
ворожнечу серед відсталих верств трудящих та підірвати інтер
національну солідарність робітничої кляси, З'їзд зобов'язує Уряд 
вести й далі таку саму тверду лінію в галузі національної по
літики.

VII.
Успішне розгортання соціялїстичного наступу цілим фронтом 

та подолання величезних труднощів соціялістичного будівництва, 
за умов загострення клясової боротьби в країні та капіталістич
ного оточення, можливі тільки на базі дальшої мобілізації мас 
на боротьбу за більшовицькі темпи соціялістичного будівництва.

Велетенська активність та виробничий ентузіазм робітничої 
кляси й мас колгоспників, які визначаються у соціялістичному 
змаганні та ударництві, е краща відповідь буржуазним соціял- 
фашистським наклепам про „примусову" працю в СРСР.

З'їзд рад схвалює заходи Уряду до сприяння ударницькому ру
хові та доручає Урядові всілякими засобами підтримувати дальше 
потужне зростання соціялістичних форм праці, за яких праця 
перетворюється „на справу чести, справу доблести" та які є могут
ній резерв розгорнутого соціялістичного наступу цілим фронтом.

Особливого значення З'їзд надає найбільшому поширенню метод 
ударництва та соцзмагання в усуспільненому секторі села, де 
вони мають правити за знаряддя соціялістичної організації ви
робництва, за школу колективістського перевиховання селянських 
мас та ліквідації дрібно-власницьких пережитків*



З'їзд висловлює непохитну певність того, що, спираючись на 
дедалі вищу політичну активність та трудовий ентузіязм мас, 
згуртовуючи мільйони трудящих під прапором вирішних боїв, 
придушуючи опір класового ворога, радянська влада, керована 
від ленінської партії, забезпечить цілковиту перемогу соціалізму.

Харків, 4 березня 1931 р.
Голова XII Всеукраїнського з’їзду рад Г. Петровський, Секретар ХН Все

українського з'їзду рад М. Василенко.
Оюлошепо у „Вістях ВУЦВК' 20 березня 1931 р., Мз 65.

82. Про зміну Конституції (основного закону) Української 
соціалістичної радянської республіки.

Зважаючи па ліквідацію округ, перехід на двоступневу систему 
управління і розширення прав місцевих органів влади, а так само 
на потребу погодити окремі артикули Конституції Української 
соціалістичної радянської республіки з конституційними змінами 
законодавства Союзу РСР, XII Всеукраїнський з'їзд рад, потвер
джуючи нерушимість основ Конституції Української соціалістичної 
радянської республіку, постановив:

І.
Поробити такі зміни та доповнення в чинній Конституції 

Української соціалістичної радянської республіки:
1. Арт. 22 ухвалити в такій редакції:
„22. Верховним органом влади Української соціалістичної ра

дянської республіки є Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, се
лянських та червоноармійських депутатів.

Всеукраїнський з’їзд рад заслуховує й затверджує звіти про 
діяльність Робітничо-сетянського уряду й дає загальний напрямок 
роботі Уряду Української соціалістичної радянської республіки 
в царині по іітики й народньою господарства.

До виключного відання Всеукраїнського з’їзду рад належить:
а) затвердження, зміна та доповнення Конституції Української 

соціалістичної радянської республіки;
б) остаточне -твердження Конституції Автономної Молдав

ської соціалістичної радянської республіки та змін і доповнень 
тої Конституцій

в) чміиа кордонів Укріїнської соціалістичної радянської рес- 
п>6 мкн;

і) встановлення кордонів Автономної Моравської соціалі
стичної радянської республіки;

г) вибори Всеукраїнського центрального виконавчого комі-



д) вибори делегатів на Всесоюзний з'їзд рад;
е) вибори представників Української соціялістичної радянської 

респубтіки до Ради національностей Союзу радянських соц»яті- 
стичних республік".

2. Арт. 24 ухвалити в такій редакції:
„24. Всеукраїнський зїзд рад складається з делегатів, обраних 

Всемолдавським з’їздом рад, районовими з'їздами рад та міськими 
радами, виділеними як окремі адміністративно-господарські оди
ниці, з розрахунку: від міських і селищних рад — один делегат 
на кожні 10 000 виборців, а від сільських — один делегат на 
кожні 50.000 людности. Райони, що мають кількість людносги 
меншу від зазначених норм, надсилають по одному делегату".

3. Арт, ’ЗІ ухвалити в такій редакції:
„31. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет має 

право зупиняти, касувати та змінювати постанови Президії Все
українського центрального виконавчого комітету, Ради народніх 
комісарів Української соціялістичної радянської республіки, а 
також постанови Всемолдавського з'їзду рад, Всемолдавського 
центрального виконавчого комітету, районових з'їздів рад, районо- 
вих виконавчих комітетів та міських рад, виділених як окремі 
адміністративно-господарські одиниці".

4. Арт. 33 ухвалити в такій редакції:
„33. Президія Всеукраїнського центрального виконавчого ко

мітету має право зупинити й касувати постанови Ради народніх 
комісарів і окремих народніх комісаріятів Української соціялі
стичної радянської республіки, Всемолдавського центрального ви
конавчого комітету, районових виконавчих комітетів і міських 
рад, виділених як окремі адміністративно-господарські одиниці".

5. Арт. 42 ухвалити в такій редакції:
„42. Безпосереднє керівництво окремими галузями державного 

управління Української соціялістичної радянської республіки по
кладається на Народні комісаріати:

1) Вищу Раду народнього господарства,
2) Народній комісаріат зеїмельних справ,
3) Народній комісаріат фінансів,
4) Народній комісаріат постачання,
5) Народній комісаріат праці,
6) Народній комісаріат освіти,
7) Народній комісаріат охорони здоров'я,
8) Народній комісаріят соціального забезпечення,
9) Народній комісаріат юстиції,

10) Народній комісаріят робітничо-селянської інспекції.
Для завідування окремими галузями народнього господарства 

за постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету можна утворювати спеціальні управи з правами народніх 
комісаріятів".



6. Арт. 44 ухвалити в такій редакції:
„44. Виша рада народнього господарства й народні комісарі

ати: земельних справ, постачання, фінансів, прані та робітничо- 
селянської інспекції Української соціалістичної радянської респуб
ліки підлягають Всеукраїнському центральному виконавчому 
комітетові й Раді народніх комісарів Української соціялістичиої 
радянської республіки та рівночасно у своїй діяльності здійсню
ють директиви відповідних об'єднаних народніх комісаріатів 
Союзу радянських соціалістичних республік".

7. У поділі про „Органи місцевої влади" змінити заголовки, 
подавши їх в такій редакції:

„А. Про районові зї’зди рад".
„Б. Про районові виконавчі комітети**.
8. Арт. 49 ухвалити в такій редакції:
„49. Органами радянської влади на місцях є:
а) ради робітничих, селянських та червоноармійських депу

татів;
б) районові з’їзди рад та обрані ними виконавчі комітети (ви

конкоми)".
9. Арт. 51 ухвалити в такій редакції:
,51. Районові з‘їзди рад складаються з депутатів, що їх оби

рають міські, сільські та селищні ради, а так само військові 
частини Червоної армії та фльоти за нормами, встановленими 
Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом, і порядком, 
передбаченим законом про вибори".

10. Арт. 52 ухвалити в такій редакції;
„52. Районові з’їзди рад бувають чергові й надзвичайні. Чер

гові районові з’їзди рад скликаються раз на рік. Надзвичайні 
районові з’їзди рад скликаються:

а) на пропозиції Президії Всеукраїнського центрального вико
навчого комітету;

б) відповідними районовими виконавчими комітетами і з влас
ної ініціативи і на вимогу рад, які нараховують разом найменш 
одну третину людности даного району, що має виборчі права".

11. Арт. 53 ухвалити в такій редакції:
„53. Районові виконавчі комітети обираються районовими з'їз

дами рад і є в період між з’їздами рад, в межах своєї компетен
ції, вищі органи радянської влади на відповідній території.

Районові виконавчі комітети відповідають перед районовими 
з'їздами рад і підлягають Всеукраїнському з’їздові рад, Всеукраїн
ському центральному виконавчому комітетові та його президії, 
а так само Раді народніх комісарів Української соціялістичної 
радянської республіки".

12 Арт. 54 ухвалити в такій редакції:
„54. Для керівництва всією поточною роботою щодо управ

ління відповідною територією і для запровадження до йсиття по-



станов та розпоряджень центральної влади районові виконавчі 
комітети обирають президії, число членів яких визначаг Всеук
раїнський центральний виконавчий комітет".

13. Арг. 56 ухвалити в такій редакції:
„56. Відповідно до завдань, покладених на районові виконавчі 

комітети, структуру, порядок їхньої роботи та їх взаємини з На- 
родніми комісаріатами визначається уставами, видаваними Все
українським центральним виконавчим комітетом.

14. Арт. 57 скасувати.
15. Арт. 58 ухвалити в такій редакції:
„58. Ради депутатів утворюються:
а) міські — у містах; 6) селищні — у селищах міського типу, 

фабрично-заводських, рудневих, залізничих місцевостях — за по
становою районового виконавчого комітету або міської ради, 
виділеної на окрему адміністративно-господарську одиницю;
в) сільські — в селах.

У в а г а .  У великих містах — за постановою міської ради, 
затвердженою Президією Всеукраїнського центрального вико
навчого комітету, можна утворювати міські районові ради".

16. Арт. 64 ухвалити в такій редакції:
„64. Районові з'їзди рад і їхні виконавчі комітети, а також 

міські ради, виділені як. окремі адміністративно-господарські оди
ниці, здійснюють контролю над діяльністю нижчих місцевих рад.

Постанови районових з'їздів рад можуть касувати і змінювати 
Всеукраїнський з’їзд рад. Всеукраїнський центральний виконавчий 
комітет та його президія, а також у межах, встановлених зако
ном, Рада народніх комісарів Української соціалістичної радян
ської республіки".

17. Арт. 65 — скасувати.
18 Арт. 77 ухвалити в такій редакції:
„77. Місцеві бюджети розглядають і затверджують місцеві 

ради, районові з’їзди рад або за належних випадків районові 
виконавчі комітети під загальною контролею відповідних цен
тральних органів Української соціалістичної радянської респуб
ліки".

ІІ.
Цю постанову видано на зміну та доповнення Конституції 

(основного закону) Української соціалістичної радянської респуб
ліки, що її затвердив XI Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, 
сел інських і червоноармійських депутатів 15 травня 1929 року 
(36. Зак. УСРР 1929 р. № 14. арт. 100 та 1930 р. Яз 8, арт. 94).



83. Про загальне навчання й політехнізацію шкіл.

(На доповідь т. Скрипника М. О.)

I. Велетенське розгортання індустріялізації та соціалістичної 
перебудови сільського господарства І зв’язані з цим завдання 
щодо підготування кадрів, ліквідації культурної і технічної вїд- 
сгалости та опанування широкими масами трудящих досягнень 
сучасної техніки — поставили на всю широчінь проблему дальшого 
піднесення культурно-політичного рівня трудящих мас і, передов
сім, заведення загального обов‘язкового навчання, політехнізації 
шкіл і ліквідації неписьменности та малописьменности, як най
важливіші передумови дальшого розгортання культурної рево* 
люції—складової частини розгорнутого соціялістичного наступу.

ХЇІ Всеукраїнський з'їзд рад відзначає, що за радянської 
влади досягнено величезних успіхів у розвиткові культурного 
будівництва.

В той час, як дб революції на Україні було письменних чо
ловіків 36,5% і жінок —11,7% на початок 1931 р. є письменних: 
чоловіків 78,6% І жінок 52,8%. Зокрема, за минулий 1929/30 рік 
ліквідовано неписьменність близько 2 мільйонів трудящих 
(1.641.000 неписьменних і 319 000 малописьменних). В 1931 вирі
шальному році п'ятирічки перейшли до остаточної ліквідації 
неписьменности всіх трудящих віком 15 — 35 років.

Щодо навчання дітей, то в той час, як в 1915 р. в школах 
навчалось дітей 1.663.000, — на початок 1931 р. в школах І і ІІ кон
центру І в спеціяльних школах для підлітків ІІ —15 років нав
чалося близько 3.750.000. Це дало змогу повнотою запровадити 
загальне обов'язкове навчання в обсязі 4-рІчки, почати запровад
ження загального обов’язкового навчання в обсязі 7 річки в про
мислових містах, фабрично заводських районах, робітничих сели
щах і районах суцільної колективізацізації.

Проте, не зважаючи на всі ці досягнення, темпи розгортання 
культурного будівництва в- країні те відстають від вимог роз- 
юрнутого соціялістичного наступу.

II. З'їзд рад схвалює постанову Уряду про остаточну ліквіда
цію неписьменности людности віком 15—35 років протягом 
1930-31 навчального року.

З'їзд констатує, що поруч окремих районів, які провели справж
ню биьшоиицьку роботу в галузі ліквідації неписьменности та 
ц.лковито виконали завдання Уряду в цій справі, — значна кіль
кість районів і міст недоцінили політичної ваги завдань ліквідації 
неписьменности і виявили право-опортуністичне протиставлення 
господарсько-політичних завдань завданням культурної революції,



наслідком чого в цих районах утворився ганебний прорив у ви
конанні пляну ліквідації неписьменности.

За станем на І ІІ 1931 р. виконання пляну ліквідації непись
менности становить: 69,5%, щодо ліквідації неписьменности і 
77%—малописьменностй. В національних районах виконання 
пляну ліквідації неписьменности становить 53,2%.

Окремі організації, що беруть участь у здійсненні державного 
пляну ліквідації неписьменности, свої планові завдання щодо 
ліквідації неписьменности виконали на 1 лютого 1931 року так: 
товариство „Геть неписьменність*—28,7%, профспілка СГЛР — 
36,6%, ЛКСМУ — 52,2%, промислова кооперація — 54,9%, сільсько
господарська кооперація — 56,2%, профспілки — 60,4 (крім спілки 
СГЛР і Робос), споживча кооперація — 73,2%, профспілка робіт
ників освіти—96%. Безпосередньо райвиконкоми та міські ради 
виконали плян ліквідації неписьменности цього року на 95,3%.

З‘їзд рад зобов'язує всі радянські органи і закликає профе
сійні, кооперативні та Інші громадські організації напружити всі 
сили, шоб протягом цього року цілковито здійснити завдання 
партії і уряду щодо ліквідації неписьменности, щільно пов'я
зуючи цю роботу з виконанням важливіших господарсько-полі
тичних завдань п'ятирічки.

В умовах величезного збільшення кадрів робітничої кляси ла 
колгоспних лав, невпинного зростання активности робітництва, 
колгоспних, наймитських, бідняцьких та середняцьких мас села— 
повстає завдання розпочати ліквідацію неписьменности трудящих 
ї віком понад 35 років та ширше розгорнути й поглибити ро
боту в справі ліквідації малописьменностй.

З'їзд рад доручає Урядові і забов'язує всі райвиконкоми та 
міські ради протягом 1931—32 навчального року:

а) провести остаточну ліквідацію неписьменности людности 
віком 36 — 50 років у містах і 35 — 40 років по селах з поши
ренням цього завдання й на старші вікові групи в районах су
цільної колективізації;

б) забезпечити навчанням у школах малописьменних трудя
щих, що закінчують школи ліквідації неписьменности протягом 
1930-31 року;

в) завести 2 річне підвищене навчання для малописьменних, 
щільно пов'язавши ліквідацію малописьменностй з підвищенням 
кваліфікації і підготовкою кадрів.

НІ. З'їзд рад цілковито схвалює постанови і заходи Уряду 
щодо повного запровадження загального обов'язкового початко
вого навчання в 1930-31 навчальному році.

З'їзд відзначає, що в наслідок переведеної роботи на Україні 
вже охоплено школами загального навчання майже всіх дітей 
віком 8—10 років (за попередніми даними — 98,5%); почали



запроваджувати загальне обов'язкове навчання в обсязі 7-річки 
в містах, промислових районах і районах суцільної колективізації, 
що уможливило охопити пересічно по Україні 5 групами семи- 
річок понад 70% випускників 4-груп.

Значно наближено до загального рівня навчання дітей нац
мен—охоплення їх школою пересічно по Україні становить 95,2% 
в тому числі дітей російської, єврейської, польської, німецької 
та булгарської нацменшости охоплено повнотою. Значне ше від
ставання є щодо навчання дітей малокількісних нацменшостей 
(греки, вірмени, татари, айсори, цигани та інш.).

Рівночасно досягнуто значних успіхів у справі навчання дітей 
нацменшостей їх рідною мовою.

В 1930—31 р. далі зростає навчання дітей нацменшостей їх 
рідною мовою — за даними спеціяльного обслідування по 78 нац- 
сільрадах навчання дітей рідною мовою в них становить; ро
сіян— 96,5%,, євреїв—93%, німців—99,5%, поляків — 84,6%, 
булгар—95.6%, греків — 49,6%. Проте багато районів не приді
лили достатньої уваги цій справі, наслідком чого досягнутий 
загальний по Україні рівень навчання дітей нацменшостей їх 
рідною мовою, особливо щодо малокількісних нацменшостей, за
лишається ще недостатній.

Досягнуто також значних успіхів щодо вивчання мов у тру
дових школах—заведено навчання української мови, як предмета 
в школах нацмен, російської мови— в школах українських І нац- 
менівських. Проте, по значній частині шкіл нацмен занедбано 
вивчання української мови, як і по частині українських шкіл — 
вивчання російської мови, в наслідок чого є цілковито незадо
вільне засвоєння цих мов частиною дітей.

Поруч цього є значне недовиконання постанов Уряду щодо 
навчання підлітків віком 11-15 років—охоплення їх навчанням 
становить лише близько 70%.

З'їзд також відзначає, що в багатьох районах України ще не 
забезпечено належних умов для продуктивної праці шкіл, зокрема 
кволо виконуються директиви Уряду про забезпечення учнів 
одягом, взуттям, гарячими сніданками; багато шкіл не забезпе
чено як слід обладнанням, наочним приладдям, паливом, освіт
ленням тощо. Комітети сприяння загальному навчанню в багатьох 
районах, містах і селах працюють кволо або зовсім не працюють.

Ці хиби й прориви в справі запровадження загального обо
в'язкового початкового навчання є наслідок того, що багато РВК, 
міськрад та сільських рад недоцінили політичної ваги цього 
завдання, не поставили заведення загального навчання на рівень 
найважливіших політичних завдань, що є виявом правого опор
тунізму на практиці в здійсненні культурної революції, припустили 
в низці місць порушення лінії партії і уряду щодо національної 
політики в освітній роботі та недостатньо розгорнули суспільний



рух на здійснення цього бойового завдання — недостатня увага 
та участь в роботі шкіл багатьох місцевих, профспілкових, ко
оперативних і інших організацій, кволість роботи та бездіяльність 
більшости комітетів сприяння при школах тощо.

3‘ізд рад доручає Урядові і зобов'язує райвиконкоми, міськ
ради й сільради вжити заходів до цілковитого здійснення в 
1931 р. загального обов'язкового навчання, зокрема цілковито 
охопити підлітків 11-15 років школами, забезпечити загальне 
навчання дітей нацмен, усунувши всі хиби та забезпечити умови 
для нормальної роботи шкіл.

Зростання швидкими темпами промисловости, механізація ви
робництва, індустріялізація сільського господарства висувають 
на всю широчінь проблему готування кадрів, що стояли б на 
рівні вимог соціалістичної реконструкції, а для цього треба від
повідно озброїти молодь і підлітків мінімумом загально-освітніх 
політехнічних знань і умінь.

Таку підготову молоді має забезпечити 7*річна школа, що 
має стати вирішальною ланкою в системі народньої освіти на 
ближчому етапі соціялістичного будівництва.

З'їзд рад вважає за потрібне запровадити найближчими ро
ками загальне обов'язкове навчання в обсязі 7-рІчної трудшколи 
і доручає Урядові вжити заходів до поширення мережі трудових 
шкіл 7*річок.

IV. Одна з вирішальних передумов культурної революції є 
здійснення політехнічної освіти. Лише політехнічна школа, що 
кожний крок навчання сполучає з працею робітників та селян і 
дає обізнання в теорії і на практиці з основними галузями ви
робництва та озброює умінням володіти основними знаряддями 
сучасної праці, може виховати покоління, здатне остаточно 
встановити комунізм.

З'їзд констатує значне зрушення в справі політехнізації шкіл 
на Україні. Із загальної кількосте 3 300 семирічок понад 2/3 цих 
шкіл в основному реорганізовано на фабрично заводські та школи 
колгоспної молоді; школи прикріплені до підприємств та колго
спів й запроваджують теоретичне й практичне вивчення вироб
ничих процесів.

З'їзд відзначає посилення уваги робітництва і колгоспних мас 
до справи політехнізації, значну участь в роботі ц кіл робітничого 
громадянства, зокрема комсомолу та дитячих комуністичних ор
ганізацій, а також профспілок, окремих підприємств та колгоспів, 
а водночас широке розгортання громадсько-політичної роботи 
шкіл серед робітничих і колгоспних мас.

Поруч цього З'їзд відзначає наявність в роботі багатьох мі
сцевих радянських, господарських І кооперативних організацій 
право-опортуністичного ставлення до політехнізації і перекручення 
директив партії і Уряду в цій справі, зокрема:



а) низка господарчих органів та підприємств ігнорують зав
дання політехнізації, чинять опір виробничій праці учнів, а іноді 
і прикріпленню шкіл до підприємств;

б) по багатьох підприємствах недоцінюють справи надання 
праці учнів навчально виробничого характеру;

в) прикріплення шкіл до підприємств колгоспів і радгоспів 
часто є показним, не перетворюється на живий зв‘язок навчання 
з працею дітей на виробництві, прикриваючи словесний характер 
навчання; серед працівників шкіл помічається консервативне ста
влення, а іноді навіть гальмування справи політехнізації шкіл.

Водночас цілковито недостатнє устаткування шкільних робіт
ничих кімнат, майстерень, кабінетів та лабораторій і недостат
ність політехнічної кваліфікації цедагогїв створюють значні пе
решкоди розгортанню політехнізації школи.

Відзначаючи, що на сучасному етапі політехнізації основним 
завданням є боротьба за якість політехнічної роботи школи 
за зміцнення навчально-виховної роботи школи та зв'язку її з 
виробництвом, за комуністичне виховання дитинства, а, насам
перед, непримиренна більшовицька боротьба проти перекру
чувань марксо-ленінського змісту політехнізації, проти прикри
вання словесности й авторитарности в роботі школи, віді- 
рваности школи від суспільного і виробничого життя, як і проти 
ремісництва, недоцінки значення теоретичних знань, незабезпе
чення навчального характеру виробничої праці, обмежування вив
ченням тільки одної галузі виробництва,— З'їзд рад ухвалює:

1) закінчити цілковиту реорганізацію усіх семирічних шкіл 
на фабрично-заводські семирічки і школи колгоспної молоді 
протягом 1931—32 навчального року, забезпечивши щільний зв'я
зок цих шкіл з виробництвом;

2) зобов'язати господарчі органи, підприємства, колгоспи й 
радгоспи взяти активну участь у справі політехнізації школи, в 
організації навчальної виробничої праці учнів на підприємствах, 
в радгоспах, колгоспах, забезпечувати її інструктажем, інструмен
тами і матеріалами, активно сприяти утворенню шкільної полі
технічної навчально-виробничої бази і підвищенню політехнічної 
кваліфікації педагогічних робітників;

3) відзнаючи майже повний брак політехнічного устаткування 
для шкіл, зобов'язати Вищу раду народнього господарства УСРР 
1 відповідні господарчі об'єднання та підприємства:

а) поширити масове виробництво політехнічного устаткування, 
спрощених і полегшених типів варстатів 1 струментів, відповідно 
до дитячого віку і за вимогами Народнього комісаріату освіти і 
б) постачати трудшколам машини, варстати та їх частини, що 
не використовуються на підприємстві, але можуть правити за 
устаткування для шкільних майстерень, а так само матеріали 
для виробничого навчання в шкільних мастернях;



4) зважаючи на важливе значення екскурсій в справі полі
технічного навчання, зобов'язати господарчі органи припускати 
до виробництва за певним планом екскурсі!, забезпечуючи їх 
інструкторами від виробництва;

5) всебічно посилити роботу щодо підвищення політехнічної 
кваліфікації всіх педагогів;

6) завести преміювання окремих шкіл за найкращі досягнення 
в переведенні політехнізації навчання, щодо якости навчання 
тощо, утворивши для цього спеціальні фонди;

7) посилити видання популярної технічної літератури, зокрема 
для дітей шкільного віку, і видання іншої літератури з питань 
політехнізації та поширити організацію позашкільних закладів, 
що сприяють політехнізації навчання;

8) для поглибленого опрацювання питань політехнізації утво
рити в УСРР науково-досвідчий Інститут політехнізації навчання.

V. 3‘їзд звертає увагу на потребу дальшого розгортання ро
боти щодо підвищення якости навчання, боротьби з відсівом, 
другорічництвом, за краще засвоєння знань, посилення методич
ної роботи та поглиблення методичного керівництва. Це завдання 
підвищення якости навчання мусить притягти до себе увагу ці
лої освітньої системи, всіх РВК, міськрад, профспілок, комсо
молу, широких робітничих та колгоспних мас.

VI. Відзначаючи незадовільне забезпечення шкіл приміщеннями, 
наслідком чого навчання в значній кількості шкіл і досі прова
диться навіть в три зміни, і зважаючи на те, що в зв’язку з пе
реходом на семирічне обов’язкове навчання потреба в шкільних 
приміщеннях надзвичайно зростає, — З'їзд рад доручає Урядові 
опрацювати питання про забезпечення трудових шкіл приміщен
нями, як посилюючи нове шкільне будівництво, так і присто
совуючи на місцях всі придатні для шкіл приміщення.

Крім місцевого бюджету й коштів самообкладання, треба по
силити участь в фінансуванні шкільного будівництва коопера
тивних і господарських органів, колгоспів та професійних спілок.

Опрацьовуючи плян будівництва нових шкіл, районові вико
навчі комітети та міські ради мають обов'язково урахувати над
ходження з усіх згаданих джерел на шкільне будівництво.

VII. Відзначаючи, що за одну з перешкод до поліпшення 
якости навчання є все ще недостатнє забезпечення школи під
ручниками, зошитами та письмовим -приладдям і, зокрема, не
своєчасне забезпечення шкіл підручниками мовою національних 
меншостей, — З'їзд рад доручає Урядові вжити заходів до своє
часного й відповідного забезпечення цих потреб школи.

З'їзд схвалює заходи Народнього комісаріату освіти УСРР 
щодо перегляду підручників та пристосування їх до вимог рекон
структивної доби, Відзначаючи посилення ворожнечих впливів



на цій ділянці, — З'їзд доручає Народньому комісаріяту освіти 
посилити та поглибити боротьбу з ними.

VIII. Розгортання мережі шкіл загального навчання, запро
вадження обов'язкового навчання в обсязі семирічки і політех
нізація шкіл вимагають величезних нових педагогічних кадрів. 
Педагогічні інститути та теміікуми те не можуть забезпечити 
повнотою цих потреб; до 1930/31 року мережа цих закладів була 
недостатня (12 ВИШ'їв з секторами соцзиху і 42 педтехнікуми), 
і хоч на 1930—31 рік ця мережа і збільшилась (25 інститутів і 
57 технікумів), але нові інститути та технікуми дадуть випуски, 
що зможуть забезпечити педагогічні кадри лише для другої 
п'ятирічки. В той самий час для нового навчального року треба 
додатково підготувати вчительські кадри на спеціяльних курсах 
та різними ударницькими заходами для шкіл 1 концентру —
13.000 і для шкіл ІІ концентру — 8.000, не рахуючи непокритого 
дефіциту цього року.

Щоб покрити дефіцит в педагогічних кадрах, З’їзд рад дору
чає Урядові і зобов'язує районові виконавчі комітети та міські 
ради:

1) забезпечити організацію потрібної кількости спеціяльних 
курсів для підготовки вчителів, зокрема організувати готування 
вчителів з осіб, що закінчили або закінчують 7-річку (через за
ведення інституту помічників учителів);

2) вжити заходів до підвищення кваліфікації наявних педа
гогічних кадрів, зокрема через курси і заочне навчання;

3) звернути особливу увагу на зміцнення наявної мережі ста
ціонарних педагогічних навчальних закладів, збільшити контин
гент учнів у цих закладах та поширювати далі мережу цих за
кладів, зокрема, через організацію вечірніх педагогічних стаціо
нарних навчальних закладів для підготови педкадрів з трудящих, 
що працюють на виробництві, не відриваючи їх від виробництва.

Відзначаючи велику роботу вчительства у царині ліквідації 
неписьменности, так і в царині запровадження загального на
вчання, З'їзд констатує, що по деяких місцях ще не створено 
відповідних умов для праці вчительства.

3‘їзд Рад доручає Урядові і зобов'язує РВК та міськради 
вжити заходів до дальшого поліпшення матеріяльного й прав- 
ного стану вчительства.

IX. Відмічаючи, що на даному етапі розгорнутого соціялістич- 
ного наступу особливого значення набирає здійснення цілого 
культурного будівництва 1, зокрема, загального навчання та лік
відації неписьменности за єдиним пляном, що об'єднує, під за
гальним керівництвом Народнього комісаріяту освіти УСРР, 
ініціятиву, сили й матеріальні засоби всіх без винятку учасників 
кутьтбудівництва (державних і господарчих органів, професійних 
спілок, кооперації, колгоспів, добровільних організацій тощо),



З'їзд рад констатує, що ця справа не набрала ще потрібної чіт- 
кости й взаємного пов'язання діяльностн та фінансування культ- 
будівництва окремими його участниками, особливо в районах. 
Зокрема З'їзд рад відзначає, що й досі не організовано рад куль
турного будівництва.

З’їзд рад доручає Урядові та зобов'язує райвиконкоми й місь
кради якнайповніше забезпечити спільну участь різних організа
цій за єдиним планом у справі культбудівництва. чітко відзна
чаючи розподіл та взаємне пов’язання функцй і матеріальних 
зобов'язань кожного учасника в загальній системі єдиного культ* 
лляну, і прискорити організацію рад культурного будівництва.

З'їзд рад пропонує звернути спеціальну увагу в плянах культ
будівництва на промислові райони Донбасу і Криворіжжя, на 
нові міста, на національні райони та на ті райони Правобережжя, 
що в наслідок політики царату найбільш відстали в своєму 
культурному розвиткові від решти районів УСРР.

X. З’їзд звертає увагу всіх радянських і громадських органі
зацій на те, що посилення темпів культурної революції, зокрема, 
здійснення ліквідації неписьменности, загальної о обов’язкового 
навчання, політехнізації навчання — не може не викликати шале
ного опору збоку клясового ворога—куркуля, непмана та інших. 
Це виявляється в безпосередніх спробах зривати заходи, що їх 
провадить партія і радвлада, І впливати на роботу окремих орга
нів, установ і працівників (терористичні акти щодо найактивні
ших культармійців, агітація за невідвідування шкіл лікнепу І за
гального навчання, прояви ворожих шовіністичних антисемітських, 
релігійних настроїв серед учнів та ідеологічних збочень в галу.*і 
національної політики тощо).

Цим клясово-ворожим проявам треба давати рішучу відсіч і 
переборювати їх до кінця, твердо й чітко переводячи за керів
ництвом комуністичної партії пролетарську лінію на всіх ділянках 
масового культурного будівництва—ліквідація неписьменности, 
загальне навчання тощо.

З’їзд звертав увагу всіх радянських органів, громадських 
організацій, всіх культпрацівників 3 культармійців, що важли
віші завдання масового культурного будівництва можна успіш
но, більшовицькими темпами здійснити, лише якнайпильніше 
пов’язавши цю роботу з бойовими завданнями соціялістичного 
наступу, лише якнайширше розгорнувши участь в ній широких 
робітничих і колгоспівських мас, лише якнайповніше застосовуючи 
в цілому культурному будівництві соціялістичне змагання, культ
походи, громадський буксир, культ-естафети та інші методи соція- 
лістичної праці.

Харків. 4 березня 1931 р.
Голова XII Всеукраїнського з'їзду рад Г« ПетровськиЙ. Секретар XII 8с* 
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84. Про підсумки та перспективи радгоспно-колгоспного
будівництва.

(На доповідь Наркомзему УСРР).

Останні два роки були роками великого історичного перелому 
в сільському господарстві України і і-сього СРСР в напрямку 
рішучої соціалістичної перебудови Його та нечуваного зростання 
на цьому грунті продукційних сил сільського господарства на 
базі розгортання соціялістичної індустріалізації.

Неухильне проведення генеральної лінії партії, спирання на 
бідноту в спілці з середняком і рішуча боротьба з куркулем та 
посилення провідної ролі пролетаріяту забезпечили рішучий по
ворот основних селянських мас до соціалізму й могутній розвиток 
колгоспного руху.

Успішне розгортання суцільної колективізації дало змогу Ра
дянській владі та Комуністичній партії перейти від політики обме
ження експлуататорських тенденцій куркуля до політики ліквіда
ції куркуля, як кляси, в районах суцільної колективізації, що 
здійснюють у процесі суцільної колективізації безпосередньо самі 
бідняцько-середняцькі маси.

Успіхи суцільної колективізації та будування радгоспів дають 
змогу партії Й радянській владі вже 1931 року здійснити завер
шення побудови фундаменту соціялістичної економіки, досягнув
ши абсолютної переваги у сільському господарстві соціалістич
них елементів, зв'язати безпосередньо соціалістичну промисло
вість з соціалістичним сільським господарством і тим самим роз
в’язати проблему „хто кого** в сільському господарстві.

Широке розгортання радгоспівського будівництва утворює 
соціалістичні підприємства індустріального типу, що забезпечують 
величезний розвиток продукційних сил та полегшують поворот 
бідняцько-середняцького селянства на шлях колективізації.

Успіхи колгоспного господарювання, що його випробували 
мільйони селян, створили нову могутню колгоспівську хвилю, втя
гуючи тим самим нові маси бідняків і середняків до лав актив
них будівників соціалізму.

На основі досягнень радгоспно-колгоспного будівництва партія 
й радвлада, розв'язавши в основному зернову проблему, успішно 
почали розв'язувати проблему тваринництва і технічних культур, 
закладаючи тим самим міцну сільсько-господарську базу для со
ціялістичної індустрії.

Виходячи з цього, З’їзд вважає за потрібне поставити такі зав
дання щодо дальшого розвитку й зміцнення радгоспно-колгосп* 
ного будівництва.



В галузі радгоспівського будівництва

1. Завдання завершення фундаменту соціалістичної економіки 
СРСР і побудови соціалістичного суспільства вимагають передов 
сім подальшого рішучого розвитку радгоспів, як підприємств пос
лідовно соціялістичного типу та подальшого зміцнення їх технічної 
бази. Провідна роля радгоспів у сільському господарстві вимагає 
високого технічного рівня, такоі організації й продуктивности 
праці в радпоспах, щоб вони давали краші зразки справжньої 
соціалістичної організації сільського господарства.

2. Останні два роки були роками великих досягнень в галузі 
радгоспівського будівництва: радгоспи поширили засівну площу 
від 700 тис. га 1929 року до 1.100 тис. га—1930 року і досягнуть 
понад 2 міл. га 1931 року майже вдвічі перевищивши засівну 
площу останнього року п’ятирічки, що її схвалив попередній 
З’їзд рад.

Радгоспи УСРР перебільшили на ЗО — 40% врожайність проти 
врожайносги куркульських господарств І, посідаючи всього 3,4% 
засівної площі України, здали 1930 року 6,4% всього товарового 
хліба.

Радгоспи скупчили чимало ресурсів для розв’язання проблеми 
тваринництва: 100 тис~ корів. 98 тис. свиноматок і на 1931 рік 
скупчують у себе понад ]/3 пляну всього промислового город
ництва.

3. Поруч досягнень в будуванні радгоспів виявились І окремі 
хиби, що особливо позначились підчас уборочної кампанії 1930 року.

З’їзд вважає за головніше завдання поруч подальшого розвит
ку радгоспів поліпшити якість всієї роботи радгоспів: піднести 
продукціґжісгь праці, збільшити врожайність, вжити всіх заходів, 
щоб найпродуктивніше використати засоби виробництва, покра
щити догляд за тваринами, зменшити втрату молодняку та збіль
шити продукційність тварин.

Забезпечити значне збільшення продукційности праці в радгос
пах до кінця п’ятирічки на основі удосконалення організації праці, 
розвитку соцїялістичних форм праці (ударництво, соцзмагання 
тощо) та цілковитої механізації польових робіт й максимальної 
механізації Інших галузів сільського господарства.

З’їзд вважає за потрібне збільшити засівну площу радгоспів 
до 4 міл. га до кінця п’ятирічки. Довести у складі засівних площ 
кормовий клин до розмірів найменш 800 тис. га та забезпечити 
подальше розгортання й зміцнення радгоспів промтехкультур, шо 
становлять сировинну базу промисловости. Досягги в радгоспах 
до кінця п’ятирічки подвоєну врожайність проти вихідного року 
п'ятирічки. Пересічний удій корови на рік на промислових фар- 
мах довести найменш до 3 тис. літрів до кінця п’ятирічки.



З’їзд звертаб увагу на потребу максимально допомогти наяв
ним радгоспам та новоорганізованим господарствам робітничої 
кооперації.

Розгортання радгоспівського будівництва сконцентрувало в 
них кадри сільсько господарського пролетаріату. Механізація гос
подарства радгоспів різко змінила склад с*г. пролетаріату в рад
госпах. поповнивши його чималою кількістю кваліфікованих робіт
ників індустріяльного типу.

Подальше зміцнення цих досягнень вимагає приділити особ
ливу увагу питанням подальшого систематичного поліпшення по
бутових та матеріяльних умов с.-г. пролетаріяту, на засадах збіль
шення продукційности праці.

В галузі колгоспного будівництва.

1. Важливіші вирішальні підсумки колгоспівського руху на 
Україні, за останні роки полягають в тому, що основні маси се
лянства остаточно повернули на соціалістичний шлях розвитку. 
Вже зараз на Україні об'єднано в колгоспи 46% селянських гос
подарств і 51% земельної площі. По основних зернових районах 
Степу в колгоспи об'єднано 69% селянських господарств та по
над 70% земельної площі. 25 адміністративних районів закінчують 
ліквідацію куркуля як кляси на базі суцільної колективізації.

2 Головні господарські наслідки колгоспів за 1930 рік поля
гають в тому, що вони (колгоспи) засіяли понад 10 міл. га площі 
землі, продали державі товарової продукції зернових культур 
понад 140 міл. пуд.

Цим колгоспи не тільки в декілька разів перебільшили продук
цію куркульських господарств, а вкупі з радгоспами в основному 
розв’язали зернову проблему.

Поряд Із збільшеною питомою вагою колгоспів в розв'язанні 
зернової проблеми, колгоспівський сектор уже 1930 року посів 
вирішальне місце у виробництві важливіших технічних культур, 
як—от: цукровий буряк (52,9%), бавовна (68%).

3. Успішно виконавши плян осінньої сівби 1930 року, хлібоза
готівлі та інші с.-г. та політичні кампанії, колгоспи довели, що 
вони є дійсна і стала опора Радянської влади на селі.

Масовий поворот середняка до колгоспів багато збільшив со- 
ціяльну базу, на яку спирається Радянська вляда на селі. Серед
няк, вступивши до колгоспу, перетворився із спільника на дійсну 
та сталу опору Радянської влади на селі

Швидкий розвиток колективізації показує, що ми маємо змогу 
вже навесні цього року закінчити в основному суцільну колекти
візацію в Степу, до весни 1932 року—Правобережжя та Лівобе
режжя та протягом 1932 року суцільну колективізацію Полісся Й 
на основі цих успіхів рішуче провести ліквідацію куркуля, як 
кіяси.
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4. Колгоспи вже першого року масової колективізації набагато 
піднесли продуктивність праці в порізіїеіші до індивідуальних 
господарств.

З’їзд звертає увагу колгоспів на те, що велике зло, яке під
риває трудову дисципліну, є споживацькі порівняльні тенденції 
в колгоспах, що їх роз’ятрює куркуль для зриву колективізації. 
Це призвело до того, що в окремих колгоспах відступали від 
принципу розподілу наслідків господарювання за кількістю та 
якістю вкладеної праці.

Найважливіші завдання в колгоспах є піднесення продукційно 
сти праці, шо вимагає найкращої організації робочої, тяглової 
сили та реманенту, особливо підчас збирання врожаю. З’їзд ціл
ком схвалює широке застосування відрядної плати, преміювання 
та організацію бригад колгоспників по окремих галузях господар
ства та ділянках роботи, перехід на плату виключно за кількістю 
та якістю праці, що потратив кожний колгоспник.

З’їзд звертає особливу увагу на піднесення активносТи жін- 
ки-колгоспниці, збільшення її участи й впливу безпосередньо в 
коїгоспному виробництві та керівних органах колгоспів.

З’їзд ставить перед колгоспниками завдання максимально роз 
винути соцзмагання та ударництво, рішуче бороіися з непродук
тивними витратами, боротися за ощадне витрачання робітної си
ли, найпродуктивніше використання машин та живої тяглової сили.

З’їзд підкреслює, що основною формою колгоспівського руху 
на даній стадії розвитку є сільсько-господарська артіль. Перевід 
колгоспів на вищий щабель колективізації—комуну має відбува
тися за обов’язкової умови визнання самими колгоспниками, за 
їх власним досвідом, потреби цього переходу, пам’ятаючи, що в 
колгоспах тільки починається, а не закінчується процес перетво
рення дрібного власника на свідомого члена соціалістичного 
суспільства.

Поруч цього потрібно більшу увагу звернути на доцільнішу 
організацію виробництва й налагодження внутрішнього життя 
у вищій формі колгоспу — комуні.

Розвиток колгоспів, як соціалістичної форми господарства, 
можна успішно здійснити тільки за умов участи всіх колгоспни
ків у розв(язанні колгоспівських справ, виховуючи цим у всій 
масі колгоспників відповідальність за колективне господарство, 
підносячи свідомість колгоспників на височінь інтересів СОЦІЯЛІ 
стичного будівництва.

Ради, як органи пролетарської диктатури, ставлячи своїм 
основним завданням соціалістичну перебудову села, мають стати 
справжніми організаторами колгоспного руху, борцями за змі
цнення колгоспів, за піднесення якости їх роботи та поліпшення 
господарства. Ради своєю роботою мають сприяти ще більшому



і і нию могутньої хвилі припливу бідняцько - середняцьких 
«сю колгоспу.

З’їзд, відмічаючи велику ролю, що її відограли КНС в забез
печенні успіхів колективізації, вважає, що робота КИС, як ма
сової бідняцької організації на селі, повинна бути зараз цілком 
підпорядкована справі суцільної колективізації й ліквідації кур
куля, як кляси. Всіляко допомагаючи колгоспам, кожна органі
зація КНС повинна поставити перед собою завдання поголівного 
вступу членів КНС до колгоспів.

З'їзд звертає увагу радянських та колгоспівських організацій 
на необхідність підсилити допомогу знов організованим колго
спам. Для цього треба організувати шефство старих колгоспів 
над новими, мобілізувати для зміцнення їх найкращі колгоспів
ські кадри, щоб максимально забезпечити успішне проведення 
весняної засівкампаиії на основі найкращої організації праці й 
тяглової сили, утворення насінньових, фуражних фондів та усу
спільнення основних засобів виробництва.

Зїзд звертає увагу на те, що коли переважна більшість ра
йонів своєю роботою забезпечила піднесення могутньої хвилі 
колгоспного руху, в низці районів не забезпечено ніякого здвигу 
в справі колективізації, що пояснюється бездіяльністю районових 
організацій.

3‘їзд доручає Колгоспцентрові відрядити спеціальні колго
співські бригади з районів суцільної колективізації на посилення 
колективізації у відсталих районах.

З’їзд звертає увагу на особливу відповідальність завдань, що 
стоять перед районами, які в основному закінчили суцільну ко
лективізацію. Ці завдання полягають в глибокій систематичній 
роботі щодо поліпшення якости колгоспівської роботи у справі 
організації виробництва та впорядкування колгоспівського життя.

З'їзд доручає Колгоспцентрові взяти ці райони під спеціяль- 
ннй нагляд, а їх досвід використати на інших районах.

З'їзд звертає увагу на потребу максимально мобілізувати 
місцеві кошти й матеріальні ресурси та правильно використати 
неподільні капітали в колгоспах, які мають ще більш зміцнити 
й поширити колгоспне господарство.

Для покращення заіально-побутових і культурних потреб 
колгоспів 3‘їзд вважає за потрібне, щоб НКОсвіти, НКЗдоров'я 
та Коопцентр приділили максимальну увагу на задоволення цих 
потреб колгоспів, використовуючи також в цій ерраві всі мі
сцеві можливості.

З'їзд звертає увагу на найраціональне використання робітної 
сили в колгоспах, правильну розстановку її, у зв'язку з раціо- 
наїіззцією та механізацією виробництва, Й організоване викори
стання робітних сил колгоспів для промисловости та інших га
лдів наооінього господарства.



З'їзд відмічає, що за 1930 рік роботи цілком викристалізу
валось виключно важливе значення машиново-тракторних стан
цій в справі соціялістичної реконструкції сільського господарства.

Озброєні передовою технікою, МТС, на основі проведення 
чіткої класової лінії й більшовицьких темпів роботи, забезпе
чили високий рівень колективізації у районах своєї діяльности.

Вчасно виконавши весінню й осінню сівбу, уборку, хлібоза
готівлі, вони забезпечили збільшення товарорости колгоспів І 
стали важливим знаряддям суцільної колективізації й ліквідації 
куркуля як кляси.

Зважаючи на поширене будівництво МТС в 1931 році (325МТС) 
і виключно важливу організуючу й господарську ролю МТС в 
реконструкції сільського господарства, 3 їзд доручає Урядові 
повести рішучу боротьбу з випадками недоцінки господарсько- 
політичної ролі МТС, вузько технічного підходу до них, втру
чання в оперативну діяльність та порушення єдиноначальносте

З'їзд вважає за потрібне широко розгорнути масово-політичну 
роботу навколо МТС, щоб забезпечити успішне здійснення су
цільної колективізації в районах діяльности МТС.

Завдання колгоспів І радгоспів у галузі підвищення врожайности.

Завершення суцільної колективізації, міцний розвиток рад
госпів, що несуть із собою високу організацію виробництва, 
побудова сітки МТС та розвиток механізації сільського госпо
дарства дозволяють поставити питання про перегляд попередніх 
постанов про збільшення врожайности. бо постанова Сесії ЦВК 
СРСР, ухвалена в грудні 1928 року про збільшення врожайности 
на ЗО — 35%, мала за основу здійснення найпростіших, при
ступних дрібним господарствам агрокультурних заходів, за умови 
переваги Індивідуального сектора над соціалістичним, що пере
дбачалося до кінця п'ятирічки.

Соціалістична реконструкція сільського господарства дає 
змогу поставити, як мінімум, завдання подвоїти 1933 року попе
редні запроєктування п'ятирічного пляну щодо підвищення вро
жайности.

З'їзд доручає Урядові підчас проєктування нової п'ятирічки 
виходити з підвищення врожайности на 65 — 70% проти вихід
ного року п'ятирічки.

З'їзд вважає за потрібне для збільшення врожайности вико
ристати величезні ресурси в галузі механізації сільського госпо
дарства, що їх надано радгоспам і колгоспам соціалістичною 
індустрією на поліпшення обробітку грунту, вчасний засів, бо
ротьбу з бур'янами та з шкідниками рослин, піднесення ролі 
меліорації й захисних смуг в Степу та посилення ролі згаданих 
факторів у піднесенні врожайности.



З їзд, підкреслюючи важливе значення хемічних добрив, до
ручає Урядові забезпечити максимальне розгортання хемічної 
промнсловости в галузі виробництва мінеральних добрив та ви
користання природніх угноєнь для хємізації сільського госпо
дарства.

Серед заходів до підвищення врожайности З'їзд підкреслює 
потребу виростити найкраще сортове насіння, особливо зимо
стійкістю та сухотривалістю, використавши всі досягнення гене
тики й селекції та найкращі місцеві сорти, що довели свою ви
соку якість в місцевих природніх умовах.

В галузі механізації радгоспів та колгоспів.

Побудова фундаменту соціялїстичного суспільства вимагає 
подальшої реконструкції всієї технічної бази сільського госпо
дарства та опанування технікою сучасної індустрії.

З'їзд вважає, що до кінця п'ятирічки треба закінчити охо
плення сільського господарства України мережою МТС, щоб 
сполучити роботу трактора з живою тягловою силою.

Вузьке місце є питання забезпечення механізації технічних 
і спеціальних культур. З’їзд доручає Урядові поряд подальшого 
форсування механізації збирання зернових досягти до кінця 
п'ятирічки рішучих успіхів щодо механізації полки та збирання 
буряку, бавовни, кукурудзи та городніх культур.

З'їзд підкреслює, що псування с.-г. реманенту є злочинство 
перед пролетарською державою й закликає всіх с.-г. робітників 
та колгоспників максимально — уважно ставитися до с. г. машин, 
особливо до тракторного парку та складних с.-г. знарядь.

З'їзд застерегає радгоспівські та колгоспівські організації від 
протиставлення механізації живій тягловій силі Й нагадує про 
потребу бережного ставлення до коней та покращення їх яко- 
пи, маючи на увазі, що кінь ще довго відограватиме величезну 
ролю у сільському господарстві Украіни.

Розвиток продукційних сил с і л ь с ь к о г о  господарства та підне
сення його товаровости вимагають поліпшити обслуговування 
сільського господарства залізничим транспортом, поліпшити 
шіяхи та забезпечити автотранспортом, притягаючи до цього 
широкі колгоспівські маси.

Падаючи великої ваги винахідництву, як одному з важли
ві них чинників реконструкції сільського господарства, З'їзд 
вважає за потрібне навколо цього питання мобілізувати увагу та 
активність робітничих і колгоспівських мас, а також громад
ських і колгоспівських організацій.

Щоб забезпечити нормальну роботу___тракторного парку тй
наїик складних г.-г. машииГЗ!^4рйдис^за^п^трібне повністю

1 ГіШЛІ^ТЕКА УКГ £

, зсоз ■



В галузі тваринництва.

З'їзд схвалює заходи Уряду в справі розвитку тваринництва 
й ставить перед Урядом, як одне з основних завдаиь, вже
1931 року розв'язати в основному тваринницьку проблему, щоб
1932 року ліквідувати утруднення з м'ясом і для здійснення 
цього вважає за потрібне вже 1931 року сконцентрувати в рад
госпах та кслюспах 800 тис. свиноматок, а також рогатої ху
доби та овець.

Разом з цим З'їзд ставить за завдання забезпечили успішний 
розвиток птахівництва через запровадження масової інкубації, 
розвиток роботи інкубаторно - брудерних станині.

Щоб максимально піднести продукційність тваринництва, 
вважати за потрібне визначити спеціяльну мережу колгоспів 
молочних, свинарських та птахівничих, організувавши відповідні 
спеціяльні колгоспні центри в системі Укрколгоспцентру.

Щоб виконати програму тваринництва, З'їзд вважає за по
трібне протягом найближчих двох років утворити міцну кормову 
базу, поширити споживання кормового буряку, вир< бництво 
корнеплолів і використання відходів та покидьків, зокрема цу
крового буряку, одночасно розгорнувши потужну промисловість 
комбінованих кормів, використавши всі відходи харчової промис- 
лоаосгя. відходи з різниць, відходи рибної та консервної про- 
числовости на вироблювання високоиінних штучних кормів для 
тваринництва.

З’їзд вважає за потрібне протягом найближчих двох років 
вжити рішучих заходів до масового поліпшення породного 
складу с.-г. тварин, широко розвинувши- племінну справу, мети
зацію, поліпшуючи скоростиглість, застосовуючи новіші дося
гнення науки в годуванні с.-г, тварин та загальному налаго
дженні відгодування.

З‘нд вважає за потрібне основну увагу щодо ветеринарно- 
профілактичного обслуговування зосередити на обслуговуванні 
соціялістичного сектору.

У зв'язку із значним поширенням тваринництва З'їзд звертає 
увагу на потребу забезпечити повнотою будівництво промисле1- 
вих тваринницьких фарм.і в радгоспах і в колгоспах, макси
мально використовуючи для цього всі місцеві ресурси будівель
них матеріалів.

З їзд зобов'язує НКЗС та всю колгоспну систему забез
печити всі промислові тваринницькі фарми кормами, зокрема 
силосом.



Спеціялізація.

Виходячи з вельми важливого значення для розвитку про- 
дукційних сил сільського господарства виробничої спеціялізації 
окремих с. г. районів, З'їзд доручає Урядові здійснити заходи 
цим напрямком, звернувши особливу увагу на закінчення спеція
лізації приміської смуги та основних промислових районів, від
повідно до тієї ролі, яку вони повинні відогравати в соціялі- 
стичному господарстві, і територіяльно розташувати спеціялі- 
зовані радгоспи, колгоспи та МТС, відповідно до сільсько-госпо
дарського районування. Відповідно до цього й доручити Уря
дові розробити нову п'ятирічку розвитку соціялістичного сіль
ського господарства України.

К а д р и .

У процесі бурхливого розвитку колгоспівського руху з кол- 
госпівців, наймитів, бідняків і середняків—колгоспників виді
лився вже могутній кадр керівників колгоспівського будівництва, 
що на досвіді колективного господарювання навчився добре 
керувати колгоспівським господарством. З'їзд, відзначаючи до
сягнення на ділянці готування колгоспівських кадрів з колго
співського активу, звертає увагу Уряду на потребу посилити 
готування кадрів з колгоспників, зокрема жіноцтва, зважаючи 
на те, що опанування техніки великого соціялістичного вироб
ництва від організаторів, що їх висунули колгоспівські маси, є 
запорука успіху колгоспівського руху.

На базі досягнень у готуванні масових с.-г. кадрів з колгос
півського та радгоспівського активу — З'їзд ставить завдання — 
подальше підвищити їх технічне й політичне озброєння на рі
вень середньої та вищої агрономічної кваліфікації.

Разом з висуванням організаторів з колгоспівського, активу, 
перепусканням їх через спеціяльні курси й готуванням з них 
бригадирів та керівників окремих галузів — З'їзд відзначає недо
статність забезпечення соціялістичного сектора сільського госпо
дарства „вищим командним складом"—агрономами тощо, і звер
тає увагу Уряду на потребу посилити темпи готування с.-г. фа
хівців у ВИШ'ах, так само на потребу посилити висування до 
ВИЩ'ів колгоспівської молоді, зокрема жіноцтва.

Щоб найщільніше поєднати готування кадрів з практикою 
соціялістичного с.-г. виробництва та максимально озброїти тех
нікою широкі маси робітників радгоспів та колгоспів, З'їзд вва
жає за потрібне поступово перетворити наявну мережу учбових 
закладів на школи — підприємства.

З'їзд доручає Урядові вжити заходів до більшого викори
стання сільсько-господарської науки на користь соціялістичному



сільському господарству, для чого посилити безпосередній 
зв'язок сільсько - господарських наукових установ з сільсько 
господарським соціялістичним виробництвом радгоспів та кол
госпів і зміцнити матеріально-технічну базу с.-г. науки, поста
вивши на чолі її єдиний керівний науковий центр.

Харків, 4 березня 1931 р.
Голова XII Всеукраїнського з'їзду рад Г. Пегровський. Секретар XII Все

українського з'їзду рад М. Василенко.

Видає: Видавництво „Пролетар*
Редагують: Редактори-консультанти НКЮ

Укрліт 94,жб. Харків, Друкарня 2 -ДВОУ УПП‘ Пушкінська, 40, 
Тир, П.бОО—21/і др. арк. Зам. № 145.
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Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.

35. Про комісії в справах недолітків.
ЗО. Про підпорядкування Кам'янської міськради безпосередньо центрові.
87. Про зміну арт. 507 Адміністративного кодексу УСРР.
88 Як настановлюється склад Державної планової комісії УСРР.
89. Про зміну уваги 1 до арт. 234 та доповнення арт 241 Адміністративного

кодексу УСРР.
90. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР.
91. Устава про районові та міські комісії сприяння експортові.

Постанови Президії ВУЦВК.
92. Про підпорядкування Криворізької міськради безпосередньо центрові.
93. Про склад районових виконавчих комітетів та гх президій.
(Ц. Про визначення назви об’єднаного Городиіценського району (на Шевчен- 

кіішшні)  районом їм. Г. 1. Пстровського.
95. Про звільнення т. Качинського В М. від обов’язків заступника Народнього 

комісара земельних справ УСРР
90. Про настановлення т Скалити Н П. на заступника Народнього комісара 

земельних справ УСРР.
37. Про перенесення райцентру Згурівського району з села Згурівки до селнша 

Яготнна.
Постанови РНК УСРР.

98. Про надання пільг контрактантам — засівинкам конопель та прядівного льону
на Україні, відповідно до відозви РНК СРСР та ЦК ВКГІ(б) з 21 січня 1931 р.

99. Про скорочення в 1931 році адміністративно-господарських витрат державних
органів, що е на господарському розрахункові, кредитових установ і ко* 
оперативних організацій.

100. Про ліквідацію Головного кооперативного комітету.
Постанови НКЮ та НКФ УСРР.

!оі. Про виплату подорожніх судвиконавиям.
11>2. Перелік майна, що на нього не можна звертати справляння сум, прису

джених на покриття розтраченого, загарбаного або привласненого майна 
державних установ і підприємств, кооперативних, професійних та громад
ських організацій.

103. Про необов’язковість нотаріально оформляти попехц ппая тя обов’язків за
‘ з'єднання абонравочннамн та іншими документами -у .випддкаушщщщціі 

водНу кооперативних організацій. вщлшт*
ИБЛКГҐЇКА УРС?



№  КАрт. ІІ — 231 —

ПОСТАНОВИ ВУЦВК та РНК УСРР.
35. Про комісії в справах недолітків.

Щоб пристосувати організацію комісій у справах недолітків 
у зв'язку з ліквідацією округ, до двоступневої системи управ
ління, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада 
народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Відділ 6-й розділу 4-го частини 2 ої книги 2-ої Кодексу зако
нів про народню освіту УСРР ухвалити в такій редакції:

В і д д і л  ш о с т и й .
Комісії в справах недолітків.

І.
274. Щоб розв'язувати справи про недолітніх праволомців ві

ком до 16 років та організувати Й керувати допомогою дітям у 
всіх питаннях права, а дорослим — у питаннях права дотично ді
тей, а так само, щоб організувати громадськість навколо справи 
запобігнення й боротьби з праволомством недолітків — утворю
ється комісії у справах недолітків.

1) районові й міські у містах, виділених на окремі адміністра
тивно-господарські одиниці, і 2) Всеукраїнську.

275. Районові комісії у справах недолітків утворюється при 
районових виконавчих комітетах у складі голови, яким є райо- 
новий інспектор соціяльного виховання, і членів комісії —народ- 
нього судді та лікаря, що їх насгаиовлює президія районового 
виконавчого комітету, заступника райоиової організації ЛКСМУ і 
заступника товариства „Друзі дітей*.

275і. Міські комісії у справах недолітків у містах, виділених 
на окремі адміністративно-господарські одиниці, утворюється при 
міських радах у складі голови комісії, яким є міський інспектор 
соціяльного виховання, І членів комісії: нароДнього судді, з на
становлення президії міської ради, лікаря, з настановлення секції 
охорони здоров'я, заступника міської організації ЛКСМУ і за
ступника товариства „Друзі дітей*.

275г. На районові і міські комісії у справах недолітків покла
дається: розглядати справи про праволомства недолітків на те
риторії свого районоаогощентру або міста і справ, передаваних 
від культурно-соціяльних секцій місцевих рад, організувати до
помогу дітям у всіх питаннях права, а дорослим —у питаннях 
права, дотично дітей, організувати громадськість навколо справ 
запобігнення й боротьби з праволомствами недолітків, керувати 
роботою культурно-соціяльних секцій місцевих рад для розгляду 
справ про недолітків й розглядати порядком нагляду роз'язаиі в 
них справи.

2753. Районові й міські комісії в справах недолітків, зважаючи 
на виховну мету, мають право вживати таких заходів до иедо



л'тиіх праволомців: 1) умовляння; 2) віддання під відповідальний 
д >гіяд батькам, родичам або іншим особам, установам та організаці
ям, 3) віддання під піклувальник нагляд обслідувача; 4) відряджень я 
і а батьківщину; 5) поставлення на роботу: 6) примусове ліку
вання і 7) віддання до спеціальних виховних установ (колектори, 
колони, реформаторії),

УеГага. Правила вжиття до праволомців заходів, заз
начених у цьому артикулі, встановлює Народній комісарІят 
освіти УСРР.

Правила віддання до реформаторів Народній комісарІят 
освіти УСРР встановлює, порозумівшись з Народнім комі
саріатом юстиції УСРР.

275і. Районові і міські комісії утримуються коштом місцевого 
юджету.

276. У селах, селищах і містах, що не є районовими центрами, 
розі ляд справ про недолітніх праволомців, як функції соціяльно- 
поавної оборони дитинства, здійснюють культурно-соціяльні секції

ісиевих рад.
Для розгляду справ про недолітків із складу членів секцій 

вилучається комісію з обов'язковою участю в ній учителя, який 
є головою цієї комісії.

До недолітніх праволомців культурно-соціяльні секції мають 
право застосовувати такі заходи. 3) умовляння, 2) віддання під 
відповідальний догляд батькам, родичам або іншим особам, уста
новам та організаціям, 3) відрядження на батьківщину, 4) постав- 
.ення на роботу.

У в а г а .  Коли підчас розгляду справи про недолітнього 
г/раволомця буде визнано за, неможливе обмежитися зазна
ченими заходами, то справу передається на розв'язання 
районової комісії у справах недолітків або міської комісії, 
якщо місцева рада безпосередньо підлягає міській раді, 
виділеній на окрему адміністративно-господарську одиницю.

277. Всеукраїнська комісія у справах недолітків є при Народ- 
ньому комісаріаті освіти. УСРР у складі голови, що його наста- 
новлюе Народній комісар освіти, і двох членів, що їх настановлює 
идповідно Народній комісаріат юстиції УСРР і Народній комі- 
зріят охорони здоров'я УСРР.

277'. До відання Всеукраїнської комісії належить:
1) безпосередньо наглядати й керувати діяльністю районових 

і міських комісій, а так само місцевих рад щодо розгляду справ 
недолітків;

2) переглядати, порядком нагляду, справи, що їх розв'язали 
районові 1 міські комісії:



3) встановлювати порядок розгляду справ недолітків в рад
онових і міських комісіях, а так само в культурно-соціяльних сек
ціях місцевих рад, порядок звітности І діловодства в "цих справах.

278. Постанови комісій і культурно-соціяльних секцій про 
вжиття до недолітніх праволомців заходів медично педагогічного 
впливу мають силу судового вироку.
ну 278і. В роботі усіх комісій в справах недолітків можуть брати 

асть з правом дорадчого голосу заступники громадських орга
нізацій.

2782. Районові і міські комісії у справах недолітків та культурно- 
соціяльні секції місцевих рад доручають робити попередній обслід 
у справах недолітків особам педагогічного персоналу та заступ
никам громадських організацій за згодою з цими організаціями

2783. Взаємини між комісіями в справах недолітків і органами 
Народнього комісаріяту юстиції регулюється уставою про судо
устрій УСРР.

279. Свідки та експерти, що їх викликають комісії в справах 
недолітків, культурно-соціяльні секції місцевих рад та обслідувачі, 
повинні прибути й оповісти все, шо знають у справі, та відпові
сти на всі поставлені питання.

Коли викликані свідки або експерти не прибудуть беззаконних 
на це підстав, чи відмовляться дати свідчення, то комісія в справах 
недолітків, культурно-соціяльна секція .місцевої ради або обслі
дувач складає про це протоколи, надсилаючи його до парольного 
суду, щоб притягти таких свідків або експертів до кримінальної 
зідповідальности.

Крім того, в разі потреби, зазначеним комісіям і культурно- 
соціяльним секціям надається право постановляти припровадити 
неприбулих свідків або експертів через міліцію.

ІІ.
Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з І4 березня 1928 р. «Про 

зміну та доповнення відділу 6 розділу 4 частини 2-ої книги 2-ої 
Кодексу законів про народню освіту УСРР“ (36. Уз. УСРР 1928 р. 
№ 5, арт. 60) скасувати.

Харків, 25 березня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. голови РНК УСРР В. Порайко 

Заст. секоетаря ВУЦВК К. Горлинський. 86

86. Про підпорядкування Кам(янської міськради безпосередньо
центрові.

На скасування своєї постанови з 5 березня 1931 р. про утво
рення Кам'янського району на території кол. Дніпропетровської 
округи (36. Зак. УСРР 1931 р. № 8. арт. 70). Всеукраїнський



центральний виконавчий комітет та Рада народніх комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л и :

1. Зважаючи на велике промислове значення м. Кам'янського, 
виділити Кам'янську міськраду на окрему адміністративно госпо
дарську одиницю та підпорядкувати їі безпосередньо центрові.

2. Підпорядкувати Кам‘янській міськраді порядком приєд
нання сільських місцевостей До міст, що їх виділено на окремі 
адміністративно-господарські одиниці, такі ради:

а) Тритузнянську, Карнаухівську селищні ради та Аульську 
і Романківську сільради, вилучивши їх із складу Дніпропетров
ської міської ради;

б) Криничанську, Ганно-Зачатівську, Карнаухо-Хутірську, Ва- 
силівську, Миколаївську, Благовіщенську, Степанівську, Семенів- 
ську, Новоселівську та Червоно-Іванівську, вилучивши їх із складу 
Солонянського району.

3. Вилучити із складу Солонянського району Попово-Балків- 
ську сільраду і підпорядкувати її Дніпропетровській міській 
раді.

4. Перечислити виселки Чувилине та Гончарку Сурсько-Ли- 
товської сільради Дніпропетровської міської ради до складу 
Солонянського району.

5. Вважати Кам'янську міськраду за міськраду ІІ категорії.
6. Провести порядком і за нормами, що їх передбачено п. „б“, 

арт. 64 чинної інструкції про вибори до рад та на з’їзди рад, 
довибори до Кам'янської міської ради від виборців сільських 
рад, що їх підпорядковується цій міськраді.

Проведення довиборів покласти на чинні виборчі комісії.
Харків, 23 березня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Василеико Голова РНК УСРР В. Чубар. Заст. 

секретаря ВУЦВК К. ГорлинськиЙ.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 24 березня 1931 р. ^ 68. 87

87. Про зміну арт. 507 Адміністративного кодексу УСРР.
Щоб установити пляновїсть у справі торгівлі медикаментами, 

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

Арт. 507 Адміністративного кодексу УСРР ухвалити в такій 
редакції:

,507. Право торгувати медикаментами дається державним 
установам, кооперативним ї громадським організаціям, крім то
вариства Червоного хреста УСРР, а так само приватним підпри
ємствам і особам тільки з дозволу Народньою комісаріату охо
рони здоров'я УСРР або Народнього комісаріату охорони здо
ров'я АМСРР, від кого слід.



Тим самим порядком дається дозвола торгувати речами са 
нітарп та гігієни, що список їх встанов'ьоє Народній комісаріат 
охорони здоров'я УСРР.

Товариству Червоного хреста. УСРР і Його філіям право 
торгувати медикаментами й речами санітарії та гігієни дається з 
дозволу відповідного районового виконавчого комітету або мі 
ської ради, підпорядкованої безпосередньо центрові".

Увагу до арт. 507 Адміністративного кодексу УСРР скасусати.
Харків, 25 березня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст голови РИК УСРР Д, Петров 

ький. Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

88. Як настановлюється склад Державної плянової
комісії УСРР.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет іРаданарох* 
пік комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Голову Державної плянової комісії УСРР обирає Всеукраїн

ський центральний виконавчий комітет.
Заступників голови Державної плянової комісії УСРР затвер

джує Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету
Членів президії Державної плянової комісії УСРР, а так само 

членів Державної плянової комісії УСРР настановлює Рада на- 
родніх комісарів УСРР.

ІІ.
2. Цю постанову видано на зміну арт. З „Тимчасової устави 

про Державну планову комісію УСРР (Держплян УСРР)* (Зо. 
Уз УСРР 1925 р. № 22, арт. 161).

Харків 25 березня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М Василенко. Заст. голови РНК УСРР В. ПораЙко. 

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

89. Про зміну уваги І до арт. 234 та доповнення арт. 241 
Адміністративного кодексу УСРР.

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

ї.
1. Надати право розв'язувати справи про прийняття до гро

мадянства УСРР та про вибуття з нього спрощеним порядком



раЙонойим виконавчим комітетам» що їх визначить окремою по
становою Секретаріят Всеукраїнського центрального виконавчою 
комітету, ї міським радам, виділеним на окремі адміністративнс?- 
юсподарські одиниці.

ІІ.
2. Відповідно до цього поробити такі зміни в Адміністратив

ному кодексі УСРР:
1) Увагу І до арт. 234 Адміністративного кодексу УСРР (36. 

Уз. УСРР 1927 р. № 63-65 арт. 240) ухвалити в такій редаьцп:
„ У в а г а  1. Тих чужоземних громадян, що належать до 

робітничої кляси або до трудового селянства Й перебувають 
на території УСРР для праці тих чужоземних громадян, що 
мають право притулку через переслідування їх за револю
ційно-визвольну діяльність, а так само чужоземних громадян, 
що змінюють своє громадянство через одруження з грома
дянами УСРР, приймають до громадянства УСРР: в Авто
номній Молдавській соціялістичній радянській республіці — 
Центральний виконавчий комітет АМСРР, в районах, що їх 
визначить Секретаріят Всеукраїнського центрального вико
навчого комітету — районові виконавчі комітети і в містах, 
виділених на окремі адміністративно-господарські одиниці,— 
міські ради.

Зазначені органи мають право відмовити заявникам застосувати 
до них спрощений порядок приймання до громадянства УСРР і 
запропонувати їм звернутися з заявою загальним порядком до 
Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.

2) Додати до арт. 241 Адміністративного кодексу УСРР увагу 
в такій редакції:

У в а г а .  Вибувати з громадянства УСРР, у разі одру
ження з чужоземними громадянами, можна спрощеним по
рядком з дозволу: в Автономній Молдавській с о ц і я л і с т и ч н і й  

радянській республиці — Центрального виконавчого комітету 
АМСРР, в районах, що їх визначить Секретаріят Всеукраїн
ського центрального виконавчого комітету — районового ви
конавчого комітету І в містах, виділених на окремі адміні
стративно-господарські одиниці,— міської ради.

Зазначені органи мають право відмовити заявникам за 
стосувати до них спрощений порядок приймання до гро
мадянства УСРР і запропонувати їм звернутися з заявою за
гальним порядком до Президії Всеукраїнського централь
ного виконавчого комітету"

НІ.
3. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 

Союзу РСР з 23 листопада 1930 року „Про спрощений порядок



приймання в громадянство Союзу РСР і виходу з нього* (36. 
Зак. СРСР 1930 р. № 58, арт. 614).

Харків, 25 березня 1931 р.
Вик. об. голова ВУЦВК М, Василенко. Заст. голови РНК УСРР В Порагіко. 

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

90. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на- 

роїніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
Додати до Кримінального кодексу УСРР (36. Уз. УСРР 1927 р. 

№ 26-27, арт. 132) арт. арт. 66і і 121і такої редакції:
„66і. За відмову інженерно-технічних робітників або ухиляння 

їх перейти з пропозиції Народнього комісаріяту праці на іншу 
роботу свого фаху в підприємства важливіших галузей народнього 
господарства, за випадків, передбачених у законі про порядок, як 
наймати й розподіляти робітну силу та про боротьбу з плин
ністю робітної сили,—

примусову роботу або штраф до одної тисячі карбо
ванців".

„121і. За зламання від керівників підприємств, установ і гос
подарств, а гак само від відповідальних робітників органів праці 
законів про найми та пляновий розподіл робітної сили, коли ці 
зламання не спричиняють відповідальности дисциплінарним або 
адміністративним порядком,—

примусову роботу або штраф до одної тисячі карбо
ванців".

Харків, 25 березня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М Василенко. Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. 

Заст секретаря ВУЦВК К. Горлинський. 91

91 Устава про районові та міські комісії сприяння експортові.
1. При районових виконавчих комітетах і міських радах, під

порядкованих безпосередньо центрові, організується комісії спри
яння експортові.

2. Зазначені в арт. І комісії сприяють роботі організацій, що 
виконують експортові завдання, а так само вживають заходів, 
щоб розвинути експортові, заготівлі, посилити промислове вироб
ництво на експорт та здійснити покладенні на райони Й міста зав
дання щодо кількісного й якісного виконання експортового пляну.

Зокрема, на комісії покладається:
1) організувати повне виконання плянів експортових заготівель 

та промислового виробництва від окремих заготівників та підпри
ємств, що працюють на експорт;



2) сприяти виявити та розвинути нові джерела експортової 
продукції у районі або місті;

ЗІ перевіряти виконання від заготівників та підприємств екс- 
портових плянів, зокрема, перевіряти якісні покажчики експор
тової продукції;

4) мобілізувати навколо питань експортових заготівель увагу 
радянської громадськосте втягаючи до роботи над зазначеними 
заготівлями колгоспно-кооперативний актив та бідняцько-серед
няцькі маси, а так само робітничий актив на підприємствах;

5) досконало вивчати економіку району або міста й забез
печувати використання економічних чинників для збільшення ек
спортових ресурсів;

6) наглядати за роботою осередків сприяння експортові на 
підприємствах та в колгоспах.

3. Районові Й міські комісії сприяння експортові складаються 
з голови комісії — голови районового виконавчого комітету або 
міської ради, кого належить, і представників кід колгоспспїлки, 
комітету незаможних селян, об'єднання професійних спілок, міс
цевих спілок споживчої, сільсько-господарської й промислової 
кооперації, члена президії районового виконавчого комітету або 
міської ради, що відає торговельною роботою, керівника місцевого 
відділку Держторгу, притягаючи представників виробничих під
приємств, що працюють на експорт, актив колгоспів району й 
фахівців експорту.

4. Районові й міські комісії сприяння експортові у своїй ро
боті керуються постановами та вказівками і центральної наради 
сприяння експортові при Український економічній нараді і райо
нового виконавчого комітету або міської ради, кого належить.

5. Постанови районових і міських комісій сприяння експортові 
набувають сили но тому, як їх затвердить відповідно президія 
районового виконавчого комітету або міської ради.

Харків, 25 березня 1931 р.

Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. 
Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

Оголошено в .Вістях ВУЦЗК- 2 квітня 1931 р. № 76.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВУЦВК.
92. Про підпорядкування Криворізької міськради безпосередньо

центрові.
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 

п о с т а н о в и л а :
а) зважаючи на велике промислове значення м. Кривого-Рогу 

ті на економічні перспективи Криворізького району, Криворізьку



міськраду виділити на окрему адміністративно-господарську оди
ницю та підпорядкувати її безпосередньо центрові.

б) Порядком приєднання сільських місцевостей до міст, що їх 
виділено на окремі адміністративно-господарські одиниці, Криво
різький район повністю підпорядкувати Криворізькій міськраді.

в) За переданням Криворізького району у відання Криворізької 
міськради, Криворізький район 'зліквідувати.

Харків, 25 січня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. За секретаря ВУЦВК М. Миханлик
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 29 січня 1931 р. № 24

93. Про склад районових виконавчих комітетів та їх президій.
Щоб запезпечити, в зв'язку з переходом на двоступневу 

систему управління, ширшу участь трудящих у безпосередній 
провідній роботі райвиконкомів, Президія Всеукраїнського цен
трального виконавчого комітету, на зміну арт. арт. 9 та 37 По
ложення „Про районові з'їзди рад і районові виконавчі комитети“ 
(36. Уз. УСРР 1927 р. № 56-57, арт. 231), у х в а л и л а  встано
вити такий кількісний склад райвиконкомів та їх президій:

1. Районові з'їзди рад обирають районові виконавчі комітети 
в такому складі:

а) У районах 1 категорії — 25 членів та 7 кандидатів до них;
б) у районах 2 категорії — 35 членів та 9 кандидатів до них;
в) У районах 3 категорії—41 членів та 11 кандидатів до .них.
2. Районові виконавчі комітети обирають із свого складу

президії:
а) У районах 1 категорії в складі 7 членів та 3 кандидатів 

до них;
б) у районах 2 категорії в складі 9 членів та 3 кандидатів 

до них;
в) У районах 3 категорії в складі 11 членів та 5 кандидатів 

до них.
У в а г а .  В число членів президії райвиконкому, що їх 

зазначено в цьому артикулі, входять так само й голова,, 
заступник голови та секретар районового виконавчого ко
мітету.

Харків. 25 січня 1931 р.

Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. секретаря ВУЦВК М Ми- 
хайлик.

Оголошено в ^Вістях ВУЦВК" 29 січня 1931 р. 24.



94 Про визначення назви об'єднаного Городишенського району 
(на Шевченківщині) районом ім. Г. І. Петровського.

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

У зв'язку з злиттям районів ім. Г. І. Петровського та Городи- 
ьіенського (на ШевчекІвщині), надати об'єднаному районові 
назву *м. Г. І. Петровського.

Харків. 13 лютого 1931 р.
Вик.об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст секретаря ВУЦВК М. Михайли»» 
Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 15 лютого 1931 р. № 39.

95. Про звільнення т. Качинського В.М. від обов'язків заступника 
Народнього комісара земельних справ УСРР.

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

Звільнити тов. Качинського В. М. від обов'язків заступника 
Народнього комісара земельних справ УСРР через перехід його 
на іншу роботу.

Харків. 15 березня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М Василенко. Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинськи.и 
Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 24 березня 1931 р. № 68.

96. Про настановлення т. Скалиги Н. П. на заступника Народнього 
комісара земельних справ УСРР.

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

Настановити тов. Скалигу, Никифора Пилиповича, на заступ- 
і и к а  Народнього комісара земельних сцрав УСРР.

Харків. 15 березня 1931 р.
Вик.об. голови ВУЦВК М. Василенко Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський
Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 24 березня 1931 р. № 68. 97

97. Про перенесення райцентру. Згурівського району 
із с. Згурівки до селища Яготина.

Зважаючи на економічне значення селища Яготина для всього 
Згурівського району та на сприятливіші умови для розташування 
районових установ в Яготині, перенести центр Згурівського району 

села Згурізки до селища Яготина, перейменувавши Згурівський 
І айон на ЯготинськиЙ.

Харків, 25 березня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський. 
Оголошено в «Вістях ВУЦВК* 26 березня 1931 р. № 70.



ПОСТАНОВИ РНК УСРР.

98. Про надання пільг контрактантам — заявникам конопель 
та прядівного льону на Україні, відповідно до відозви РНК 

СРСР та ЦК ВКП(б) від 21 січня 1931 р.

Рада народні* комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
1. Колгоспи та індивідуальні бідняцько-середняцькі господарства 
в 75 перспективних льоно-коноплярських районах, що засіють 
в 1931 році в коноплярських районах найменш 6% своєї загаль
ної засівної площі коноплями та в льонарських районах най
менш 10% прядівним льоном,— на розвиток відозви РНК СРСР 
та ЦК ВКП(б) від 21 січня 1931 року, увільнити від звичайних 
норм здавання хліба врожаю 1931 року.

Пільгу цю надається господарству, якщо воно здасть контрак
товану продукцію за договором контрактації.

(Список згаданих районів додається).
2. За загальну засівплощу господарства, до якої встановлюється 

відсоток засівплощІ конопель та льону, вважається площу ози
мого клину 1930 року плюс площа ярини 1931 року.

3. Встановити такий порядок надання зазначених пільг:
а) не переводити в 1931 році контрактацію ярих засівів зер

нових культур в тих господарствах перспективних льоно-коно
плярських районів, які складуть договори котрактації та переве
дуть належний засів конопель та льону у відповідному відсотку 
до засівплощі;

б) звільнити від виконання обов'язків здавати хліб ті льоно- 
коноплярські господарства, що склали контрактаційні хлібні до
говори (на озимі чи ярі культури) до того, як склали договори 
на контрактацію засівів льону та конопель в розмірах площ, які 
дають право на пільгу в здаванні хліба.

Наркоматові постачання УСРР найпізніш 20 березня розробити 
та дати місцям вказівки, як повертати аванси, що їх одержали ці 
засівники за контракційними договорами на зернові культури;

в) Наркоматові постачання УСРР, складаючи порайонові та 
поселенні пляни хлібозаготівель врожаю 1931 р., передбачити 
відповідне їх зменшення в частині, що стосуватиметься до льоно- 
коноплярських господарств, увільнених від зобов'язань здавати 
хліб.

За доведення пляну хлібозаготівель до села господарства, що 
мають пільгу, береться на облік за окремим списком.

Харків, 16 березня 1931 р.

Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. КерівКичнй справ РИКУ СРР Я. Касян.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 17 березня 1931 р. № 63.



Додаток до арт. 98 36. Зак.
СПИСОК ПЕРСПЕКТИВНИХ ЛЬОНО-КОНОПЛЯРСЬКИХ РАЙОНІВ.

(За останнім адмінлоділом).
1. Семеніеський
2. Новгород - Сіверський
3. Середпьо-Будський.
4. Шостенський.
5. Корюківський 
*\ МснськиЙ.
7. Коропський.
8. КролевецькиЙ.
9. Глухівський.

10. Галицький.
11. Золотоноський.
12. Конотопський.
13. Магдалинівський.
14. Царичанський.
15. Оржниький.
16. Лубенський.
17. Велико - Багачанський.
18. Красноградський.
19. Велико - Писарівський.
20. ГельмязівськиЙ.
21 Чориобаївський.
22. Аитонівський.
23. Ст.-Костянтинівський
24. Чутівський.
25. Волочиський.
26. Проскурівський.
27. Білопільський
28. Ульяиївськнй.
29. ОхтирськиЙ.
30. Ляхоеецький.
31. Теофипідьські'й.
32. Путівльський.
33. Бахмачський
34. Миргородський.
35 Оболонський.
6. ЗіпькІвський 

37 Ликанський
38. Опішнянський.

39. Ново-Санжарський.
40. Липово* Долинський.
41. Городнянський.
42 Сновський.
43. Ршкинський.
44. Понорницький.
45. Остерський
46 Недригайлівський.
47. Березнянський.
48. Олишівський.
49. Чорнобильський.
50. Народицький 
51 Овручський
52. Малинський.
53. Коростенський.
54 Козелецький.
55. Боришшльський
56. Вел • Димерський.
57. Жуківський.
58. ІванківськиЙ.
59. Розважівський.
60 Хабнянський.
61. Барашівський.
62 Городнинський.
63. Ємільчанський.
64 Лугинський.
65. Олевськнй.
66. Словечанський
67. Володарський
68 Новгород - Волинський
69 Потіївський.
70 Пулинський.
71. Ярунськіїй.
72. Бобровицький.
73 Носівський.
74 Ніжекський 
75. Чернігівський.

99. Про скорочення в 1931 році адміністративно - господарських 
витрат державних органів, що є на господарському розрахун

кові, кредитових установ і кооперативних організацій.

Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
І.

Скоротити в 1931 році адміністративно - господарські витрати:
1) об'єднань і трестів, підурядних Вищій раді народнього гос

подарства УСРР, Народьному комІсаріятовІ постачання УСРР і 
їародньому комІсаріятовІ земельних справ УСРР, а так само 

кредитових установ республіканського І місцевого значення на



10% проти затверджених для них від органів ро&тничо-селянськс 
інспекції кошторисів на особливий квартал 1930 р., або, колі 
таких кошторисів не затверджено, проти фактичних витрат за 
цей квартал;

2) усіх інших, що є на господарському розрахункові, держав 
них органів республіканського І місцевого значення, а так само 
кооперативних організацій республіканського і місцевого зн. 
ч<ння — на 15% проти зазначених у п. І цього арт. кошторисів 
або фактичних витрат.

У в а г а :  Передбачене в цьому артикулі скорочення не по
ширюється на адміністративно-господарські витрати, під 
приємств, зайнятих безпосередньо виробничою діяльністю 
(фабрики, заводи, радгоспи), а так само на витрати первісних 
кооперативних організацій, крім управ районових споживчих 
товариств.

2. Затверджувати кошториси на адміністративно-господарські 
гитрати на 1931 рік покладається:

1) державних органів республіканського і місцевого значення, 
що є на господарському розрахункові,— на народні комісаріати 
УСРР або районові виконавчі комітети І міські ради, що в їхньому 
віданні ці органи є, на кого слід;

2) кооперативних організацій республіканського і місцевого 
значення — на управи відповідних організацій за згодою з Народ 
нім комісаріятом робітничо-селянської інспекції УСРР або міс
цевими органами робітничо-селянської інспекції, на кого слід.

ІІ.
3. Цю постанову видано на доповнення постанови РНК УСРР 

з 31 липня 1930 р. „Про порядок, як вираховувати адміністра
тивно-управлінські витрати на 1930-31 р. урядництв і установ, 
що є на державному і місцевому бюджетах, а так само державних 
органів, що чинять на засадах комерційного (господарськбго) 
розрахунку, мішаних акційних товариств і кооперативних органі
зацій" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 17, арт. 364).

Харків, 22 березня 1931 р.
Зам. голови РНК УСРР Сербиченко. КерІвничиЙ справ РНК УСРР Я. Касян.
Оголошено в „Вістях, ВУЦВК* 24 березня 1931 р. № 68. 100

100. Про ліквідацію головного кооперативного комітету УСРР
Розгорнута соціялістична перебудова народнього господар

ства УСРР значно зміцнила всі види кооперації УСРР. Від 
повідно до цього централізоване державне керівництво діяль
ністю кооперації, що Його здійснював Головний кооперативний



юмітет УСРР, треба замінити так, щоб регулювання роботи 
окремих кооперативних систем провадили безпосередньо відпо
віли народні комІсаріяти та центральні установи УСРР за функ- 
ііональною ознакою.

За силою викладеного Рада народніх комісарів УСРР по
с т а н о в и л а :

І.
1. Головний кооперативний комітет при Раді народніх комісарів 

УСРР зліквідувати.
2. Функції Головного кооперативного комітету УСРР щодо 

керівництва окремими системами кооперації покласти на відпо
відні народні комісарїяти й прирівнені до них центральні уста
нови УСРР.

ІІ.
3. Постанову Ради народніх комісарів УСРР з 31 січня 1922 р. 

„Зміна положення про Головний Кооперативний Комітет УСРР 
(36. Уз. УСРР 1922 р. № 4, арт. 67) с к а с у в а т и .

Харків, 23 березня 1931 р.
Голова РИК УСРР В. Чубар. Керівничий справ РНК УСРР Я Касян.

ПОСТАНОВА НКЮ ТА НКФ УСРР.
101, Про виплату подорожніх судвиконавцям.

На доповнення постанови ИКЮ та НКФ УСРР з 6 листопаду 
1930 року „Про судові витрати в цивільних справах" (36. Зак. 
УСРР 1930 р. від. ІІ, № 19, арт. 124), НКЮ та НКФ УСРР по
с т а н о в и л и :

1. На виплату подорожніх та добових витрат судовим вико
навцям береться оплату з такого розрахунку:

Сума справляння

Р о з м і р -  

1 1 2 категорії

— о п л а т и  

3 категорія У в а г а

На селі В межах 
міста На селі В' межах 

міста

До 50 крб. включ 50 коп. 50 коп. 1 крб 1 крб. ПозІл на кате-
- 200 „ 3 коб. 1крб.50к 6 „ 3 „ горн той самий.

що й для єдиної
• 500 „ „ 4 „ 2 крб. 8 * 4 „ державної оплати.
- 1000 „ 5 „ 2 крб 50к. 10 „ 5 „
Понад 1000 крб . . 10 . 5 крб. 23 • 12 „



2. В справах, де виконавчі чинності не полягають у спра 
влянні певної грошевої суми, а полягають, наприклад, у такіх 
чинностях, як виселення з приміщень, передання дитини тощо, 
оплату на подорожні та добові витрати справляється в розмірі 
З крб. для 1 і 2 категорії та б крб, для третьої категорії.

3. Зазначені суми береться тоді, коли виїздять на віддаль 
найменш 2 клм. і найбільш 10 клм. В межах міста суми на роз'
їзди береться незалежно від віддалі.

Коли треба їхати на віддаль понад 10 клм., то за кожні 10 клм. 
береться стільки ж, з тим, що неповні 10 клм. вважається за 
повні. В ці розрахунки входить маршрут туди й назад.

4. Зазначені суми береться за кожну окрему поїздку, в даній 
справі і здається на прибуток місцевого бюджету.

Витрати, зв'язані з роз'їздами, покривається з сум, що перед
бачаються видатковою частиною кошторису в межах реальної 
потреби за місцевими умовинами.

5. З виданням цієї постанови вважати за нечинні: -
а) арт. 8 постанови НКФ та НКЮ УСРР від 27 квітня 1928 р. 

„Про зміну такси оплати за судово-виконавчі чинності" (36. Уз. 
УСРР 1928 р., від ІІ, № 7, арт. 48); б) постанову НКЮ та НКФ 
УСРР з 18 січня 1930 р. „Про зміну постанови з 27 квітня 1928 р. 
про зміну такси оплати за судово-виконавчі чинності" (36. Зак. 
УСРР 1930 р. від ІІ, № і, арт. 17); в) постанову НКЮ та НКФ 
УСРР з 19 квітня 1930 р. „Про доповнення постанови про зміну 
такси оплати за судово-виконавчі чинності" (36. Зак. УСРР 
1930 р. № 10, арт. 78) та г) постанову НКЮ і НКФ з 1 серпня 
1930 р. „Про зміну редакції арт. 8 такси оплати за судово- 
виконавчі чинності*, що її розіслано на місця без оголошення 
в 36. Зак. УСРР.

Харків, 23 березня 1931 р.
НКЮ та ГПР В. Поляков. Заст. НКФ УСРР Меламедовський. 102

102. Перелік майна, що на нього не можна звертати спра
вляння сум, присуджених на покриття розтраченого, загарба
ного або привласненого майна державних установ і підпри
ємств, кооперативних, професійних та громадських організацій.

Підстава: увага до арт. 321 ЦПК УСРР та поста
нова ЦВК і РНК СРСР з 10 серпня 1927 р. „Про по
рядок покриття збитку від розтрати, привласнень та 
крадіжок майна державних установ та підприємств, 
кооперативних, професійних та громадських організа
цій* (36. Зак. СРСР 1927 р. № 5/, арт. 507).

Народній комісаріат юстиції* Й Народній комісаріят фінансів 
УСРР п о с т а н о в и л и :



1, Справляючи суми, присуджені на покриття розтраченого, 
загарбаного або привласненого майна державних установ і під
приємств, кооперативних, професійних та громадських організа
цій, не можна звертати справляння на таке майно засудженого- 
(запізваного):

1) на одяг та взуття, потрібні для нього самого й членів Його 
родини або Його утриманців, а саме: по одній речі верхнього 
одягу й щоденного носильного одягу, по парі чобіт чи ботинок 
або валянків та по шапці чи кашкетові Й хустці або зимовому 
платку на кожну з перелічених осіб, з тим, що в літку справляння 
можна звертати на речі, уживанні взимку й навпаки;

2) на потрібну для всіх вищезазначених осіб білизну (носильну 
та постільну) найбільше па дві зміни на кожну з них;

3) на ліжка, постілі (матрац, подушка) та ковдри, по одній 
з цих речей на кожну з перелічених вище осіб;

4) на потрібні всім згаданим особам харчі на один місяць за 
нормами, встановленими для безспірних справлянь (арт. Ц0 Адм. 
кодексу УСРР) та паливо загалом ЗСО кілограм кам'яного ву
гілля, або 1.000 кілограм дров, або 1.500 кілограм соломи, або 
1.400 кілограм торфу на всю родину;

5) на потрібний їм посуд: один чайник або чавун на окріп та 
одно відро на всю родину, а так само по одній тарілці, ви- 
дельці, ножеві, ложці, склянці, або чашці та мисці на кожного з 
членів родини;

6) на потрібну для трудового сільського господарства одну 
хату, одну комору або клуню, один хлів та льох, а так само 
такий живий та мертвий сільськогосподарський реманент: одного 
коня або пару волів чи відповідну кількість іншої тяглової ху
доби, один плуг або одну соху та одну борону;

7) на корми, потрібні для вищепереліченої худоби до вигону 
іі на пашу, а так само на насіння для наступного засіву — за 
нормами, встановленими для безспірних справлянь (арт. 110 Адм. 
кодексу УСРР):

8) на нижчепереліченІ знаряддя особистої праці засудженого 
(запізваного), якщо суд не позбавив його права працювати в да
ному фа^у, та коли ці знаряддя служать для нього засобом до 
життя без визиску найманої праці, а саме:

1) загально-поширений набір найпростіших струментів, вар- 
статів і машин (без механічного двигуна), уживаних у даному 
реместві, промислі або фаху, та

2) набір найпотрібнішої довідкової та науково-технічної літе
ратури за фахом засудженого (запізваного).

2. Правила арт. 1 цієї постанови ширяться також і на ви
падки, коли на підставі судового вироку справляння звертається 
на спільне майно, що належить засудженому (запізваному) разом з



іншими особами або з його дружиною (арт. 408і Цив. код 
УСРР).

Харків, 25 березня 1931 р.
Заст. ИКЮ та ГПР А Ііриходько. Заст. НКФ УСРР Яаевський.

103. Про необов'язковість нотаріяльно оформляти перехід прав 
та обов'язків за правочинами та іншими документами у випад
ках ліквідації, з'єднання або поділу кооперативних організацій.

Народній комісарІят юстиції УСРР п о с т а н о в и в  п о я с н и т и :
1. Перехід прав та обов'язків за правочинами та іншими до

кументами за випадків, передбачених арт. 38 і 41 Устави про 
порядок припинення кооперативних організацій при їхній лікві
дації, з'єднанні й поділі (36. Зак. СРСР 1927 р. № 37, арт. 372), 
не потребує нотаріяльного оформлення.

2. До організацій, утворених в результаті поділу або з'єд
нання, згадані права та обов'язки переходять з дня реєстрації 
статутів знов утворених організацій, або з дня помітки в реєстрі 
про вхід до даної організації інших — закритих.

3. З виданням цієї постанови касується обіжника НКЮ УСРР 
з 7 лютого 1928 р. „Про вчинення від нотаріяльних контор напи
сів на документах кооперативів про перехід прав і обов'язків 
від одних кооперативних організацій до інших в разі з'єднання 
•або поділу кооперативних організацій згідно з постановою ЦВК 
іа РНК СРСР від 15 червня 1927 р.“ (Бюлетень НКЮ УСРР 
1928 р. Кв 2, арт. 15).

Харків, 25 березня 1931 р.
Заст. НКЮ та ГПР А. Приходько. Член колезі НКЮ Зав. кодвід- 

ділу С. Пригов.

Видає: Видавництво „Пролетар**
Редагують: Редактори-консультанти НКЮ

ПОСТАНОВА НКЮ УСРР.

Укрліт >&94/жб Харків. Друкарня 2 .ДВОУ УПП“ Пушкінська, 40. 
Тир. П.бОр—Iі/ др. арк. Заи. >6 149.



—тд РОЗПОРЯДЖЕНЬ —-
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ 

№ Н 21 квітня 1931 р. № 11 * 104 * 106 107 108 109

З М І С Т
Постанови ВУЦВК І РНК УСРР.

104. Устава про секції робітничо-селянської інспекції при сільських радах.
105 Як фінансувати шляхове господарство УСРР.
106. Про пільги членам промислових кооперативних артілей і товариств.

Постанова РНК УСРР.
107. Устава про Ценгральну нараду сприяння експортові при Українській еконо

мічній нараді.

Інструкції Наркомсоцзабезу та Наркомздоров'я УСРР 
І постанова НКЮ УСРР.

108. Як забезпечувати родини військовиків (військових службовців).
109. Як застосовувати розділ VII Кодексу про пільги військовикам та військово

зобов'язаним РСЧА і їх родинам.
ПО. Про неспірне справляння адміністративним порядком грошевих позик із чле

нів колишніх промислово-кредитових кооперативних товариств.

ПОСТАНОВИ ВУЦВК 1 РНК УСРР.

104. Устава про секції робітничо - селянської інспекції при 
сільських радах.

Щоб притягти широкі робітничі, бідняцько-наймитські 1 кол
госпні маси, а так само середняцьсий актив села до практичної 
роботи контрольних юомісьй робітничо селянської інспекції 8 
справі здійснення масової контролі за виконанням директив Уряду, 
щоб успішно боротися за поліпшення якости роботи апарату 
державних, кооперативних і громадських організацій та щоб 
викорінити бюрократизм і тяганину* Всеукраїнський центральний 
виконавчий комїт£і^і-^дапн£родніх комісарів УСРР п о с т а 
н о в и л и :  . г >/№«*•** 1 '

(о(оЬЬ02Ґщ, У|«



І.

Затвердити таку Уставу про секції робітничо-селянської інспек
ції при сільських радах:

1. При всіх сільських радах утворюється секції робітничо- 
селянської інспекції. Секції складаються з тих, що добровільно 
записалися для роботи в них — членів сільських рад та канди
датів до них.

Особовий склад секції затверджує пленум сільської ради; цей 
пленум може вводити до складу секції з правом ухвального го
лосу і тих виборців, що не є за членів чи кандидатів у члени 
сільської ради.

2. До участи в роботі секції робітничо-селянської інспекції 
з правом дорадчого голосу за постановами секції притягається 
представників: комітету незаможних селян, груп сприяння робіт
ничо-селянській інспекції при колгоспах і радгоспах, жінделегаток, 
виробничих нарад, тимчасових контрольних комісій, комсомоль
ських, професійних та інших громадських організацій, фахівців 
культробітників на селі (вчителів, агрономів, лікарів, землевпо
рядників'тощо), а так само поодиноких виборців, а надто кол
госпників, наймитів, бідняків і жінок.

3. У сільських радах, де членів є найменше 40, для орга
нізації й керівництва роботою секції робітничо-селянської інспек
ції виділяється бюро з трьох осіб, що його обирає пленум сек
ції і затверджує сільська рада.

У всіх інших сільських радах всю організаційну роботу 
секції робітничо-селянської інспекції веде голова й секретар 
секції, що їх так само обирає пленум секції і затверджує сіль
ська рада.

4. Бюра і голови секцій робітничо-селянської інспекції є без
посередні організатори виконання завдань сільських рад, ра- 
йонових та міських контрольних комісій робітничо-селянської 
інспекції.

Бюра й голови секцій самостійно справ не розв'язують, а го
тують та пророблюють відповідні матеріали для пленуму секції, 
за винятком окремих безспірних справ, що їх розв'язують вони, 
порозумівшися з президією сільської ради.

5. Секції робітничо-селянської Інспекції здійснюють свою ді
яльність під безпосереднім керівництвом сільських рад і районових 
та міських контрольних комісій робітничо - селянської інспекції.

Виконуючи окремі завдання сільських рад, районових І мі
ських контрольних комісій робітничо селянської інспекції, секції 
провадять свою роботу за виробленим пляном, іцо містить у 
собі всі питання, які випливають з основних завдань, що стоять 
перед органами робітничо-селянської інспекції на селі. Цього 
пляна затверджує пленум секції і сільська рада.



6 За основну методу роботи секцій є метода обсліду та пе- 
рр-в рки окремих установ і організації, підлеглих сільській раді, 
а так само кооперативних і громадських організацій села.

Обслід і перевірку роблять бригади секцій, притягаючи від
повідні громадські організації (легку кінноту, робселькорів, чле
нів груп сприяння робітничо-селянській інспекції при колгоспах, 
радгоспах і підприємствах, членів виробничих нарад тощо), а 
тік само поодиноких виборців (колгоспників, наймитів тощо).

7, Из секції робітничо-селянської інспекції покладається:
1) наглядати й контролювати, щоб усі організації, які є на те

риторії даної сільської ради, запроваджували до життя заходи 
соціалістичної перебудови села та сільського господарства, 
ліквідації куркуля як класи на базі суцільної колективізації та 
заходів до культурно соціяльноюі побутового будівництва, а так 
само до виконання основних поаітично-господарських кампаній 
на селі (хлібозаготівля, засівна кампанія, виконання промфїнпля- 
нін, перевибори сільських рад, фінансові кампанії, розміщення 
позик тощо);

2) заохочувати установи, підприємства, радгоспи, колгоспи, 
юоперацію за інші громадські організації, що є на території 
сільської ради, до поліпшення їхньої роботи та допомагати їм 
це поліпшення здійсновлти;

3) ниачати стан колгоспного будівництва на селі і стан окре
мих колгоспів, радгоспів і підприємств,

4) допомагати сільській раді в справі організації широких 
міс роб танків, колгоспників, бідняків і середняків активістів для 
нрнїмги мня їх до справи поліпшенні, раціоналізації і здешев
лення радянського апарату на селі, а так само в справі притяг
нення т р у д я т ч х  до виконання функції державного управління, 
не ві зриваючи їх від постійної роботи в радгоспах, колгоспах, 
підприємствах тощо,

5) організувати й керувати групами сприяння робітничо-селян
ській інспекції при кодгоспах і радгоспах;

і) нагзгодити роботу в справі боротьби з бюрократизмом, 
тяган іною, без осполаршстю, в и к р и в л я н и м  каясової лінії, фор
ма іьно чиновницьким ставленням до запитів широких трудящих 
мас, широко розвиваючи самокритику, скеровану на піднесення 
творчої шіціятнпн та самодіяльности мас в справі виявлення 
всіх хиб у роботі радянського апарату;

7)лопоміізти практичними заходами розвиткові в роботі сіль
ських установ, п.дприємств, радгоспів, колгоспів тощо соціялі- 
сти іннт праці: соиіялістичного змагання, ударництва, зу-
трічних промфінтяшв, буксирних і наскрізних бригад тощо.

В Дія здіЛ*н°ння вищезазначених завдань секції робітничо- 
селянської Інспекції мають право:



1) перевіряти, з власної їніціятиви, а так само і на завдання 
сільських рад та контрольних комісій робітничо • селянської 
інспекції, як саме виконують державні й громадські установи 
всі постанови та розпорядження центральних і місцевих орга
нів влади;

2) провадити обслід,—з доручення районових і міських кон
трольних комісій робітничо-селянської інспекції та за постановою 
сільської ради або з власної ініціативи, але з відома президії 
сільської ради.— окремих установ і організацій на селі, вияв
ляючи помилки й викривлення, що їх вони припустили в прак
тичній роботі, та вживаючи відповідних заходів до впорядку
вання роботи цих установ і організацій;

У в а г а .  Перевірку та обслід установ і підприємств, не 
підурядних сільським радам, секції роблять тільки на зав
дання або з дозволу вищих органів робітничо-селянської 
Інспекції.

3) здійснювати, разом з ревізійною комісією сільської ради, 
фінансову контролю за тим, як використовують кошти установи 
і підприємства, що є на сільському бюджеті, а так само торго
вельні, кооперативні та громадські організації села, крім промис
лових підприємств районового, республіканського й союзного 
значення;

4) обізнаватися з усіма матеріялами та документами усіх 
державних, громадських і кооперативних установ і підприємств, 
підурядних сільським радам, а так само одержувати від них 
пояснення, звіти й довідки, потрібні в процесі обсліду;

5) брати участь з дорадчим голосом на всіх нарадах і засі
даннях сільської ради, її президії, а так само на комісіях і нара
дах, що їх скликають місцеві, громадські й коперативні організації.

6) пропонувати, з санкції президії сільської ради, усім під- 
урядним сільській раді установам і організаціям виправити хиби 
в їхній роботі та вжити заходів до поліпшення й раціоналізації 
роботи і зменшення додаткових видатків цих установ і організацій;

7) розглядати й ухвалювати постанови на скарги та заяви 
на безгосподарність, бюрократизм у різних його виявах, тяга
нину, нечуле ставлення до потреб і запитів трудящих мас, 
переслідування робсількорівської роботи, гоніння за критику
вання хиб у, роботі установ, на протекціонізм, заяви про викрив
лення клясової лінії, засміченість установ клясово-чужим і воро
жим радянській владі елементом;

У в а г а .  Заяви про хиби в роботі по установах і організа
ціях, не підурядних сільським радам, секції надсилають 
із своїм міркуванням до відповідних районових і міських 
контрольних комісій робітничо-селянської Інспекції.

Скарги на постанови судово-слідчих органів і сільських



судів секції не розглядають. Але за тих випадків, коли в 
цих скаргах е вказівки на те, що зазначені вище органи 
викривили класову лінію, виявили бюрократизм і тяганину, 
то секції надсилають їх із своїми висновками до міських і 
районових контрольних комісій робітничо-селянської інспекції.

8) подавати до президії сільської ради пропозиції про накла
дення стягання на поодиноких робітників установ і організацій, 
підурядних або підконтрольних сільській раді;

9. Постанови секції робітничо-селянської інспекції затверджує 
президія сільської ради.

Ті з справ, які проробила секція, що мають суспільно-полі
тичне й господарське значення для села, президія сільської ради 
подає обов'язково на розгляд пленуму сільської ради.

10. Пропозиції секції про відставлення від роботи провідних 
робітників повинно погоджувати так само з районовою або місь
кою котрольною комісією робітничо-селянської інспекції.

За тих випадків, коли сільська рада не затвердить пропози
ції секції робітничо-селянської інспекції, то секція має право 
перенести справу до районової або міської контрольної комісії 
робітничо селянської* інспекції.

П. Постанову секції, що її затвердила сільська рада, можна 
оскаржити до районової або міської контрольної комісії робіт
ничо-селянської інспекції.

12. Секції робітничо-селянської інспекції дають звіт про свою 
роботу президії сільської ради найменше один раз на три місяці, 
а пленуму сільської ради — один раз на шість місяців.

Крім того секції регулярно інформують про свою роботу 
міські і районові контрольні комісії робітничо-селянської інспек
ції, а так само висвітлюють наслідки своєї роботи в стінних та 
районових газетах.

13. Секції робітничо селянської інспекції, щоб притягти до 
своєї роботи трудящих та ознайомити їх із своєю роботою, по
винні доповідати про свої завдання і діяльність на загальних 
зборах робітників, колгоспників, наймитів і бідняків.

ІІ.
14. Цю постанову видано на скасування арт. арт. 1—9 поста

нови ВУЦВК і РИК УСРР з 14 грудня 1928 р. „Устава про 
секції робітничо-селянської інспекції при сільських радах і райо
нових виконавчих комітетах** (36. Зак. УСРР 1929 р. № 4, 
арт. 19) та на зміну постанови президії ВУЦВК з 15 січня 1931 р. 
•Про організаційну побудову сільських рад*1 (Вісті ВУЦВК з 
27 січня 1931 р. № 22).

Харків, 5 квітня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Заст. Голови РНК УСРР Сербиченко. 

Оігретар ВУЦВК М. Васнленко.



105. Як фінансувати шляхове господарство УСРР.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітеті Рада народнії 
комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.

1. Утворити такі фонди шляхового будівництва: республікан
ський, Автономної молдавської соціялістичної радянської респу
бліки, районові й сільські.

У в а г а .  При міських радах, підлеглих безпосередньо
центрові, шляхові фонди утворюється на підставах, перед
бачених для районових шляхових фондів.

2. Республіканський шляховий фонд складається з:
а) щорічних асигнувань за бюджетом УСРР;
б) цілевих асигнувань із загальносоюзного шляхового фонду.
3. Кошти республіканського шляхового фонду витрачається*
а) на капітальне будівництво та на поточний ремонт і утри

мання шляхів загальносоюзного й республіканського значення.
б) на цілеві асигнування до шляхових фондів АМСРР і районів 

на поточний ремонт Й утримання шляхів загальносоюзного та 
республіканського значення, а так само на посилення капіталь
ного будівництва шляхів місцевого значення.

4. Шляховий фонд АМСРР складається з:
а) щорічних асигнувань за бюджетом АМСРР;
б) цілевих асигнувань із шляхового фонду УСРР (п. „б* 

арт. 3).
5. Кошти шляхового фонду АМСРР витрачається:
а) на капітальне будівництво шляхів республіканського 

(АМСРР) значення;
б) на поточний ремонт і утримання шляхів загальносоюзного 

й республіканського значення;
в) на цілеві асигнування до районових шляхових фондів на 

посилення будівництва, поточного ремонту й утримання шляхів 
районового значення.

6. Районові шляхові фонди складаються з:
а) щорічних асигнувань за районовими бюжетами;
б) цілевих асигнувань із шляхових фондів УСРР або, відпо

відно, АМСРР (п. „б“ арт. З і п. „в“ арт. 5).
7. Кошти районових шляхових фондів витрачається:
а) на капітальне будівництво, поточний ремонт і утримання 

шляхів районового значення,
б) на асигнування до сільських шляхових фондів.
8. Сільські шляхові фонди складаються з:
а) щорічних асигнувань за сільськими бюджетами;



б) коштів, що надходять на потреби шляхового господарства 
від самооподаткування;

в) грошевих внесків замість трудового шляхового відбутку;
г) асигнувань із районових шляхових фондів.
9. Кошти сільських шляхових фондів витрачається на будів

ництво, поточний ремонт і утримання сільських шляхів, у тому 
числі на провадження трудового шляхового відбутку.

10. Цілеві асигнування з коштів вищих шляхових фондів до 
нижчих провадиться відповідно до затверджених виробничо-фі
нансових плинів.

11. Головна управа шосових і ґрунтових шляхів та автомо
більного транспорту УСРР складає щорічні пляни шляхового 
будівництва, призначеного до здійснення коштом республікан
ського шляхового фонду, врахувавши при цьому плянові заявки 
АМСРР, районових виконавчих комітетів і міських рад, підлеглих 
безпосередньо центрові, на видання їм цілевих асигнувань.

Одночасно Головна управа шосових і ґрунтових шляхів та 
автомобільного транспорту УСРР складає пляна розподілу цілевих 
асигнувань з республіканського фонду до шляхових фондів 
АМСРР, районів і міських рад, підлеглих безпосередньо центрові.

Зазначені в цьому артикулі пляни треба обов'язково погоджу
вати з Народнім комісаріятом фінансів УСРР.

12. Кошти республіка'нського шляхового фонду Народній ко- 
місаріят фінансів УСРР передає Всеукраїнській конторі централь
ного банку комунального господарства й житлового будівництва 
на підставі спеціяльного укладеного між ними договору.

Зазначені кошти Всеукраїнська контора центрального банку 
комунального господарства і житлового будівництва видає орга
нізаціям, що провадять шляхове будівництво, за вказівкою Го
ловної управи шосових і ґрунтових шляхів та автомобільного 
транспорту УСРР, а так само переказує іх до шляхового фонду 
АМСРР і місцевих шляхових фондів на підставі розподілу Го
ловної управи шосових і ґрунтових шляхів та автомобільного 
транспорту УСРР, відповідно до пляну, передбаченого в арт. 11 
цієї постанови.

13. Шляховий фонд АМСРР і місцеві шляхові фонди є в роз
порядженні відповідно — Ради народніх комісарів АМСРР, райо
нових виконавчих комітетів, міських рад, підлеглих безпосередньо 
центрові й сільських рад, у кого слід, і вони витрачають їх на 
підставі затверджених від них плянів шляхового будівництва 
відповідно до плянів, що іх затверджує Головна управа шосо
вих І ґрунтових шляхів та автомобільного транспорту УСРР, 1 
додержуючи правил витрачання коштів місцевого бюджету.

14. Річні звіти про стан і витрачання коштів шляхового фонду 
АМСРР та місцевих шляхових фондів складається, розглядається 
й затверджується, як зазначено в інструкції, що її видає Головна



управа шосових і грунтових шляхів та автомобільного транспорт; 
УСРР, порозумівшися з Народнім комісаріатом фінансів УСРР, 
і їх подається до Голозної управи шосових і ґрунтових шляхів 
та автомобільного транспорту УСРР.

15. Річні звіти про стан І витрачання коштів респуб іранського 
шляхового фонду, а так само зведені річні звіти про стан і витра 
чання коштів шляхового фонду АМСРР та коштів місцевий 
шляхових фондів складає Головна управа шосових і ґрунтовит 
шляхів та автомобільного транспорту УСРР і з висновком На 
роднього комісаріату фінансів УСРР їх подається до Ради на- 
родніх комісарів УСРР.

ІІ.
16. З виданням цієї постанови скасувати постанову ВУЦВК і 

РНК УСРР з 27 серпня 1929 р. „Як утворювати й витрачати рес
публіканський фонд фінансування місцевого шляхового будів
ництва, фонд шляхового будівництва АМСРР і округові фонди 
шляхового будівництва" (36. Зак. УСРР 1929 р. № 21, арт. 179).

17. Цю постанову видано відповідно до артикулу 17 поста
нови ЦВК і РНК СРСР з 3-листопада 1930 р. „Про порядок фі 
нансування шляхового господарства та про організацію шляхово- 
будівельних контор" (36. Зак. СРСР 1930 р. № 55, арт. 579).

Харків 25 березня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Васнленко. Заст. голови РНК УСРР Сербнченко. 

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

106. Про пільги членам промислових кооперативних артілей
І товариств.

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

І.
1. Члени промислових кооперативних артілей і товариств, що 

працюють у загальних майстернях або на підприємствах цих арті
лей і товариств, а так само члени будівельних, транспортових 
і грабарських артілей, коли всі ці артілі та товариства входять 
до системи промислової кооперації, й члени їх одержують нормо
ваний заробіток, мають такі пільги;

1) їх увільнюють від трудового шляхового відбутку;
2) їх увільнюють від виконання обов'язків сільських вико

навців;
3) безспірне справляння з їхнього заробітку неподаткових сум 

провадиться на підставах, установлених для робітників і служ
бовців;



4) підчас навчання у вищих школах і технікумах, на робітничих 
факультетах І в робітничих університетах, а так само на курсах 
готування до вищих і середніх шкіл, їх прирівнюють до робіт
ників, що працюють безпосередньо на виробництві;

5) якщо вони вступають до вищої школи або на робітничий 
факультет, то артіль або товариство видає ім допомогу розміром 
пересічного місячного заробітку за останні три місяці.

2. Членів транспортових і грабарських артілей, що входять 
до системи промислової кооперації, і дітей, що є на їхньому утри
манні, за додержання умов, передбачених в арт. І постанови 
ЦВК і РНК Союзу РСР з 3 .листопада 1930 р. „Про пільги для 
членів промислових артілей* (36. Зак. СРСР 1930 року № 56, 
арт. 588) приймають до а.сіх шкіл (крім робітничих факультетів) 
нарівні з робітниками та дітьми робітників.

ІІ.
3. Відповідно до цієї постанови, а так само до постаиови-ЦВК 

і РИК Союзу РСР з 3 листопада 1930 р. „Про пільги для членів 
промислових артілей* (36. Зак. СРСР 1930 р. № 56, арт. 588) 
поробити в законодавстві УСРР такі зміни:

1) до зрт. 156 Цивільного кодексу УСРР (36. Уз. УСРР 1922 р. 
■V* 65, арт. 780) додати увагу 4 в такій редакції:

„ У в а г а  4. Правила цього артикулу про автоматичне 
продовження договору найму житлових приміщень на не- 
визначений реченець, незалежно від згоди винаймача по
ширюється так само на випадки; коли за наймачів є члени 
промислових кооперативних артілей і товариств, що входять 
до системи промислової кооперації*.

2) до арт. 115 Адміністративного кодексу УСРР (36. Уз УСРР 
1927 р. № 63—65, арт. 240 І 1929 р. № 23, арт. 189) додати увагу 2 
в такій редакції:

„ У в а г а  2. Зазначені в цьому артикулі і в увазі 1 до 
нього правила справляння поширюються так само на випадки - 
звернення справляння на нормований заробіток членів про
мислових кооперативних артілей і товариств, що працюють 
у загальних майстернях або на підприємствах цих артілей 
і товариств, а так само членів будівельних, транспортових 
і грабарських артілей, коли всі зазначені артілі й товариства 
входять до системи промислової кооперації*.

Увагу до арт. 115 Адміністративного кодексу УСРР вважати 
за увагу 1 до цього артикулу;

3) п. 2 арт. 348 Цивільного процесуального кодексу УСРР 
1°б. Зак. УСРР 1929 р. № 25, арт. 201) ухвалити в такій редакції:

„2) на нормований заробіток членів промислових кооператив
них артілей і товариств, що працюють у засальних майстернях



або на підприємствах цих артілей І товариств, а так само членів 
будівельних, транспортових і грабарських артілей, коли всі ці 
артілі та товариства входять до системи промислової кооперації",

4) арт. 8 постанови БУЦВК і РНК УСРР з 29 лютого 1928 р. 
„Про комірне (кватирову плату) і заходи до врегулювання ко
ристування житлом у містах і селищах міського типу" в редакцї 
постанови з 19 вересня 1928 р. (36. Уз. УСРР 1928 р. № 25, арт. 
223) ухвалити в такій редакції:

„8. З членів промислових кооперативних артілей і товариств, 
що працюють у загальних майстернях або на підприємствах цих 
артілей і товариств, а так само з членів будівельних, транспор
тових і грабарських артілей, коли всі ці артілі та товариства 
входять до системи промислової кооперації і члени їх одержують 
нормований заробіток, комірне береться на підставах, установ
лених для робітників І службовців, відповідно до плати, яку вони 
одержують від артілі або товариства.

З усіх інших членів промислових кооперативних організацій 
комірне береться на підставах, установлених для кустарів і ре
місників".

Уваги 1 і 2 до арт. 8 зазначеної тут постанови залишити без 
зміни;

5) увагу до арт. 13 постанови РНК УСРР з 27 жовтня 1926 р. 
„Про тарифи на комунальні послуги" в редакції постанови з 
28 серпня 1928 р. (36. Уз. УСРР 1928 р. № 24, арт. 203) ухва
лити в такій редакції;

У в а г а .  Членів промислових кооперативних артілей і 
товариств, що працюють у загальних майстернях або на 
підприємствах цих артілей та товариств, а так само члені) 
будівельних, транспортових І грабарських артілей, коли вс: 
зазначені артілі та товариства входять до системи проми 
слової кооперації й члени їх одержують нормований заробі
ток, прирівнюється щодо оплати комунальних послуг до 
найманих робітників".

6) До арт. 42 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 25 грудня
1929 року „Устава про житлову кооперацію" (36. Зак. УСРР
1930 р. Ке 3, арт. 36) додати увагу 2 в такій редакції;

„ У в а г а  2. За членів робітничих житло-будівельних ко
оперативів так само мають право бути ті, що мають виборчі 
права до рад, члени промислових кооперативних артілей і 
товариств, які працюють у загальних майстернях цих арті
лей та товариств, члени будівельних артілей, а так само 
члени родин зазначених осіб.

Зазначене право мають тільки члени артілей і товариств, 
що входять до системи промислової кооперації з умовою, 
що вони пропрацювали в артілі або товаристві безпосе



редньо на виробництві найменш два роки й одержують нор
мований заробіток.

Зазначене право мають так само ті члени артілей і това
риств, що працюють у виборних органах цих артілей і то
вариств, а до того працювали безпосередньо на виробництві.

Для тих членів артілей і товариств, що перед вступом 
до них працювали з наймів, досить мати двохрічний стаж 
роботи з наймів і в артілі, разом узятий".

Увагу до арт. 42 зазначеної постанови вважати за увагу 1 до 
арт. 42;

7) до постанови РНК УСРР з 26 квітня 1930 р. „Про поліп
шення умов навчання для робітників, що працюють безпосередньо 
на виробництві й одночасно вчаться у вищих школах і техніку
мах, робітничих факультетах, робітничих університетах, а так 
само на курсах готування до вищих і середніх шкіл" (36. 
Зак. УСРР 1930 р. № 11, арт. 120) додати арт. 10і в такій ре
дакції:

„10і. Правила, встановлені в цій постанові, поширюється на 
чіенів промислових кооперативних артілей і товариств, що пра
цюють у загальних майстернях або на підприємствах цих артілей 
і товариств, а так само на членів будівельних, транспортових і 
грабарських артілей, коли всі зазначені артілі й товариства вхо
дять до системи промислової-кооперації Й члени їх одержують 
нормований заробіток, підчас навчання їх у вищих школах та 
т хнікумах, в робітничих університетах, а так само на курсах під- 
готівлі до вищих і середніх шкіл".

Карків, 5 квітня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Заст. голови РНК УСРР В. ПораЙко. Сек~ 

ретар ВУЦВК М. Васиїенко.
Оіолошено в „Вістях ВУЦВК* 13 квітня 1931 р. № 86

ПОСТАНОВА РНК УСРР.

107. Устава про Центральну нараду сприяння експортові при 
Українській економічній нараді.

1. Щоб забезпечити успішне розгортання експорту продукції 
народнього господарства УСРР та збільшити цим самим імпор
тові ресурси, потрібні для дальшого посилення темпів індустріа
лізації країни, при Українській економічній нараді утворюється 
Центральну нараду сприяння експортові.

2. На Центральну нараду сприяння експортові покладається 
постійно керувати справою експорту та систематично наглядати 
аа роботою всіх урядництв і організацій УСРР, що виконують 
експортові завдання.



Зокрема, на Центральну нараду покладається:
1) розглядати загально-експортові пляни та пляни заготівлі Й 

виробництва експортової продукції і подавати висновки на ці 
пляни до Української економічної наради;

2) перевіряти вчасне і якісне виконання планів, зазначенні у 
п. 1 усього артикулу;

3) сприяти розвиткові І виявленню нових предметів експорту 
та усувати перешкоди, що гальмують експортову роботу по всіх 
її ланках та галузях;

4) вживати заходів до мобілізації навколо питань експорту 
уваги громадських організацій та всього радянського суспільства.

3. Центральна нарада сприяння експортові складається з на
становлених від Української економічної наради голови, йбго за
ступника й членів — представників від: Народнього комісаріяту 
постачання УСРР, уповноваженого Наролнього комісаріяту зов
нішньої торгівлі Союзу РСР при уряді УСРР, Вищої ради народ
нього господарства УСРР, Народнього комісаріяту земельних 
справ УСРР, Народнього комісаріяту Робітничо-селянської інспек
ції УСРР, Вукопспілки, Вукопромвиробспілки, Всеукраїнської кон
тори державного банку та ще секретаря наради.

4. Постанови Центральної наради є обов'язкові для всіх уста
нов і організацій УСРР. Зазначені постанови можна оскаржити 
до Української економічної наради на загальних підставах.

5. Центральна нарада свого апарату не має, а її обслуговує 
апарат Управління справами Ради народніх комісарів УСРР і 
Української економічної наради.

Харків, 8 квітня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербнченко. КерівничиЙ справ РНК УСРР Я. Касян*

ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР
108. Як забезпечувати родини військовиків (військових служ

бовців).
Підстава: Постанова ЦВК і РНК Союзу РСР з 4 ве

ресня 1929 р. „Про забезпечення родин військових 
службовців, призваних до кадрів РСЧА І до перемін
ного складу територіяльних частин РСЧА“ (36. Зак. 
СРСР 1929 р. № 57, арт. 530 і 1930 р. № 60, арт. 638) 
і постанова ВУЦВК і РЦК УСРР з 5лютого 1931 р. „Як, 
соціяльно забезпечувати родини військових службовців, 
призваних до кадрів і до перемінного складу територі
яльних частин Робітничо-селянської червоної армії*' (36. 
Зак. УСРР 1931 р. № 3, арт. 37).

Арт. арт. 9 і 11 погоджено з штабом УВО. Арт. 11 
погоджено з НКРСІ УСРР.



І.
1. Право на соціяльне забезпечення, за вищезазначеною поста

новою ЦВК і РИК Союзу РСР з 4 вересня 1929 р., мають родини 
військовиків рядового та молодшого строкової служби старшин
ською складу, що відбувають безперервну службу в кадровому 
складі РСЧА або трьохмісячне навчання в першому році служби 
в перемінному складі територіяльних частин РСЧА та що мають 
право за родинно-майновим станом на призовні пільги, встанов
лені за арт. 98 „Закону про обов'язкову військову службу* (36. 
Зак. СРСР 1930 р. № 40, арт. 424).

У в а г а .  Під військовиками молодшого старшинського 
складу Червоної армії, зазначеними в цьому артикулі, ро
зуміється осіб, що одержують заробітну плату за 9-ти роз
рядною сіткою єдиною військового тарифу.

2. Нарівні з родинами військовиків-шльїсвиків (арг. 1) со- 
ціяльпо забезпечується:

а) родини тих осіб, що призвані на дійсну військову службу 
і мають за законом право на призовну пільгу за родинно-май
новим станом, але відмовились використати Гий відбувають без
перервну службу в кадровому складі Червоної армії;

б) родини курсантів військових шкіл;
в) родини осіб, що добровільно (не за призовом—арт. 201 „За- 

коиа про обов'язкову військову службу-) вступили на безпе
рервну (строкову) військову службу до лав Червоної армії,— якщо 
зазначені курсанти і добровільці своїм родинно-майновим станом 
відповідають умовам, зазначеним в арт. 98 „Закона про обов'яз
кову військову службу" щодо родин пільговиків.

У в а г а .  Родини військовиків, зазначених в арт. арт. 1 і 2 
цієї інструкції, забезпечується й тоді, коли за час служби їх 
годувальника — військовика, стануться в складі родини зміни, 
що давали б йому право на одну з пільг, установлених за 
арт. 98 „Закона про обов'язкову військову службу*.

3. Не підлягають соціяльному забезпеченню порядком вище- 
наведеноі постанови ЦВК і РИК Союзу РСР з 4 вересня 1929 р. 
та Цієї інструкції ті члени родин військовиків, що мають право 
на забезпечення порядком соціяльного страхування або на під
ставі спеціяльних законів.

4- До складу членів родин військовиків, що мають за арт. 
арт. 1 і 2 цієї інструкції право на забезпечення, належать:

а) діти, брати й сестри, що не дійшли 16 років, а ті, що нав
чаються в шкільних закладах,—18 років;

б) яіти, брати й сестри, що втратили працездатність, не дій
шовши 16 (18) років;

в) непрацездатні батьки й дружина, або такі, щод ійшли: чоло
вий 55 років, жінки 50 років;



г) ті з осіб, перелічених у п. „в“, цього артикулу, що хоч і не 
відповідають умовам, зазначеним у ньому, але мають при собі 
дітей, братів або сестер призваного, що не дійшли 8 років.

У в а г а .  За непрацездатних, згідно з цим артикулом, ува- 
жається тих осіб, що їх лікарська експертиза залучила до 
однієї з перших 8-х хруп інвалідности, встановлених за арт 
2 постанови ВУЦВК з 13 вересня 1922 р. (36. Уз. УСРР 
1922 р. № 42, арт. 599), а так само жінок, вагітних на день 
призову годувальника, з умовою, що вагітність встановив 
лікар.

5. Зазначені в арт. 4 члени родин військовиків підлягають 
'СоцІяльному забезпеченню лиіііе тоді, коли вони були на день 
призову військового службовця на його утриманні.

6. Забезпечення членам родин військовиків призначають у 
місці їхньої домівки місцеві ради, а саме:

а) в сільських місцевостях-сільська рада;
б) в селищах, де є селищні ради та в містах — секція соціяль- 

ного забезпечення селищної та міської ради, якій слід.
За тих випадків, коли секцію соціального забезпечення при 

селищній або міській раді не утворено, забезпечення членам ро
дин військовиків призначає відповідна секція зазначених рад, що 
відає роботою місцевої ради в царині соціяльного забезпечення.

7. Органи, зазначені в арт. 6 цієї інструкції, беруть на облік 
родини військовиків-пільговиків і призначають їм забезпечення, 
не ждучи, доки від них надійдуть про це заяви, на підставі ма
теріалів, одержаних від призовних комісій та податкових органів, 
про родинно-маййовий стан призваних на військову службу 
пільговиків.

Ці матеріали фінансові органи й податкові інспектори подають 
безпосередньо до відповідної ради, в місці осідку призваних 
до кадрів або до перемінного складу територіальних частин чер
воної армії найпізніш через 10 днів, відколи закінчать черговий 
призов громадян на дійсну військову службу, а призовні комісії 
зазначені матеріали подають порядком І в реченці, встановлені 
наказом Реввійськради Союзу РСР з 4 лютого 1930 р., № 29, а 
саме:

а) про всіх пільговиків, що їх призначено до кадрів червоної 
армії, призовні комісії надсилають повідомлення до відповідних 
міських, селищних або сільських рад за місцем осідку родин 
призваних, відразу ж, як призвані до кадрів червоної армії ді
стануть призначення, водночас видаючи празваним довідку про 
надсилання зазначених повідомлень до належної місцевої ради;

б) про всіх пільговиків, що їх призначено до перемінного 
складу територіяльних частин червоної армії, призовні комісії 
надсилають повідомлення до відповідної територіяльної частини.



Ця остання, коли прибуде до неї червоноармієць для відбуття 
трьохмісячного навчання в першому році своєї служби, робить 
на зазначеному повідомленні призовної комісії помітку про час 
прибуття призваного для відбування навчання і надсилає в 3-х 
денний реченець це повідомлення до належної місцевої ради, за 
місцем осідку родини червоноармійця, видаючи довідку про це 
червоноармійцеві.

8. Якщо підчас служби військовика, що не мав при призові 
права на пільгу за родинно-майновим станом, сталися в складі 
Його родини зміни, що давали б йому право на пільгу при 
призові (увага до арт. 2 цієї інструкції), члени родини цього вій
ськового службовця, що бажають одержати соціяльне забезпе
чення, подають заяву про зазначені зміни до належної призовної 
комісії, додаючи до заяви потрібні документи (витяги з актів 
громадянського ставу органів загсу, документи про інвалідність, 
тощо). Призовні комісії роблять на цих заявах помітку, що ро
динно-майновий стан військовика з певного часу відповідає тим 
умовам, що дають право на пільгу по призову за родинно-май
новим станом і в 3-х денний реченець надсилають зазначені заяви 
до належної місцевої ради для призначення забезпечення.

9. Коли в реченці, зазначені в арт. арт. 7 і 8 цієї постанови, 
місцеві ради не одержать від призовних комісій і податкових 
органів належних відомостей (облікових матеріялів) щодо приз
ваних в червону армію пільговиків, то відповідні ради призна
чають забезпечення на підставі заяв і документів, що їх подають 
безпосередньо до місцевих рад члени родин військовиків.

За цих випадків члени родин військовиків повинні подати до 
місцевої ради такі документи:

а) свідоцтво призовної комісії або комісії при районових ви
конавчих комітетах у справі визначення права на пільги по при
зову (якщо такі комісії утворені) про те, що призваний до вій
ськової служби їх годувальник має право на пільгу по призову 
через родинно-майновий стан та що його призначено до кадрів 
або до перемінного складу територіяльних частин червоної армії. 
За останнього випадку — ще Й довідку територіальної частини 
про явку призваного для проходження трьохмісячного навчання 
в першому році служби;

б) довідку від фінансових органів або податкових інспекторів 
про майновий стан родини.

У в а г а .  Від подання довідки про майновий стан, зазна
ченої в п. „б* цього артикула, увільнюється родин військо
виків, що живуть в сільських місцевостях.

10. На підставі зазначених вище повідомлень від призовних 
комісій 1 податкових органів (арт. арт. 7 і 8), а так само на 
підставі заяв і документів, що їх-подають члени родин військо



виків за випадків, передбачених у попередньому артикулі, сіль
ські ради і відповідні секції (арт. 6) міських і селищних рад, якій слід 
найпізніш протягом десятьох днів, відколи надійшли до них ці 
матеріяли і документи, розв'язують питання про соціяльне за
безпечення родин військовиків І призначають їм належне забез
печення.

11. Розглядаючи справи про соціяльне забезпечення членів 
родин військовиків-пільговикш, місцеві ради призначають забез
печення без окремого обсліду родинно-майнового стану цих родин, 
що були на утриманні призваного, якщо місцеві ради не мають 
даних, які свідчили б про те, що в родинно-майновому стані 
призваного сталися після призову його зміни, які не давали б 
йому права на одну з пільг, установлених за арт. 98 „Законз 
про обов'язкову військову службу".

За останнього випадку місцеві ради вживають заходів до 
виявлення загальновстановленим порядком родинно-майнового 
стану родини військовика, з тим, що слід мати на увазі таке:

а) коли в родинному стані призваного сталися після призову 
його зміни (поновлення працездатности непрацездатних членів 
родини, досягнення недолітніми-повноліття, тощо), що не давали 
б йому права на пільгу при призові та його родина права на 
забезпечення порядком постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 4 
вересня 1929 р. не має;

б) коли в майновому стані родини призваного сталися після 
призову його зміни, а саме: члени родини набули самостійних 
засобів на прожиття, то в цьому випадку родину призваного за
безпечується, додержуючи правил постанови Наркомсоцзабсзу 
УСРР з 1 липня 1929 р. „Про облік заробітків і прибутків пен
сіонерів органів соціального забезпечення та умови припинення 
виплати пенсії у зв'язку з майновим станом іх“ (36. Зак. УСРР
1929 р. від. ІІ, № 14, арт. 57 і 1931 р. № 6, арт. 60).

12. Членів родин військовиків, що за арт. арт. 1 і 2 цієї ін
струкції, мають право на соціяльне забезпечення, забевпечується:

а) виданням щомісячної грошевої запомоги,
б) кооперуванням, за належних випадків (36. Зак. УСРР

1930 р. від. ІІ, № 1, арт. 15), в артілі інвалідів, або
в) уміщенням до установи соціального забезпечення (будинки 

для інвалідів, старезних, тощо), охорони, здоров'я або народньої 
освіти (дитячі будинки, тощо), коли в них є вільні місця та коли 
на те забезпечуваний дає згоду.

13. Грошеву допомогу членам родин військовиків, що її на
дається за попереднім артикулом, видається з коштів державного 
бюджету УСРР або АМСРР, з якого слід, в такому розмірі:

а) тим, що живуть у містах і селищах міського типу: коли 
родина військовика складається з одного малолітнього або не
працездатного члена родини, —10 карб., з двох малолітніх або



непрацездатних членів родини —16 карб., з трьох і більш мало
літніх або непрацездатних членів родини — 20 карб, на місяць;

б) тим, що живуть у сільських місцевостях: коли родина вій
ськовика складається з одного малолітнього або непрацездатного 
члена родини,— 4 карб., з двох малолітніх або непрацездатних 
членів родини — 6 карб., з трьох і більш малолітніх або не
працездатних членів родини — 8 карб, на місяць.

Зазначені норми запомог для членів родин військовиків є мі
німальні 1 обов'язкові для всіх місцевих органів,^ що призначають 
соціальне забезпечення; за постановою президій районових ви
конавчих комітетів та міських рад, виділених на окремі адміні
стративно-господарські одиниці, якої слід, їх можна збільшувати 
з коштів місцевого бюджету та видавати більші запомоги роди
нам військовиків, залежно від місцевих засобів.

14. Забезпечується родини військовиків, зокрема, щомісячні 
грошеві запомоги дається протягом такого часу:

а) родинам військовиків, що перебувають в кадрах червоної 
армії, з дня призову на військову службу їх годувальника і про
тягом усього того часу, коли він відбуває безперервну строкову 
службу в червоній армії та, понад того, протягом 2 місяців, 
відколи звільнено його в довгострокову відпустку;

б) родинам військовиків перемінного складу територіяльних 
частин червоної армії—з першого до останнього дня відбування 
їх годувальником трьохмісячного навчання в першому році його 
служби;

в) родинам військовиків, що набули право на соціальне за
безпечення через зміни в родинно-майновому стані, ?кі сталися 
після призову їх годувальника на військову службу (увага до 
арт. 2 цієї інструкції) — з дня, коли сталися зазначені зміни і 
протягом реченців, зазначених відповідно, в п.п. „а** та „6“ цього 
артикулу.

15. Членам родин військовиків, що живуть на селі і яким 
призначено грошеву запомогу (п. „а“ арт. 12), належні їм суми 
запомоги сплачується наперед за кожний квартал (обіжник НКФ 
УССР з**8 лютого 1929 р. № 481—Бюлетень НКФ УСРР 1929 р., 
К* 36).

16. Крім загальних випадків позбавлення права на державне 
забезпечення, передбачених законодавством Союзу РСР і УСРР, 
членів родин військовиків позбавляється права на соціяльне за
безпечення ще за таких випадків:

а) коли їх годувальник - військових дезертував з червоної ар
мії або з інших причин вибув з лав червоної армії (через хво
рість, смерть, безвісність тощо);

б) коли їх годувальника—військовика залічено на посаду се
реднього старшинського складу РСЧА або його залишено на 
понадстроковій службі в червоній армії;



в) коли підчас перебування їх годувальника-військовика в 
лавах червоної армії в складі його родини сталися зміни, що не 
давали б призваному призовної пільги за родинно - майновим 
станом;

г) на час, коли їх годувальник-військовик перебуває за су
довим вироком у місці позбавлення волі, а так само за час по 
переднього ув'язнення військовика в справах, що по них відбувся 
вииувальний вирок, оскільки зазначені вище періоди не залічу
ється до строку дійсної та безперервної військової служби.

У в а г а  1. Про випадки, зазначені в п.п. „а" і „6“ цього 
артикулу, військові частини зобов'язані, згідно з наказом 
Реввійськради Союзу РСР з 4 лютого 1930 р. № 29, вчасно 
повідомляти відповідну місцеву раду за домівкою родини 
військовика.

У в а г а  2. Військовики, що вибули з лав червоної армії 
через хворість (інвалідність), а так само родигіи померлих 
або безвісних військовиків, крім тих із них, що їх забезпе
чується на підставі „Устави про державне забезпечення 
осіб середнього, старшого й вищого старшинського складу, 
осіб молодшого старшинського та рядового складу сверх* 
строкової служби І курсантів шкіл військово-повітряних сил 
РСЧА, а так само родин цих осіб (36. Зак. СРСР 1931 р. 
№ 31, арт. 119) — підлягають соціяльному забезпеченню по
рядком постанови ВУЦВК з 13 вересня 1922 р. „Про со- 
ціяльне забезпечення військових інвалідів і родин військових 
службовців, у разі смерти останніх" (36. Уз. УСРР 1922 р. 
№ 42, арт. 599).

17. Родинам військовиків, що не мають права на забезпечення 
порядком постанови ЦВК 1 РНК СРСР з 4 вересня 1929 р., тобто 
родинам тих військовиків, що за своїм родинно-майновим станом 
не мають права на призовну пільгу,— в разі їх великої нужден- 
ности й не працездатности або малоліття їх членів, міські, селищні 
й сільські ради, міські товариства допомоги нужденним громадя
нам, селянські товариства взаємодопомоги і каси взаємодопомоги 
колективізованого селянства, за належністю, повинні давати таку 
допомогу:

а) вміщувати до будинків інвалідів та для старих—непраце
здатний І старезних;

б) видавати грошеві запомоги;
в) давати трудову допомогу господарству або
г) давати роботу в артілях кооперації Інвалідів за рахунок 

25%числа не інвалідів, що їх допускається до праці в артілях 
інвалідів порядком найму, а так тамо — в підприємствах лГіських 
товариств допомоги порядком трудової допомоги.

Грошеві запомоги, видавані за цих випадків, можуть бути 
одноразові або постійні, залежно від засобів місцевих рад та



перелічених громадських організацій. Ці запомоги видається в 
розмірі, не більшому, ніж це зазначено в арт. 12 цієї інструкції 
для родин В ІЙ С Ь К О В И К ІВ -П ІЛ Ь Г О В И К ІВ .

У в а г а .  Зазначені в цьому артикулі грошеві запомоги 
місцеві ради видають з коштів, приділених з місцевого бю
джету (лінією соЦіяльного забезпечення) на допомогу убогим.

18. Скарги родин військовиків і на відмову їх забезпечувати 
і за випадків неналежного надання забезпечення подається та
ким порядком:

а) на постанови і дії урядовців та відповідних секцій міських 
і селищних рад—до президії цих рад, до кого слід;

б) на постанови сільських, селищних і міських рад, підпоряд
кованих районовому виконавчому комітетові, до президії відпо
відного районового виконавчого комітету;

в) на постанови сільських рад, підпорядкованих міським ра
дам, виділеним ца окремі адміністративно-господарські одиниці,— 
до президії цих міських рад.

Вирішення президій районових виконавчих комітетів і міських 
рад, виділених на окремі адміністративно-господарські одиниці, 
є остаточні.

II.
19. Відповідно до директив уряду Союзу РСР і УСРР—звер

нути увагу місцевих рад і районових виконавчих комітетів на 
потребу вжити негайно таких заходів:

а) якнайскорше усунути в справах забезпечення родин військо
виків тяганину, неправильні відмови в забезпеченні та зламання 
чинних правил щодо видів забезпечення (арт. 12), розміру гро
шевих запомог та реченців їх виплати;

б) посилити керівництво й нагляд за діяльністю підпорядко
ваних місцевих рад у справі забезпечення родин військовиків;

в) встановити систематичний нагляд за точним виконанням в 
межах району своєї діяльности закона про соціяльне забезпечення 
родин військовиків та дієї інструкції, порушуючи за належних 
випадків справу про притягнення осіб, що зламали закон, до су
ворої дисциплінарної або кримінальної відповідальности.

20. Доручити Народньому комісаріятові соціяльного забезпе
чення АМСРР подбати про здійснення на території АМСРР за
ходів, зазначених у п.п. „а“—пв“ арт. 19 цієї інструкції.

III.
21. Скасувати такі інструкції та обіжники Наркомсоцзабезу 

УСРР:
а) інструцію з 2 липня 1929 р. „Про те, як забезпечувати ро

дини військових службовців- (36. Зак. УСРР 1929 р, від. її, 
№ 14, арт. 58);



б) обіжник 43 з 15 липня 1929 р. „Про порядок забезпе
чення родин військових службовців";

в) обіжник № 55 з 23 вересня 1929 р. „Про заходи щодо за
безпечення родин військових службовців РСЧА“;

г) обіжник № 112 з 8 квітня 1930 р. „Про забезпечення родин 
військових службовців РСЧА";

ґ) обіжник № 142 з 13 серпня 1930 р. „Про усунення хиб і 
недоліків у справі соціяльного забезпечення родин осіб, при
званих до лав червоної армії*1;

д) обіжник № 146 з 4 вересня 1930 р. „Про облік і залічення 
на забезпечення родин військових службовців-пільговиків РСЧА 
нового призову".

Харків, 17 березня 1931 р.
Народній комісар соціяльного забезпечення УСРР Покорннй.

ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМЗДОРОВ’Я УСРР

109. Як застосовувати розділ VII Кодексу про пільги військо
викам та військовозобов’язаним РСЧА і їх родинам.

Погоджено із штабом УВО.
Видано на скасування наказу Наркомздоров'я УСРР № 11 з 
25 березня 1927 р. „Про медсанобслугоеування військовиків та 

членів їх родин* (Бюлетень ИКЗ 1927 р. М б).
А. Меддопомога військовикам та військовозобов’язаним РСЧА.

1. Меддопомога, в тому числі ліки, що їх дається в установах 
цивільних органів охорони здоров’я військовикам та військово
зобов’язаним РСЧА, за Кодексом про пільги для них (36. Зак. 
СРСР 1930 р. N2 23, арт. 253) складається з:

1) лікдопомоги вдома та швидкої допомоги,
2) амбуляторного лікування з усіх фахів (у єдиних диспан

серах, поліклініках, амбулаторіях, самостійних і при лікарнях, 
фізіотерапевтичних установах тощо),

3) зуболікарної, зуботехнічної та зубопротезної допомоги,
4) стаціонарного лікування в лікарнях та інших лікустановах,
5) акушерської та гінекологічної допомоги,
6) допомоги в установах охматдиту,
7) допомоги в установах для боротьби з соціяльними захво- 

руваннями (туберкульозні, венерологічні та ішні диспансери),
8) протезної допомоги,
9) допомоги діагностичних установ, лабораторій, рентгенка

бінетів тощо,
10) консультаційної допомоги та дослідження стану здоров’я 

(лікарсько-експертні комісії тощо),



11) допомоги санітарно-гігієнічних та дезинфекційних установ 
Мораторій, інститутів, дезкамер тощо).

2. Меддопомогу, зазначену в арт. 1, дається військовикам та 
віськовозобов’язаним РСЧА безплатно, на однакових підставах

застрахованими робітниками в установах цивільних органів 
зрони здоров’я, що повністю або частково утримуються коштом 

язжбюджету, місцевого бюджету, фонду меддопомоги застрахо- 
з іим.

3. Зазначену в арт. 1 меддопомогу дається за цією інструкцією 
?т,2) всім військовикам та військовозобов’язаним, що є в лавах 
^ЧА на службі або навчанні (збори, наука) в складі військових 
«•тин за тих випадків, коли в місці їх служби або навчання 
зори, наука) нема відповідної військово-санітарної установи чи 
і повідного відділу або слеціяльного устатковання.

У в а г а  1. Військовики з резерву РСЧА користаються з 
меддопомоги на одинакових підставах з кадровими військо
виками.

У в а г а  2. Меддопомогу військовикам та військовозобо
в’язаним, шб проходять службу або навчання (збори, наука) не 
в складі військових частин (допризовники, позавійськовики, 
запасні тощо), а також меддопомогу перемінному складові 
територіальних частин дається по установах цивільних органів 
охорони здоров’я за спеціальною інструкцією НКОЗ УСРР.

У в а г а  3. Військовики та військовозобов’язані РСЧА, 
удаючись по меддопомогу до цивільних медустанов, повинні 
мати санквиток або супровідну від військової частини (уста
нови) з місця служби або навчання (зборів, науки). Військо
виків та військовозобов'язаних, що є в відпустці або від
рядженні, посилають до цивільних медустанов коменданти міст 
(військомісари) за місцем реєстрації.

Б. Меддопомога членам родин військовиків.

Члени родин кадровиків, рядових та старшини (крім дотер
лих відпускників) користуються з усіх видів меддопомоги, 
зазначені в арт. 1 цієї інструкції, а також з допомоги установ 
>они материнства та дитинства (захоронки, консультації, дитячі 
{гілзктичні амбуляторІЇ тощо) безплатно на однакових лідста- 
з членами родин застрахованих робітників в установах ии- 

них органів охорони здоров'я, незалежно від того, чиїм кош- 
повністю або частково ці установи утримується.

У в а г а .  Удаючись по меддопомогу дб цивільних медсан- 
установ, члени родин військовиків повинні мати документи, 
які свідчили б про їхнє право на пільги, що їх видають 
військові частини або органи військової управи чи, відпо
відно, райвиконкоми, міські, селищні та сільські ради.



5. По великих залогах та по місцях, де гуртожитки військо
виків далеко від цивільних медично-санітарних установ (військов 
містечка, табори), місцеві органи охорони здоров'я організую 
для членів родин військовиків лікування в амбулаторіях військо 
вих частин, за згодою з головлікарями цих частин.

6. З меддопомоги по установах цивільних органів охорон 
здоров'я на однакових підставах із членами родин кадровиків 
рядових та старшини (арт. 4) користуються також члени родн 
військовиків перемінного складу терчастин з числа робітник 
службовців та безробітних, що їх закликано на 3-х місячне нав 
чання в цих частинах першого року їх служби.

В Меддопомога війсковикам, що цілком звільнені від служби, та члена
їх родин.

7. Військовики з кадрової старшини, що цілком звільнені м 
служби й дістають пенсію через державне забезпечення кадро 
вої старшини РСЧА, та члени їх родин користуються з усіх вн 
дів меддопомоги за арт. арт. 1 та 4 цієї інструкції безплатно & 
однакових підставах з застрахованими робітниками та члензчі 
їх родин в установах цивільних органів охорони здоров'я, нем 
лежно від того, чиїм коштом ці установи повністю або частков 
утримується.

8. ВІЙсковики з рядових РСЧА та з старшин,, що їх цілко 
звільнено від служби через хворобу й що не дістають пенс 
за державним забезпеченням кадрового старшинства РСЧА, маю 
право на всіляку меддопомогу, за арт. 7 цієї інструкції, аж і 
видужання від хвороби, через яку їх звільнено від служби, а 
разі потреби—аж доти, доки мине потреба в протезах.

У в а г а .  Особи, зазначені в арт. арт. 7 і 8 цієї інструг 
удаючись за меддопомогою до цивільних медсанустано 
повинні мати документи за увагою до арт. 4, які доводя 
їх право на ці пільги.

Г. Курортно-санаторна допомога військовикам та членам їх родин.

9. Військовики з кадрових, рядових та з старшин (крім до 
гореченцевих відпускників) користуються з курортно санаторно 
лікування по установах Нврномздоров'я (Укркурупра) за ціна 
1-ї категорії, встацовленшхи для застрахованих робітник 
фізичної праці.

10. Члени родин військовиків з кадрових та з старшин (грі 
молодших термінової служби), а також члени родин військовий 
з кадрових і рядових поиадтермінової служби, користують 
курортно санаторним лікуванням по установах Наркомзороа 
(Укркурупра) за цінами 2-ї категорії, встановленими для члг* 
родин застрахованих робітників.



11. Курортне санаторне лікування військовиків та їх родин по 
вільних санаторіях і курортах оплачується з коштів, що їх 
іТься за кошторисом НКВМабо з власних коштів військовиків,

зіічайно на колективні заявки через військові санітарні орі аві
зам або установи. В останньому разі місця дається на виплат 
•ірівні з активно застрахованими робітниками.

12. Військовиків та членів їх родин, що потребують курортно- 
іаторного лікування й бажають одержати Його по відповідних

угановах Наркомздоров'я на зазначених вище умовах (арт. арт. 
З 10) за власні кошти, огляда, звичайно, найближча цивільна 
аз військова курортно санаторна добірна комісія

13. Якщо військовиків і членів їх родин посилають до пивіль- 
их санаторій та курортів за кошти, дані за кошторисом НКВоєн- 
йру, то їх оглядають курортно-санаторні добірні комісії УВО,

Харків, 8 березня 1931 р.
Народній комісар охорони здоров'я УСРР. Канторовіч.

ПОСТАНОВА НКЮ УСРР

110. Про неспірне справляння адміністративним порядком 
)0ШЄВИХ позик із членів колишніх промислово кредитових 

кооперативних товариств.

Народній комІсарія-? юстиції УСРР постановив п о я с н и т и :  
З відповідних довжників - позичальників заборгованість по 

ршевих позиках, виданих від промислово-кредитових коопера- 
і них товариств до переходу іх на статути складсько сировин- 
с та інших промислових товариств, за п. 11 арт 103 Адміністра- 

пного кодексу УСРР, неспірно справляється адміністратив- 
’я порядком.

Харків, 1 квітня 1931 р
О та ГЛР В. Поляков. Член Колегії НКЮ—Зав Колвідділу С. Гіригов 
Оголошено у .Вістях ВУЦВК** 10 квітня 1931 р Ме 84.

Державо* ПуЛичжа |
БІБЛІОТЕКА УРСГ (

І.ЧВ
Витав ИКЮ Редагують: Редактори-консультанти НКЮ

Укрліт М 94 жб Харків. Друкарня 2 ,ДВОУ УПП-, Пушкінська, 40. 
Тир. 11.600— І1/* др. арк. Зам. 174.



ПАШ Щ1Ш0-ШИШ
ВИДАВНИЦТВО

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1931 РІК |

З Б 1 Р Н И КІ
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО- •
= СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ *=— І

►
Офіційне видання Народнього Комісаріяту Юстиції. |

•

Крім українського тексту цього видання, збірник |
видасться також окремо для російських нацрайонів |

та російських організацій мовою російською. І
«

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет- [ 
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково • 
доплачуються 1 крб. 1

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій- і 
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, . 
тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково ї
за абетковий покажчик 1 крб. 1

•і
Передплату здавайте або безпосередньо до Період- * 

сектору Укркнигоцентру ДВОУ (м. Харків, Москов- \ 
ські ряди, 11), або до міжрайонових контор Період- і 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах * 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар- і 
нові — вул. Вільної Академії, 41, або викликайте і 
уповноважених тел. 66 — 27. І



'ід РОЗПОРЯДЖЕНЬ-
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ 

№ 12 25 квітня 1931 р. № 12
З М І С Т

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР.
111. Про зміну законодавства УСРР у зв’язку з податковою реформою.

Постанови РНК УСРР.
И2. Про реєстрацію дітей і підлітків віком від б до 15 років.
113. Про визнання за нечинну постанову „Про порядок, як розв'язувати розбіж

ності в справах участи державних підприємств, кооперативних організацій 
і мішаних акційних товариств, у витратах на шляхове будівництво місцевого 
значення*1.

Інструкція, постанови, та устава Наркомфіну. Наркомсоцзабезу та Нарком- 
здоров’я УСРР І Упрводгоспу при РНК УСРР.

114 Як передавати окремі види конфіскованого і безгосподарного майна та 
відумерщини громадським організаціям соціяльного забезпечення.

115 Про відповідальність робітників, що кидають роботу, за неповернений ними 
струменг та робітне гриладдя.

П6. Про Науково-харчову раду НКОЗ УСРР.
П7. Про впорядкування використання водяних ресурсів УСРР.

ПОСТАНОВА ВУЦВК і РНК УСРР.

111. Про зміну законодавства УСРР у зв’язку з податковою
реформою.

У зв'язку з податковою реформою Всеукраїнський централь
ний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР по
становили:

І.
Скасувати нижченаведені постанови:

І) Арт. З і увагу до нього^ постанови ВУЦВК і 
5 січня

________________  РНК УСРР
1925 р. .Про купі6лЩдд5№Мі^4Ріб * 3 розстро-

УРСР^Р
ббХЗ&З'' І

БІБЛІОТЕКА



ченням виплати сільськогосподарських машин і знаряддя, набу
ванні селянами* (36. Уз. УСРР 1925 р. № 2. арт. 12).

2) Арт. 4 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 20 січня 1926 р. 
.Про надання пільг добровільним пожежним організаціям* (36. 
Уз. УСРР 1926 р. № 3, арт. 34).

3) Постанову РНК УСРР з 28 квітня 1926 р. .Про зменшення 
кінцевого розміру податку з вина, міцністю до 14°, довожуваного 
й вивожуваного залізничними А водяними шляхами* (36. Уз. 
УСРР 1926 р. № 22. арт. 181).

4) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 28 квітня 1926 р. .Про 
доповнення арт. 7 постанови .Про Товариство червоного хреста 
УСРР* (36. Уз. УСРР 1926 р. № 23. арт. 191).

5) Постанову РНК УСРР з 10 лютого 1927 р. .Про затвер
дження списку великим містам УСРР, де розмір винагороди, 
видаваної залізниці, пароплавству або портові за справляння 
місцевого податку з вантажів, не має перебільшувати 3% надхо
джень цього податку* (36. Уз. УСРР 1927 р. Л"» 5, арт. 22).

6) Артикул І постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 8 червня
1927 р. „Про пільги державним оперовим театрам* (36. Уз. 
УСРР 1927 р. № 25. арт. 129).

7) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 4 січня 1928 р. „Про 
оплату за торгову реєстрацію* (36. Уз. УСРР 1928 р. № І, арт. 6)

8) Постанову ВУЦВК і РНК У(?РР з 4 липня 1928 р. .Про 
оплати у спірних справах про землекористування, що є в пере
веденні судово-земельних комісій і сільських рад* (36. Уз. УСРР
1928 р. № 17, арт. 150).

9) Абзац 1 арт. 4 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 11 липня 
1928 р. .Про затвердження Устави про каси взаємодопомоги членів 
промислово-кредитових та промислово-кооперативних товариств 
(артілей)* (36. Уз. УСРР 1928 р. № 17, арт. 158).

10) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 10 жовтня 1928 р 
„Про державну мисливську оплату* (36. Уз. УСРР 1928 р 
№ 27, арт. 239).

11) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 14 грудня 1928 р. 
.Про звільнення добровільних товариств порятунку на воді від 
місцевого податку з будівель* (36. Зак. УСРР 1929 р. і» 
арт. 6).

12) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 10 квітня 1928 р. і 
12 червня 1929 р. .Про встановлення відрахувань до місцевих 
бюджетів із штрафів, накладуваних за зламання скупниками 
правил про промисловий податок* (36. Зак. УСРР 1928 р. № 9, 
арт. 85 і 1929 року № 16. арт. 127).

13) Постанову РНК УСРР з 20 травня 1929 р. „Про порядок 
розподілу й використання республіканського фонду на п о т р е б и  

професійно-технічної освіти* (36. Уз. УСРР 1929 р. № 15у 
арт. 108).



14) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 19 червня 1929 р. „Про 
зміну арт. 33 „Положення про місцеві фінанси УСРР- (36. Зак. 
УСРР 1929 р. № 16, арт. 133).

15) П. ї арт. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 26 червня 
1929 р. „Про надання Народньому комісаріятові торгівлі УСРР, 
Народньому комісаріятові торгівлі АМСРР і округовим відділам 
торгівлі права накладати адміністративним порядком штрафи за 
зламання деяких правил торгової діяльности- (36. Зак. УСРР 
1929 р. № 18, арт. 149)

16) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 24 липня 1929 р. „Про 
встановлення спеціяльної оплати з буряку, перероблюваного на 
цукроварнях Українського кооперативного цукрового товариства 
„Укрсельцукр- (36. Зак. УСРР 1929 р. № 20, арт. 170).

17) Поділ І постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 12 січня 1929 р. 
„Про оплати за судово виконавчі чинності- (36. Зак. УСРР 
1929 р. № 5, арт. 38 і № 22, арт. 182).

18) Постанову РНК УСРР з 10 вересня 1929 р. „Як розподі
ляти відрахування до місцевих бюджетів від спеціяльної оплати 
з буряку, перероблюваного на цукроварнях Цукротресту Й Укр- 
сельцукру- (36. Зак. УСРР 1929 р. № 22, арт. 187).^

19) П. 2 арт. 16 „Устави про порядок довгореченцевого кре
дитування й безповоротнього фінансування державної промисло- 
востита електрогосподарства місцевого значення- (36. Зак. УСРР 
1929 р. № 22, арт. 188).

20) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 25 вересня 1929 р. „Про 
накладання штрафів за зламання деяких правил про державний 
промисловий податок- (36. Зак. УСРР 1929 р. № 27, арт. 206).

21) Постанову РНК УСРР ■'з 23 жовтня 1929 р. „Про зміну 
розпису місцевостей УСРР за клясами для виплати державного 
промислового податку в сталих ставках- (36. Зак. УСРР 1929 р. 
№ 28, арт. 219).

22) Постанову РНК УСРР з 2 грудня 1929 р. „Про дозвіл 
Раді народніх комісарів АМСРР і округовим виконавчим коміте
там збільшити надвишки в місцеві кошти до державного від- 
прибуткового податку- (36. Зак. УСРР 1929 р. № ЗО, арт. 234).

23) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 25 березня 1930 р. 
„Про зміну арт. арт. 29, 38 і 40 „Положення про місцеві фінанси 
ІСРР- (36. Зак. УСРР 1930 р. № 8, арт. 97).

24) Постанову РНК УСРР з 12 травня 1930 р. „Про поши
рення брання місцевого податку з вантажів на всі залізниці 
ст. иції, порти й пристані, що є в межах УСРР" (36. Зак. УСРР 
1930 р. № 12, арт. 132).

25) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 13 серпня 1930 р. 
„Про оплату за реєстрацію розводів та зміни ймень, по-батькові 
Й прізвищ- (36. Зак. УСРР 1930 р. № 19, арт. 189).



26) Арт. 4 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 13 серпня 
1930 р. „Про заходи сприяння розвиткові діяльности товариств 
порятунку на воді“ (36. Зак. УСРР 1930 р. N° 19, арт. 192).

27) П.п, „д”, „е“, „з”, „к“, ям“, „н“, „о\ „п”, „р” і „т” арт. 11, 
арт. арт. 28-41, 41і, 46-51, 57-62, 67-79, 82'-82* „Устави про міс
цеві фінанси УСРР“ та п. п. „В”, „Г“, „Д“ і „Е“ додатку 1 го 
до загаданої „Устави” (36. Зак. УСРР 1926 р. № 74-76, арт. 403 
1927 р., N° 60-62, арт. 238, 1928 р. № Ю, арт. 100, 1929 р. № 16, 
арт. 135, 1930 р. № 19, арт. 189 і 1930 р. № 8, арт. 97).

28) П. п. „д“, „е“, „з”, „к“, „м”, »н“, „о% і „п“ арт. 13, 
арт. арт. 29-42, 42і, 47-52, 58-63, 68-76 та арт. ІІІ-УІ додатку 
першого до „Устави про місцеві фінанси АМСРР” (36. Уз. УСРР 
1927 р. № 22-23, арт. 106, 1928 р. № 16, арт. 140 і 1930 р. № 19, 
арт. 189).

ІІ.
• Внести до законодавства УСРР нижченаведені зміни:

29) Арт. арт. 12, 13 і 14 „Положення про місцеві фінанси 
УСРР” (36. Уз. УСРР 1926 р. Ка 74-76, арт. 463) ухвалити в такій 
редакції:

„12. Оплату з деревини беруть з усіх приватних фізичних І 
юридичних осіб, що заготовляють у лісових дачах деревину, 
.через нарахування надвишок на дійсну продажну вартість дере
вини (плата від пня)“.

„13. Розмір оплати з деревини не повинен перевищувати Ь% 
дійсної продажної вартости деревини”.

„14. Згадані в арт. 12 особи вносять зазначену оплату одно
часно з внесенням належної з них плати від пня”.

30) Арт. арт. 13, 14 і 15 „Положення про місцеві фінанси 
АМСРР” (36. Зак. УССР 1927 р. № 22-23, арт. 106) ухвалити в 
такій редакції:

„13. Оплату з деревини беруть з усіх приватних фізичних і 
юридичних осіб, що заготовляють у лісових дачах деревину, через 
нарахування надвишок на дійсну фпродажну вартість деревини 
(плата від дня)”.

„14. Розмір оплати з деревини не повинен перевищувати 5% 
дійсної продажної вартости деревини”.

„15. Згадані в арт. 13 особи вносять зазначену оплату одно
часно Зувнесенням належної з них плати від пня*.

31) Арт. 6 постанови ВУЦВК І РНК УСРР з 14 грудня 1927 р. 
„Про пільги героям праці” (36. Уз. УСРР 1927 р. № 66, арт. 252) 
ухвалити в такій редакції:

„6. Героїв праці увільняється від оплати з осіб, що живуть 
у гостиницях”.

32) Арт. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 23 березня 1927 р 
„Про порядок, як витрачати кошти, що надходять на потреби



боротьби з дитячою безпритульністю, від надвишок до акцизу з 
пива, портеру та елю, й на вартГсть гральних карт* (36. Уз. УСРР 
1927 р. їй 9-10, арт. 61) ухвалити в такій редакції:

.1. Належні до передання Урядові УСРР на потреби боротьби 
з дитячою безпритульністю суми від надвишок на вартість гральйих 
карт, надходять у розпорядження Центральної комісії допомоги 
дітям при Всеукраїнському центральному виконавчому комітеті".

33) Арт. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 11 січня 1928 р. 
„Про пільги комітетам допомоги хворим і пораненим червоно- 
армійцям, інвалідам війни, їхнім родинам та демобілізованим" 
(36, Уз. УСРР 1928 р. № 1, арт. 12) ухвалити в такій редакції:

„І. Увільнити підприємства, що їх безпосередньо експлуатують 
Всеукраїнський центральний комітет допомоги хворим і пораненим 
червонозрмійцям, інвалідам війни, їхнім родинам та демобілізо
ваним (Всеукрцекомдоп) І його місцеві комітети, від податків і 
оплат, що їх встановлюють місцеві ради".

34) Арт. арт. 6 і 18 „Положення про селянські товариства 
взаємодопомоги14 (36. Уз. УСРР 1928 р. Л1» 3, арт. 21) ухвалити 
в такій редакції:

„6. Селянські товариства взаємодопомоги увільняються від 
податків і оплат, що їх встановлюють місцеві ради".

„18. Селянські товариства всаємодопомоги, щоб задоволити 
потреби своїх членів, мають право брати в оренду й організову
вати підприємства, допомічні сільському господарству, майстерні 
для ремонту сільськогосподарських машин і знаряддя, прокатні, 
зерноочисні та припуски! пункти, кузні тощо)".

35) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 10 квітня 1928 р. „Про 
звільнення Харківського державного цирку від місцевих податків 
І оплат" (36. Уз. УСРР 1928 р. № 9, арт. 90) ухвалити в такій 
редакції:

„Звільнити Харківський державний цирк від податків і оплат, 
що їх встановлюють місцеві ради".

36) Арт. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 16 травня 1928 р. 
Про увільнення від місцевих податків та оплат підприємств, що 
х експлуатують організації для .боротьби з дитячою безпритуль

ністю* (36. Уз. УСРР 1928 р. № 13, арт. 314) ухвалити в такій 
р дакціі:

„1. Увільнити підприємства й заклади, що їх експлуатують 
безпосередньо, не здаючи в оренду, комісії допомоги дітям, а 
так само громадські організації, які мають за мету боротися з 
дитячою безпритульністю, від податків та оплат, що їх встанов
люють місцеві ради".

Увагу до арт. 1 скасувати.
37) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 25липня 1928 р. „Про 

звільнення підприємств дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзер- 
жннського від республіканських і місцевих податків та оплат, а



так само від надвишок до загально-державних податків і оплат, 
що йдуть на прибуток місцевого бюджету" (36. Уз. УСРР 1928 р. 
№ 19, арт. 177) ухвалити в такій редакції:

„Звільнити підприємства .дитячої трудової комуни імені 
Ф. Е. Дзержинського від податків і оплат, що їх встановлюють 
місцеві ради".

38) Арт. 38 Нотаріальної устани з 25 липня 1928 р. (36. Уз. 
УСРР 1928 р. № 20, арт. 183) ухвалити в такій редакції:

„38. За всі вчинені нотаріальні дії, а так само за технічну ро
боту, виконувану на заяву про те заінтересованих осіб і зв'язану 
з зазначеними діями, нотаріальні органи беруть оплату в розмірі 
й порядком, зазначеним в Уставі про єдину державну оплату".

39) Арт. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 8 серпня 1928 р. 
„Про звільнення від республіканських і місцевих податків та оплат 
Українського мішаного екскурсійного акційного товариства" (36. 
Уз. УСРР 1928 р. № 21, арт. 187) ухвалити в такій редакції:

„1. Звільнити Українське мішане екскурсійне акційне товариство 
від податків і оплат, що їх встановлюють місцеві ради".

40) У „Гірничому кодексі УСРР" (36. Уз. УСРР 1928 р. № 22, 
арт. 192) поробити такі зміни:

а) Арт. 68 Кодексу ухвалити в такій редакції:
„68. Віддання першому відкривачеві гірничих дільниць після 

відмежування їх в натурі гірничими органами, засвідчується через 
видання Йому від належного гірничого органу спеціального на 
кожну дільницю придільного акта.

Відмежування гірничих дільниць у натурі провадиться коштом 
першого відкривача.

Порядок приділення гірничих дільниць встановлюється в ін
струкції ВРНГ УСРР".

б) До арт. арт. 83 і 92 Кодексу додати увагу в такій редакції:
„ У в а г а .  Передбачену в цьому артикулі плату не беруть 

з підприємств усуспільненого сектора, що провадять роз- 
робіток родовищ, кам*яного вугілля, нафти й рудних копалин".

41) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 29 серпня 1928 р. „Про 
звільнення Одеського державного цирку від місцевих податків і 
->плат“ (36. Уз. УСРР 1928 р. № 24, арт. 207) ухвалити в такій

здакції:
„Звільнити Одеський державний цирк від податків і оплат, 

т л їх встановлюють місцеві ради*.
4 2) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 26 вересня 1928 р. „Про 

звільї тення акційного товариства виробництва, постачання й тор
гівлі р ечами воєнізації та оборони „Пост ЧЗУ", Акційного това
риства «Фізична культура" і Всеукраїнської спілки мисливців та 
рибалок віД республіканських і місцевих податків та оплат" (36. 
Уз УСРІ^ 1928 р. Ке 26, арт. 233) ухвалити в такій редакції.



.Звільнити Українське акційне товариство виробництва, поста
чання й торгівлі речами воєнізації та оборони .Пост ЧЗУ‘, Акційне 
товариство „Фізична культура* й Всеукраїнську спілку мисливців 
та рибалок від податків та оплат, що їх встановлюють місцеві 
ради*.

43) Арт. арт, 5 і 5і постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 20 січня 
1928 року .Про надання пільг добровільним пожежним органі
заціям* в редакції постанови з 26 вересня 1928 р. (36. Уз. УСРР 
1928 р. № 26, арт. 234) ухвалити в такій редакції:

.5. Усі автомашини Й коні, що належать безпосередньо до
бровільним пожежним організаціям, увільняється від податків і 
оплат, що їх встановлюють місцеві ради*.

.5і. Підприємства добровільних пожежних організацій, що 
мають за мету поліпшити стан пожежної охорони й що їх експлу
атують безпосередньо, не здаючи в оренду, зазначені організації, 
як от: майстерні для вогнегривалого будівництва, для ремонту 
пожежного приладдя, садсетрусно- пічні загони тощо, увільня
ються від податків і оплат, що їх встановлюють місцеві ради*.

44) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 17 жовтня 1928 р. „Про 
податкові пільги Державному технічному видавництву (Держтех- 
видав), що є у віданні Вищої ради народнього господарства 
Союзу РСР* (36. Уз. УСРР 1928 р. № 28, арт. 249) ухвалити в 
такій редакції:

„Звільнити Державне технічне видавництво (Держтехвидав), 
що є у віданні Вищої ради народнього господарства Союзу РСР, 
від податків і оплат, які встановлюють місцеві ради*.

45) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 12 січня 1929 р. „Про 
звільнення Київського державного цирку від місцевих податків 
і оплат* (36. Зак. УСРР 1929 р. № 5, арт. 34) ухвалити в такій 
редакції:

„Звільнити Київський державний цирк від податків і оплат, 
що їх встановлюють місцеві ради*.

46) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з б лютого 1929 р. „Про 
податкові пільги пролетарським спортивним товариствам „Динамо* 
(36 Зак. УСРР 1929 р. № 6, арт. 53) ухвалити в такій редакції:

„Увільнити пролетарські спортивні товариства „Динамо* від 
податків і оплат, що їх встановлюють місцеві ради*.

47) Пункт 8 арт. 11 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 4 листо
пада 1925 року „Про орден трудовий червоний прапор УСРР* 
в редакції постанови з 17 квітня 1929 р. (36. Зак. УСРР 1929 р. 
Лз 12, арт. 90) ухвалити в такій редакції:

(П. Особи, що їх нагороджено орденом „Трудовий червоний 
прапор УСРР*, мають право:)

»8) бути увільнюваними від оплати з осіб, що живуть у го- 
стиницях'*.



48) Абзац 3 арт. 27 „Устави про Всеукраїнський заочний 
Інститут народньої освіти" (36. Зак. УСРР 1929 р. № 12, арт. 96) 
ухвалити в такій редакції:

„Всеукраїнський заочний Інститут народньої освіти щодо опо 
даткування, брання ренти, а так само щодо внесків на соціальне 
страхування прирівнюється до освітніх установ, що єна держав
ному бюджеті".

49) Арт. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 12 червня 1929 р. 
„Про увільнення ломбардів, що їх закладають органи комуналь
ного господарства, від місцевих податків і оплат та про направ* 
лення зиску з операцій ломбардів* (36. Зак. УСРР 1929 р. № 15, 
арт. 113) ухвалити в такій редакції:

„1. Звільнити ломбарди, що їх закладають міські ради при 
органах комунального господарства, від податків та оплат, що 
їх встановлюють місцеві ради*.

50) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 12 червня 1929 року 
„Про увільнення Всеукраїнського робітничого кооперативною ви
давництва* „Український робітник* від республіканських і місце
вих податків та оплат* (36. Зак. УСРР 1929 р. N° 16, арт. 125) 
ухвалити в такій редакції:

„Увільнити Всеукраїнське робітниче кооперативе видавництво 
„Український робітник* від податків і оплат, що їх встановлюють 
місцеві ради*.

51) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 12 червня 1929 року 
„Про увільнення підприємств дитячої трудової комуни Держав
ного політичного управління УСРР біля села Ладон Прилуцької 
округи від республіканських і місцевих податків та оплат* 
(36. Зак. УСРР 1929 р. № 18, арт. 128) ухвалити в такій редакції:

„Увільнити підприємства дитячої трудової комуни Державного 
політичного управління УСРР біля села Ладон кол. Прилуцької 
округи від податків та оплат, що їх встановлююьмісцеві ради*.

52) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 25 грудня 1929 року 
„Про увільнення державних гіподромів України від місцевих 
податків і оплат“( 36. Зак. УСРР 1930 р. N° 2, арт. 13) ухвалити 
в такій редакції:

„Увільнити державні гіподроми України від податків і оплат, 
що їх встановлюють місцеві ради*.

53) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 15 січня 1930 р. „Про 
увільнення Всеукраїнського об’єднання сліпих і Всеукраїнського 
об’єднання глухонімих від місцевих податків і оплат* (36. Зак. 
УСРР 1930 р. № 3, арт. 31) ухвалити в такій редакції:

„Увільнити Всеукраїнське об’єднання сліпих І Всеукраїнське 
об'єднання глухонімих та підприємства, що їх безпосередньо 
експлуатують вищезазначені об’єднання й їхні місцеві відділи, 
віД податків і оплат, що їх встановлюють місцеві ради*.



51) Арт. арт. 445 і 446 „Адміністративного кодексу УСРР“ (Зо. 
Зак УСРР 1927 р. № 63-65, арт. 240, 1929 р. № 23, арт. 189 і 
1930 р. № 4, арт. 37) ухвалити в такій редакції:

„445. Фінансові органи наглядають провадження торгівлі щодо 
додержання законів і розпоряджень по фінансовому урядництву.

Коли органи міліції виявлять торгівлю із зламанням законів 
і розпоряджень по фінансовому урядництву, то вони складають 
протокола про виявлені зламання, та, коли треба, вчиняють діз
нання порядком, передбаченим у Кримінально-процесуальному 
кодексі УСРР.

Складені протоколи й акти дізнання агенти міліції передають 
відповідним фінансовим органам*.

„446. Митниці наглядають за торгівлею виключно з метою 
боротися з продажем пачкарських товарів, а т а к  само тих чужо
земних товарів, що їх випустили митниці, за силою Митного 
кодексу СРСР, без права продавати їх*.

Увагу до арт. 445 та уваги І і 2 до арт. 446 Адмін. кодексу 
УСРР скасувати.

55) Арт. І постанови ВУЦВК 1 РНК УСРР з 15 березня 1930 р. 
„Про пільги державній капелі* „Думка* (36. Зак. УСРР 193Р р. 
№ 8, арт. 88) ухвалити в такій редакції:

„І. Увільнити державну капелу „Думка“від податків і оплат, 
що їх встановлюють місцеві ради*.

56) Арт. 12 „Устави про державні театри та їх об'єднання* 
з ІЗ серпня 1930 р. (36. Зак. УСРР 1930 р. № 19, арт. 190) 
ухвалити в такій редакції:

„12. Державні театри сплачують комунальні послуги за піль
говими тарифами, встановленими для культурно-освітніх уста
нов".

57) Арт. 9 „Устави про товариства допомоги нужденним 
громадянам у містах і селищах міського типу УСРР* з 13 серпня 
1930 р. (36. Зак. УСРР 1930 р. № 19, арт. 191) ухвалити в такій 
редакції:

„9. Товариства допомоги увільнено від податків і оплат, що їх 
встановлюють місцеві ради".

58) арт. 6 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 13 серпня 1930 р. 
„Про реорганізацію селянських товариств взаємодопомоги в селах* 
ле проведено суцільну колективізацію* (36. Зак. УСРР 1930 р.

19, арт. 193) ухвалити в такій редакції:
#6. Увільнити каси взаємодопомоги колективізованого селян- 

с ва від податків і оплат, що їх встановлюють місцеві ради*.
59) Арт. 4 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 13 серпня 1930 р. 

N9 19, арт. 194) ухвалити в такій редакції:
„4. Державні протезні заводи, що чинять на підставі цієї поста

нови, увільняється від податків та оплат, що їх встановлюють 
м сиеві ради*.



60) П. І. арт. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 22 вересня 
1930 р. „Про затвердження устави по кооперацію інвалідів та 
про зміну законодавства УСРР у зв'язку з виданням постанови 
ЦВК і РНК СРСР з 23 квітня 1930 р. „Про кооперацію інвалідів* 
(36. Зак. УСРР 1930 р. № 22, арт. 218) ухвалити в такій редакції.

*І) Увільнити кооперативні об'єднання інвалідів від усіх подат
ків та оплат, що їх встановлюють місцеві ради*.

III.
61) Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 

СРСР з 2 вересня 1930 р. „Про податкову реформу" (36. Зак. 
СРСР 1930 р. 46, арт. 476).

Харків, 5 квітня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй. Заст. голови РНК УСРР Сербнченко. 

Секретар ВУЦВК М Василенко.

ПОСТАНОВИ РНК УСРР,

112. Про реєстрацію дітей і підлітків віком від 6 до 15 років.

Щоб забезпечити повне охоплення загальним обов'язковим 
навчанням дітей і підлітків на території УСРР, Рада народнії 
комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Зобов'язати міські, селищні і сільські ради одержати най
пізніше 20 квітня ц. р. від завідувачів трудових шкіл повні 
списки на учнів шкіл та провести реєстрацію за формами, вста
новленими від Народнього комісаріату освіти УСРР, усіх дітей 
і підлітків віком від 6 до 15 років, що ще не охоплені школою.

2. Реєстрацію треба провести силами вчителів з участю про
фесійних та інших громадських організацій.

3. Реєстрацію треба закінчити найпізніше 15 травня 1931 р.
4. Збірні дані реєстрації районові виконавчі комітети і міські 

ради, підпорядковані безпосередньо центрові, повинні подати до 
Народнього комісаріату освіти УСРР найпізніше 25 травня.

5. Запропонувати Раді народніх комісарів АМСРР на підставі 
цієї постанови зорганізувати на території АМСРР реєстрацію 
дітей і підлітків.

Харків. 10 квітня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. КерІвничий справ РНК УСРР Я. Касян 

Оголошено в „Вістях ВУЦВК41 ІІ квітня 1931 р. № 84.



113. Про визнання за нечинну постанову „Про порядок, як 
розв'язувати розбіжності в справах участи державних підпри
ємств, кооперативних організацій і мішаних акційних това
риств у витратах на шляхове будівництво місцевого значення".

Рада народнії комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
Постанову свою з 29 квітня 1930 року „Про порядок, як роз

в'язувати розбіжності в справах участи державних підприємств, 
кооперативних організацій і мішаних акційних товариств у ви
тратах на шляхове будівництво місцевого значення- (36. Зак. 
УСРР 1930 р. № 11, арт. 124) вважати за нечинну у зв'язку з 
виданням постанови ЦВК І РНК Союзу РСР з 4 березня 1931 р. 
„Про зміну законодавства Союзу радянських соціялістичних рес; 
публік у зв'язку з постановами Центрального виконавчого комі
тету і Ради народнії комісарів Союзу РСР про податкову ре
форму та про порядок фінансування шляхового господарства й 
про організацію шляхових будівельних контор- (36. Зак. СРСР 
1931 р. № 15, арт. 147).

Харків, Іі квітня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербнченко. Керівничий справ РНК УСРР Я. Кас‘ян. 
Оголошено у „Вістях ВУЦВК** 18 квітня 1931 р. № 90.

ІНСТРУКЦІЯ НКФ І НКСЗ УСРР.
114. Як передавати окремі види конфіскованого і безгосподар
ного майна та відумерщини громадським організаціям соціяль-

ного забезпечення.
П і д с т а в а :  Постанова ВУЦ8К і РНК УСРР з 24 липня 1930 р. „Про 

передачу окремих видів конфіскованого і безгосподарного майна, а так 
само відуь.ерщішн, в розпорядження професійних, кооперативних та Інших 
громадських організацій** (36. Зак УСРР 1930 р. № 16, арт. 157) та п. 4 
арт 5 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 13 серпня 1930 р. „Про реоргані
зацію селянських товариств взаєхюдопомоги у селах, де проведено суцільну 
колективізацію** (36. Зак УСРР 1930 р. № 19. арт. 193).

П. „б“ арт. 1 арт. 2 погоджено з Наркомпостачання УСРР.

І.
1. Нижчезазначені окремі види конфіскованого, безгосподарного 

майна та відумерщини передаються безплатно таким громадським 
організаціям соціального забезпечення:

а) сировину (крім фармацевтичної) і напівфабрикати — вироб
ничим кооперативним об'єднанням (артілям) інвалідів, а так само 
тим міським товариствам допомоги нужденним громадянам, комі
тетам допомоги хворим і пораненйм червоноармійцям (комдо- 
пам) і місцевим відділкам Всеукраїнського об'єднання сліпих та



Всеукраїнського об'єднання глухонімих, що мають промислові 
підприємства.

Зазначену сировину і напівфабрикати передається переважно 
тим з перелічених виїде організацій, що мають відповідні підпри
ємства, де можна безпосередньо використати цю сировину і на
півфабрикати;

б) торговим об'єднанням (кооперативам) інвалідів, такі то
вари: одяг, білизну, взуття, ґалоші, меблю, посуд, шкіряні товари, 
ґалянтерійні Й трикотажні товари, мануфактуру, залізні товари, 
іграшки, електротехнічне приладдя, канцелярське приладдя, про
дукти харчування, бакалійні товари, косметичні вироби та інші 
товари, крім тих із них, що їх через їхнє спеціальне призначення 
слід передавати належним урядництвам, згідно з переліком, за
твердженим від НКФ УСРР 3 березня 1928 р. (додаток до обіж
ника НКФ УСРР № 615 з 3 березня 1928 р., „Бюлетень НКФ 
УСРР“ 1928 р, № 44);

в) майно селянських господарств, що його слід безплатно пе
редавати за місцем свого находження відповідному селянському то
вариству взаємодопомоги, в селах суцільної колективізації пере
дається до кас вваємодопомоги колективізованого селянства при 
колгоспах, а в тих селах, де селянських товариств взаємодопо
моги або кас взаємодопомоги колективізованого селянства нема,— 
це майно надходить до відповідної сільської ради на потреби 
соціяльнсго забезпечення.

У в а г а  1. Товари (п. „6“ цього артикула), що їх можна 
безпосередньо переробити в підприємствах організацій, за
значених в п. „а" цього артикулу (а саме мануфактура, шкі
ряні товари тощо), можна передавати так само цим органі
заціям для використання в їх підприємствах.

У в а г а  2. Коли в даному селі є дві або більш кас взає
модопомоги колективізованого селянства, то майно, зазна
чене в п. „в“ цього артикулу, передається за вказівкою сіль
ської ради тій касі взаємодопомоги, що її найбільше треба 
зміцнити матерїяльно.

2. З конфіскованої сировини, а так само з конфіскованого 
майна селянських господарств (п. п. иа“ та „в" арт. 1) не пере
дається, зазначеним в арт. 1 організаціям, такі види сільсько
господарської сировини і тваринництва:

А. Продукти рільництва.
Хліб й інші зернові, бобові, олійні й фуражні культури (і в 

зерні І борошном), сіно, солому, олію (рослинну), прядивні куль
тури, тютюн, махорку, хміль, городин)7, фрукти.

Б. Продукти тваринництва.
Сільськогосподарську худобу, м'ясо, сало, птахів (свійських), 

відходи скотарства й птахівництва (пір'я, пух, щотину, кінський



3. Зазначені в п. п. „а“ і „6* арт. 1 цієї інструкції види кон
фіскованого, безгосподарного майна та відумерщини фінансові 
органи безпосередньо безплатно передають належній місцевій 
громадській організації соціяльного забезпечення, відповідно до 
розподілу цього майна, встановленого за арт. 1 цієї інструкції, та 
на підставі матеріалів, одержаних порядком арт. 4 цієї інструкції.

4. Секції соціяльного забезпечення міських рад, виділених на 
окремі адміністративно-господарські одиниці, та секретарі прези
дій районових виконавчих комітетів повинні протягом 10 день, 
відколи одержано що Інструкцію, подати до відповідних фінан
сових органів списки громадських організацій соціяльного забез
печення, що є на території району їх діяльности, а так само 
певний перелік речей з числа зазначених в арт. 1 цієї Інструкції, 
що їх слід передавати кожній із зазначених організацій.

Складаючи ці переліки речей, що їх треба передавати тій чи 
іншій громадській організації соціяльного забезпечення, яка є на 
даній території, слід виходити з правил цієї інструкції та за рів
них прав двох або більш організацій на те саме майно, давати 
перевагу в переданні зазначеного майна тій з цих організацій, 
що ЇЇ більше за інші фінансово треба підтримати.

5. Конфісковане, безгосподарне майно та відумерщина, що на
дійшли до фінансових органів, починаючи з 1 жовтня 1930 р. і, 
які за цією інструкцією слід передавати громадським організа
ціям соціяльного забезпечення, фінансові органи, що фактично 
мають таке майно, повинні передати зазначеним організаціям в 
двотижневий реченець, додержуючи порядку передання цього 
майна, встановленого цією інструкцією.

Так само, конфісковане, безгосподарне майно і відумерщина 
селянських господарств, яке, починаючи з 1 жовтня 1930 р., на
дійшло до сільської ради, тому що в даному селі нема селян
ського товариства взаємодопомоги, сільські ради повинні пере
дати касі взаємодопомоги колективізованого селянства, що є в 
даному селі.

6. Переробляти й збувати сировину, напівфабрикати й то
вари, дередані за арт. 1 цієї інструкції організаціям, зазначеним 
у цьому артикулі, ці організації повинні з додержанням правил, 
встановлених від регулятивних органів.

ІІ.
7. Цю інструкцію не поширюється на майно куркульських 

сеіянських господарств, конфісковане в районах суцільної колек
тивізації порядком постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 1 лютого 
1930 р. .Про заходи до зміцнення соціялістичної перебудови 
сільського господарства в районах суцільної колективізації й бо-



ротьби з куркульством" (36. Зак. СРСР 1930 р. № 9, арт. 105) 
і постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 5 квітня 1930 р. „Про забо
рону орендувати землю й вживати найманої праці в поодиноких 
селянських господарствах у районах суцільної колективізації" 
(36. Зак. УСРР 1930 р. № 11, арт. 108).

Харків, 10 квітня 1931 р.
Заст. НКФ УСРР Яцевський. НКСЗ УСРР Покорний.

ПОСТАНОВА НКЮ УСРР.
115. Про відповідальність робітників, що кидають роботу, за 

неповернений ними струмент та робітне приладдя.
НКЮ УСРР п о с т а н о в и в :
Поширити постанови свої: 1) з 15 жовтня 1930 р. „Про по

рядок, як робітники мають відповідати за неповернений ними 
спецодяг, охоронні приладдя тощо, та як справляти з робітників 
невідроблені ними аванси, подорожнє та добове" (36 Зак. УСРР 
1930 р. № 18, арт. 121) і 2) з 25 січня 1931 р. „Про видання 
судових наказів на справляння виданих робітникам речей тд 
авансів" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 1, арт. 18) так само й на ті ви
падки, коли робітники, що кидають роботу, не повертають наймачам 
одержаного від них струменту та іншого, робітного приладдя.

Харків, 12 квітня 1931 р.
Заст. НКЮ та ГПР Приходько. Член Колегії НКЮ Зав. Кодвіддїлу. С. Прнгов.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК** 18 квітня 1931 р. № 90.

116. Устава про Науково-харчову раду НКОЗ УСРР.
Видано на підставі та на розвиток пост. РНК 

УСРР з 12 червеня 1930 р. (прот. ч. 19/672, п. 19).
1. Для координування всієї науково-дослідної й науково-прак

тичної роботи в царині народнього харчування, що провадять 
різні установи й організації УСРР, при Наркомздоров'я УСРР 
організується науково-харчову раду.

2. На науково-харчову раду п о к л а д а є т ь с я :
1) об'єднувати й координувати всю науково-дослідну й на

уково-практичну діяльність в царині народнього харчування всіх 
установ і організацій УСРР, що працюють в цьому напрямі;

2) розглядати та затверджувати плини науково дослідної Й 
науково-практичної роботи відповідних наукових установ і ор
ганізацій УСРР в царині народнього харчування.

3) розглядати доповіді й звіти цих установ про їхню роботу;
4) опрацьовувати- окремі наукові питання народнього харчу

вання на завдання Уряду і з власної ініціятиви та з доручення 
господарських і кооперативних організацій;



5) допомагати розвиткові й зміцненню справи народнього 
харчування в УСРР;

6) розглядати з наукового погляду основні питання, що вини
кають підчас здійснення технічного й санітарного нагляду в 
справі народнього харчування;

7) держати науковий зв'язок з усіма установами й організа
ціями СРСР й закордону, що науково працюють в царині на
роднього харчування, та використовувати досвід їхньої роботи в 
цій царині;

8) видавати наукову Й популярну літературу в питаннях 
народнього харчування;

9) організувати доповіді б лекції наукового й популярного 
характеру в питаннях народнього харчування.

3. Щоб здійснити покладені на неї завдання, Науково-хар
чова рада має право:

1) давати директиви відповідним установам і організаціям 
щодо переведення ними наукової роботи в галузі народнього 
харчування;

2) перевіряти діяльність зазначених установ і організацій.
4. До складу Науково-харчової ради входять: по одному 

представнику від Держпляну УСРР, Наркомпостачання, ВРНГ, 
Нлркомзема, НК РСІ, Наркомосвіти УСРР, Комісії соціялістичної 
перебудови побуту при Президії ВУЦВК, Державного акційного 
товариства „Укрнархарч", від ВУКів профспілок Нархарч, Хар- 
чосмак та Медсанпраці, Вукопспілки, Спілки спілок сільськогос
подарської кооперації, т ва „Пропаганда здорового харчування". 
Центрального Комітету Товариства Червоного Хреста УСРР, 
6 представників від Наркомздоров'я УСРР з призначення Народ
нього комісара охорони здоров'я, по одному представнику від усіх 
наукових інститутів та катедр УСРР, що провадять роботу в 
галузі народнього харчування, а так само Й інші спеціяльно за
прошені особи.

За голову Науково-харчової ради є народній комісар охорони 
доров'я УСРР, а за постійного заступника його — особа, від нього 

призначена.
5. Затверджені від Наркомздоров'я УСРР постанови науково- 

хзрчової ради, що їх ухвалено в межах наданих їй прав, обов'яз
кові діл всіх урядництв, установ, підприємств і організацій, що 
працюють в царині народнього харчування.

6. Керувати справами Науково-харчової ради має президія 
ради, що її обирається з членів ради в кількості 9 осіб і 3-х 
кандидатів, і затверджує Наркомдоров'я. Для виконання своєї 
поточної роботи президія обирає з числа своїх членів неодмін
ного секретаря.

7. Дач попереднього опрацювання і вивчання окремих питань 
науково-харчова рада утворює постійні секції або тимчасові



комісії. Пропозиції й висновки цих секцій чи комісій обов'язково 
ставиться на розгляд ради.

8. Науково-харчова рада власного технічного апарату не має, 
а ЇЇ обслуговує апарат Наркомздоров'я УСРР.

9. Витрати на роботу Науково-харчової ради покриваються 
за кошторисом Наркомздоров'я УСРР та з інших джерел за 
згодою Наркомздоров'я з відповідними урядництвами, коопера
тивними та громадськими організаціями.

Харків, 8 березня 1931 р. НКОЗ УСРР Канторовіч.

ПОСТАНОВА УПРВОДГОСПУ ПРИ РНК УСРР
117. Про впорядкування використання водяних ресурсів УСРР.

Для раціонального використання водяних ресурсів на терито
рії України Укрводгосп при РНК УСРР постановив:

1. Всі заінтересовані організації повинні подавати пляни та 
проекти своїх заходів щодо .господарного використання річок 
України на розгляд Упрводгоспу; Улрводгосп затверджує ці пляни, 
виробничі програми і встановлює черговість робіт.

2. Всі організації, в розпорядженні яких за кошторисом 1931 р. 
передбачено асигнування на дослідні роботи по річках України, 
повинні погоджувати пляни використання зазначених асигнувань 
з Упрводгоспом, щоб можна було об'єднати всі роботи для ком
плексного використання водяних ресурсів річок, встановити 
обсяг робіт, дільниці, де треба провадити ці досліди, й виявити 
ті організації, яким доручено ці роботи.

3. Щоб впорядкувати водяне господарство по водозборах рі
чок, всім організаціям, які провадили дослідні роботи по річках 
України, подати до Упрводгоспу перелік всіх матеріалів, що вони 
мають, і дослідних робіт і наявного та накресленого господарного 
використання ресурсів в УСРР.

4. Всі організації, які провадять досліди річок УСРР у вели
кому маштабі, повинні прив'язувати свої зйомки до загальної 
триангуляції.

Харків, 22 березня 1931 р.
Начальник Упрводгоспу при РНК УСРР. Н. Богуцький.

П і д с т а в а :  арт. 1 та п. п. 4 й 6 арт. З „Устави 
про управу водного господарства УСРР* з 5 жовтня 
1930 р. (36. зак. УСРР 1930 р. № 24, арт. 229).

Б1ЗДОТЕКА УРСР г 
І... ^ 1

Пушкіаська, 40.



ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ 

№ 13 10 травня 1931 р. № 13

З М І С Т

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР

118. Про зміну Й доповнення устави про сільські суди.
110 Про зміну устави про житлові вднально- конфліктні комісії.
120. Устава про розгляд справ на надзвичайних сесіях судів УСРР.
121. Про зміну й доповнення Цивільного кодексу УСРР.
1*2 Про зміну А доповнення постанови про адміністративне виселення громадян 

із житлових приміщень.
123. Про скасування обов'язкової о оголошення статутів юридичних осіб.
124 Усгава про Головну управу шосових і ґрунтових шляхів та автомобільного 

транспорту УСРР,
125 Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з виданням союзної устави про 

пільги для осіб, що працюють у далеких місцевостях Союзу РСР 1 поза ве
ликими міськими селищами.

Постанова РНК УСРР.

1 б Про зміну постанови, як фінансувати житлове, комунальне, соціидьно-культурно* 
побутове й урядницьке будівництво через Всеукраїнську контору Центрального 
банку комунального господарства й житлового будівництва та міські банки

Постанова НКЮ І Головупркомгоспу при РНК УСРР 
та інструкція Наркомсоцзабезу УСРР.

і Про змін) інструкції, як прикладати уставу про житлові єднально-конфліктні 
аоміси
Як мсцсш ради та райвиконкоми повинні вносити пайові внески за осіб, що 

* югь право на соціальне забезпечення, за нступу іх до складу кооперативних 
обеднакь (артілей) Інвалідів

Дартаала Пуймчма |
БІБЛІОТЕКА УРСР, Ї 

» »
і'-ц. Ь(>ь-зоз>



ПОСТАНОВИ БУЦВК І РНК УСРР.

118. Про зміну 1 доповнення устави про сільські суди

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

І.
В уставі про сільські суди (36. зак. УСРР 1931 р. № 2, арт. 22) 

поробити такі зміни та доповнення:
1. Пункт 4 арт. 18 ухвалити в такій редакції:
в4) трудові спори на суму найбільш 25 карбованців, що вини 

кають між найманими робітниками і наймачами-трудящими (осіб 
ницькими трудовими селянськими господарствами, кустарями 
й ремісниками тощо), а так само між громадськими пастухами 
й наймачами-.

2. Додати до арт. 18 увагу такого змісту:
.Увага. Трудові спори наймитів і пастухів з наймачами 

розглядається в сільських суд^х за спеціяльним законом".

Ш
Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК Союзу 

РСР з 4 березня 1931 р, .Про зміну постанови Президії ЦВК 
Союзу РСР. яГІро організацію сільських судів* (36. зак. СРСР 
1931 р. № 15, арт. 145).

Харків, 15 квітня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Ссрбичанко. 

Вест, секретаря ВУЦВК К. Горлинський

119. Про зміну устави про житлові єднально-конфліктні
комісії.

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

І.
1. В уставі про житлові єднально-конфліктні комісії (36, зак. 

УСРР 1930 р. № 7, арт. 81) поробити такі зміни:
1) Арт. арт. 6, 7 і 9 ухвалити в такій редакції:
„6. Утримуються комісії коштом тих рад, що при них комісії 

утворено*.
„7. Заяви до житлових єднально-конфліктних комісій оплачу? 

ється єдиною державною оплатою, встановленою для листування 
до урядових установ.



Жодних інших оплат у справах, що їх розглядають житлові 
сднально-конфліктні комісії, не береться".

„9. Звільнити від оплати житлова єднально-конфліктна комісія 
ноже тих, кого нона своєю постановою визнає за немаючих*.

2) Арт. арт. 8 і 10 скасувати.

ІІ.

2. Цю постанову видано, відповідно до устави про єдину дер
жавну оплату (36. зак. СРСР 1930 р. № 46, арт. 480).

Харків. 15 квітня 1931 р.

Голом ВУЦВК Г. ГІетровський. Заст. голови РНК УСРР В Порайко. 
іаст секретаря ВУЦВК К Горлинський.

120. Уставі про розгляд справ на надзвичайних сесіях судів
УСРР.

Р о з д і л  1.
Як направляти справи на розгляд надзвичайних сесій.

1. Питання про вилучення справ із загальної підсудности Й 
направлення їх на надзвнчійні сесії Найвищого суду УСРР, 
Головного суду АМСРР і м Ж} ійонових судів УСРР розв'язують 
розпорядчі н іради при Народ» ьои> комісарі юстиції УСРР і Гене
рал ному прокурорі республіки, при Иародньому комісарі юсти
ції й Прокурорі АМСРР та при міжрайновнх прокурорах.

2. Центральну розпорядчу нараду при Иародньому комісарі 
юстиції УСРР і Генеральному прокурорі республіки утворюється 
в складі: Народнього комісара юстиції УСРР і Генерального оро
ки ора республіки. Голови Державної політичної управи УСРР 
і'Народнього комісара робітничо-селянської інспекції УСРР зя 
гпіовуванням Народнього комісара юстиції УСРР і Генераль
ного прокурора республіки.

Розпорядчу нараду при Народньому комісарі юстиції й Про- 
к 'рорі АМСРР утворюється в ект.ді: Народнього комісара юсти
ції й Прокурора АМСРР, начальника Молдавського відділу Дер
жавної політичної управи та Народнього комісара робітничо- 
(.еіннської інспекції АМСРР за головуванням Народнього комісара 
юстиції й Прокурора АМСРР.

Міжрзйонові розпорядчі наради при міжрайонових прокурорах 
гворюьться в складі: міжрайоновою прокурора, начальника 

с кгору Державної поіітичної управи та голови контрольної комі 
сії робітничо се іянської інспекції того міста, де є кіжрайоновиА 
суд* аі головуванням т.:*жрайонового прокурора.



3. Центральна розпорядча нарада при Народньому комісарі 
юстиції УСРР і Генеральному прокурорі республіки розв'язує 
питання:

1) про вилучення із загальної підсудности та передання на 
надзвичайні сесії Найвищого суду УСРР, Головного судуАМСРР 
або міжрайонових судів УСРР справ:

а) про злочини, передбачені арт. арг. 54-, 553, 544, 545, 547, 54й, 
54®, 5413, 56™ і 56-4 Кримінального кодексу УСРР;

б) про Інші злочини — на подання органів прокурорського 
нагляду;

2) про передання тої чи іншої справи з надзвичайної сесії 
одного суду до надзвичайної сесії другого суду, а саме: з над
звичайної сесії одного міжрайонового суду до надзвичайної сесії 
другого міжрайонового суду або до надзвичайної сесії Головного 
суду АМСРР, з надзвичайної сесії Головного суду АМСРР до 
надзвичайної сесії1 міжрайонового суду, з надзвичайних сесій 
Головного суду АМСРР та міжрайонових судів до надзвичайної 
сесії Найвищого суду УСРР і з надзвичайної сесії Найвищого 
суду УСРР до надзвичайних сесій Головного суду АМСРР та 
міжрайонових судів;

3) про скасування або зміну постанов розпорядчої наради 
при Народньому комісарі юстиції і Прокурорі АМСРР та між
районових розпорядчих нарад;

4) на протести членів розпорядчої наради при Народньому 
комісарі юстиції й Прокурорі АМСРР та міжрайонових розпо
рядчих нарад.

4. Розпорядча нарада при Народньому комісарі юстиції й Про
курорі АМСРР та міжрайснові розпорядчі наради розв'язують 
питання про вилучення Із загальної підсудности та про пере
дання на надзвичайні сесії Головного суду АМСРР або міжра
йонових судів справ про злочини, передбачені в арт. арт. 54й, 
5410, 54]\ 54>2, 5414, 5617, 5б22 і 5б25 Кримінального кодексу УСРР.

5. Центральна розпорядча нарада при Народньому комісарі 
юстиції УСРР і Генеральному прокурорі республіки має право, 
розв'язуючи справи, віднесені до її компетенції: а) направляти 
справи для додаткового слідства до будь-якого слідчого органу, 
б) змінювати кваліфікацію злочину, в) змінювати запобіжний захід, 
ухвалений дотично винуваченого, і г) закривати справи на під
ставі арт. арт. 4, 5 і 197 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР.

6. Справи надходять до розпорядчих нарад за мотивованими 
постановами органів прокурорського нагляду.

У в а г а .  У місцевостях, де оголошено винятковий стан, 
справи, зазначені в літ. „а* п. 1 арт. З і в арт. 4 цієї устави, 
органи прокурорського нагляду можуть направляти за сво-



іми постановами безпосередньо на надзвичайні сесії Найви
щого суду УСРР, Головного суду АМСРР або міжрайонового 
суду.

7. З числа справ, зазначених у літ. „а" п, 1 арт. З цієї устави, 
наведені нижче справи за постановами Центральної розпорядчої 
наради передається виключно на надзвичайну сесію Найвищого 
суду:

1) про злочини, що сталися на території, більшій за район 
діяльности міжрайонозих судів або більшій за територію АМСРР;

2) справи виключної ваги, за постановами президії Всеукраїн
ського центрального виконавчого комітету та на пропозиції Ге
нерального прокурора республіки або голови Державної полі
тичної управи УСРР.

Р о з д і л  2.

Про розгляд справ на надзвичайних сесіях.

8. Надзвичайні сесії Найвищого суду УСРР, Головного суду 
АМСРР і міжрайонового суду керуються Кримінально процесу
альним кодексом УСРР з вилученнями, зазначеними у дальших 
артикулах цієї устави.

9. У справах, направлених на розв'язання на надзвичайну 
сесію, додержувати вимог п. п. 1 і 2 арт. 53 і арт. 200 Кримі
нально-процесуального кодексу УСРР не обов'язково.

10. Копії винувального акту вручається кожному з винува
чених найпізніш за 24 години перед розглядом справи.

11. На судових засіданнях, що на них оборони не пущено за 
арг. 9 цієї устави, представник прокурорського нагляду має 
бути обов'язково. За цих випадків прокурор дає свій висновок 
у справі та робить подання надзвичайній сесії в окремих питаннях, 
що виникають на судовому засіданні і зв'язані з додержанням 
чинних законів.

12. На вирок надзвичайної сесії Головного суду АМСРР або 
міжрайонового суду касаційну скаргу або протест прокурора 
можна подати протягом 48 годин від часу оголошення вироку.

13. Подану касаційну скаргу прокурор АМСРР або міжра- 
йоновий прокурор може не пропустити за осібно мотивованою 
про те постановою, що обґрунтовує причини непропущення.

У в а г а  1. Прокурор АМСРР або міжрайоновий проку
рор, виносячи таку постанову, повинен негайно повідомити 
про це Генерального прокурора республіки.

У в а г а  2. У справах, що їх розглянули виїзні надзви
чайні сесії Головного суду АМСРР або міжрайонових судів, 
питання, чи пропустити касаційну скаргу, розв'язує проку



рор, який брав участь в засіданні» і в такому разі він без
посередньо повідомляє Генерального прокурора республік* 
про свою постанову не пропустити касаційну скаргу.

14. Коли прокурор подасть протесте, то це застановлюв вико
нання вироку.

Подання касаційної скарги застановлює виконання вироку 
тільки тоді, коли касаційну скаргу пропустив прокурор АМСРР 
або міжрайоновий прокурор, а коли вирока винесла виїзна над
звичайна сесія, то той прокурор, що брав участь на засіданні 
виїзної сесії.

15. Копію вирока вручається засудженому найпізніш через 
24 години по його винесенні.

16. На вилучення з арт. 371 і 372 Кримінально-процесуаль
ного кодексу УСРР право виправляти справи з надзвичайних 
сесій Найвищого суду УСРР, Головного суду АМСРР і міжра- 
йонових судів та право застановляти вироки в цих справах, щоб 
направити їх порядком нагляду, надається виключно Генераль
ному прокуророві республіки і, на його уповноваження, заступни
кові Генерального прокурора республіки або помічникові Гене
рального прокурора республіки, що наглядає за надзвичайними 
сесіями.

17. Коли винесено засуда до виняткового заходу соціяльної 
оборони (розстрілу), голова надзвичайної сесії Найвищого суду 
УСРР, Головного суду АМСРР і міжрайонового суду, незалежно 
від того, подано чи не подано касаційну скаргу або протеста, 
та незалежно від заяви засудженого, що він проситиме запомн- 
лування, найпізніш через годину по винесенні вироку має те
леграфно повідомити про нього Генерального прокурора рес 
публіки, зазначивши точно час винесення вироку (число, місяць, 
годину і хвилину), коротко суть винувачення, покликавшись на 
відповідні артикули Кримінального кодексу УСРР, прізвище, ім'я 
по батькові, соціальне походження й соціальний стан засудже
ного, його вік та Інші посутні у справі обставини.

13. Вирока, що його винесла сесія, належить виконувати зз 
правилами Кримінально-процесуального кодексу УСРР з тим, 
що вирока, який засуджує до виняткового заходу соціально' 
оборони (розстрілу), можна виконувати:

1) коли протягом 48 годин від моменту вручення Генераль 
йому прокурові республіки повідомлення про винесення вирок) 
не надійде розпорядження застановити виконання вироку Й 
справу не буде виправлено порядком нагляду, коли за цього 
касаційну скаргу не пропустив Прокурор АМСРР або міжрайо
новий прокурор:

2) коли, у разі подання прозьби за помилування, Всеукраїн
ський центральний виконавчий комітет протягом п'ятьох діб не 
застановить виконання вироку.



У в а г а .  Коли розпорядження Всеукраїнського централь
ного -виконавчого комітету або Генерального прокурора 
республіки застановити виконання вироку надійде по скін
ченні встановлених реченців, але вирока ще не виконано, 
то виконання вироку застановляється.

ІІ.
Цю. постанову видано на підставі постанови ВУЦВК та РНК 

з 29 вересня 1930 р. про реорганізацію місцевих установ юстиції 
УСРР (36. зак. УСРР 1930 р. Я? 22 арт. 223).

З виданням цієї устави касується уставу про судочинство на 
надзвичайних сесіях Найвищого суду УСРР, Головного суду 
АМСРР та округових судів УСРР (36. зак. УСРР 1928 р. Я? 28, 
арт. 246).

Харків, 15 квітня 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. 
Заст секретаря ВУЦВК К. Горлннський.

121. Про зміну І доповнення Цивільного кодексу УСРР.

Щоб наблизити норми цивільного права до вимог і темпів 
соціалістичного будівництва, а так само, щоб погодити чинне 
законодавство УСРР із загальносоюзним законодавством, Все
український центральний виконавчий комітет І Рада народніх 
комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
Поробити в Цивільному кодексі УСРР (36. зак. УСРР 1922 р. 

^ 55, арт. 780, 1929 р. Я? 25, арт. 200, 3930 Яз 2, арт. 22) такі 
їмши і доповнення:

1. Арт. арт. 44 і 48 ухвалити в такій редакції:
„44. Право на позов ззникає як вийде рік (позовна давність), 

коли в законі не встановлено іншого реченця давности.
Право на позов, що виникає із справ, зв'язаних з операціями 

зовнішньої торгівлі, заиикає як вийде півтора роки".
„48. Позовне задавнєння застановляється:
1) коли позивач непереборною с,илою позбавлений був змоги 

вчинити позов, якщо перешкоди ці настали в останні три місяці 
чавнісного реченця;

2) у наслідок оголошеного для зобов'язань мораторію;
3) для складу Червоної армії та фльоти, переведеного на 

зійськсвий стан, доки цей стан триває.



У в а г а .  З дня припинення обставин, іцо стали за під
ставу застановити задавнення, задавнення продовжується, 
з тим, що коли реченець, що залишається, є менший за три 
місяці, його продовжують до трьох місяців*.

2. Пункт 7 уваги 1 до арт. 101 ухвалити в такій редакції: 
(Зазначена в цьому артикулі черговість задоволення претен-

сій не касує)...
„7) Порядку задоволення претенсій, що його встановлено в 

арт. арт. 182—191 Кодексу торгового мореплавства і в арт. 147 
Статуту внутрішнього водяного транспорту*.

3. Арт. 266і ухвалити в такій редакції:
„266і. Як господарські організації, що мають право само

стійного виходу на зовнішній ринок, мають видавати повно 
вдасть на виконання поза межами Союзу РСР від їхнього імені 
будь-яких дій по зовнішній торгівлі, встановлюється у спеціяль 
йому законі (див. додаток 9)“.

4. Частину 2 арт. 425 ухвалити в такій редакції:
„Заповіти, укладені на суднах морської торгової фльоти, а

так само на торгових суднах внутрішнього водяного транспорту, 
повинен засвідчувати капітан судна, що бере такі заповіти на 
схов.

Ці заповіти нотаріяльно засвідчувати не треба".
5. Арт. 396 і увагу до арт. 404 скасувати.
6. Як додаток 9 до Цивільного кодексу УСРР (до арт. 266і) 

ухвалити постанову ЦВК і РНК Союзу РСР з 13 листопада
1930 р. „Про порядок, як підписувати правочини й видавати 
довіреності на провадження операцій зовнішньої торгівлі* (36. 
зак. СРСР 1930 р. № 56, арт. 583).

ІІ.
7. Арт. 1 цієї постанови надати чинности з 1 травня 1931 р. 

з тим, що вимоги, виниклі за шість місяців і більше до 1 травня
1931 р., треба заявити позовним порядком найпізніш ЗО жовтня 
1931 р. Вимоги ж, виниклі в реченець менший як шість місяців 
до 1 травня 1931 року, треба заявити протягом року з часу, 
коли виникло право на позов.

НІ.
8. Арт. арт. 2 — 6 цієї постанови ухвалено:
а) на виконання арт. З постанови РНК Союзу РСР з 24 жов

тня 1930 р. про затвердження статуту внутрішнього водяного 
транспорту і відповідно до арт. арт. 27 і 147 Статуту внутріш 
нього водяного транспорту (36. зак. СРСР 1930 р. № 55, арт. 
581 і 582), а так само відповіано до постанови ЦВК і РНК Со
юзу РСР з 13 листопада 1930 р. як підписувати правочини І



видавати довіреності на провадження операцій зовнішньої тор
гівлі (36. зак. СРСР 1930 р. № 56, арт. 583);

б) на зміну арт. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР про за
твердження Цивільного процесуального кодексу УСРР 1929 р. 
(36. зак. УСРР 1929 р. № 25, арт. 200), п. 7 арт. 1 постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 25 грудня 1929 р. про зміну законодав
ства УСРР в зв'язку з наданням чинности Кодексові торгового 
мореплавства Союзу РСР (36. зак. УСРР 1930 р. № 2. арт. 21), 
а так само на скасування поділу ІІ і на зміну арт. З постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 25 грудня 1929 р. про зміну Й допов
нення Цивільного кодексу УСРР (36. зак. УСРР 1930 р. № 2, 
арт. 22) та на зміну арт. 208 Цивільного-процесуального кодексу 
УСРР (36. зак. УСРР 1929 р. № 25, арт. 201).

Харків, 15 квітня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський Заст голови РИК УСРР Сербиченко. 

Заст. секретаря ВУЦВК К. ГорлинськиЙ.

122. Про зміну й доповнення постанови про адміністративне 
виселення громадян Із житлових приміщень.

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

І.
Поробити в постанові ВУЦВК і РНК УСРР з 31 серпня 1927 р. 

„Про адміністративне виселення громадян із житлових примі
щень" (36. зак. УСРР 1927 р. № 43, арг. 196) такі зміни і до
повнення:

1) П. „а" арт. 1 і всі покликання на цей пункт у дальших 
артикулах виключити.

2) До арт. І додати увагу 2 в такій редакції:
„ У в а г а  2. Порядок виселення сторонніх транспортові 

осіб Із житлових приміщень, що належать органам транс
порту, а так само порядок переселення робітників транс
порту регулюється постановою Центрального виконавчого 
комітету і Ради народніх комісарів Союзу РСР з 13 лютого 
1931 року про виселення з приміщень, що належать орга
нам транспорту, сторонніх транспортові осіб та про пере
селення робітників транспорту.

Міські ради повинні дати інше житло виселюваним з 
приміщень, що належать органам транспорту, робітникам і 
службовцям, а також і іншим категоріям трудящих. Точний 
список цих категорій трудящих встановлює Народній комі- 
саріят праці УСРР, порозумівшись з Головною управою 
комунального господарства УСРР.

3) Увагу до арт. 4 виключити.



ІІ.
Цю постанову видано на підставі арт. 11 постанови Цен

трального виконавчого комітету І Ради народніх комісарів Со
юзу РСР з 13 лютого 1931 р. про виселення з приміщень, що 
належать органам транспорту, сторонніх транспортові осіб та 
про переселення робітників транспорту.

Харків, 15 квітня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Голова РНК УСРР В. Чубар. Заст секре

таря ВУЦВК К. Горлинеькнй

123. Про скасування обов’язкового оголошення статутів юри
дичних осіб.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет І Рада народ
ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Статути юридичних осіб не підлягають обов'язковому ого

лошення за винятками, зазначеними в арт. 2.
2. Статути юридичних осіб, що їх затвердив Всеукраїнський 

центральний виконавчий комітет, Рада народніх комісарів УСРР 
та Українська економічна нарада, оголошується у Збірникові за
конів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України.

Статути юридичних осіб, що їм дано право виходу на зов
нішній ринок, оголошується у відповідних урядницьких виданнях,

3. Звільнити від обов'язкового оголошення статутів ті органі
зації, що до видання цієї постанови їх не оголосили.

‘П.
4. С к а с у в а т и :
1) Арт. арт. 12 і 13 постанови ВУЦВК з 17 січня 1923 р. про 

обов'язковість платних публікацій (36. зак. УСРР 1923 р. № З, 
арт. 48 і 1926 р. № 51, арт. 344).

2) Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 9 вересня 1925 р. про до
повнення постанови ВУЦВК про обов'язковість платних публі
кацій (36. зак. УСРР 1925 р. № 67, арт. 386).

3) Абзац 4 арт. 11 устави про державні промислові трести 
УСРР (36. зак. УСРР 1928 р. № 18, арт. 165).

4) Абзац 4 арт. 14 устави про державні торгові лІдприем- 
ства, що діють на засадах комерційного розрахунку (торги), лід- 
урядні республіканським або місцевим органам УСРР (36. зак. 
УСРР 1928 р. № 23, арт. 194).

5) Абзац 2 арт. 320й Цивільного кодексу УСРР в редакції 
постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 31 жовтня 1927 р. про товари
ства з обмеженою відповідальністю (36. зак. УСРР 1927 р.№58— 
59, арт. 236).

6) Абзац 2 арт. 330 Цивільного кодексу УСРР в редакції по
станови ВУЦВК і РНК УСРР з 14 лютого 1930 р. про зміну за-



конодавства УСРР про акційні товариства (36. зак. УСРР 1930 р.
9 5, арт, 56).

5. Цю постанову видано на зміну арт. 299 Адміністративного ко
дексу УСРР в редакції постанови ВУЦВК і РНК УСРР з ЗО серп
ня 1929 р. (36. зак. УСРР 1929 р. № 23, арт. 189) ї відповідно 
до постанови ЦВК і РНК СРСР з 10 лютого 1931 р. про скасу
вання обов'язкового оголошення статутів юридичних осіб (Зб. 
зак. СРСР 1931 р. № 8, арт. 94).

Харків, 15 квітня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Заст 

с*кретаря ВУЦВК К. Горлинський.

124. Устава про Головну управу сошових 1 ґрунтових шляхів 
та автомобільного транспорту УСРР.

І.
1. Головна управа сошових І ґрунтових шляхів та автомо

більного транспорту УСРР є при Раді народніх комісарів УСРР, 
підлягає Всеукраїнському центральному виконавчому комітетові 
Й Раді народніх комісарів УСРР та здійснює їхні директиви й зав
дання, а також директиви та завдання Народнього комісарїяту 
шляхів Союзу РСР.

2. Головна управа сошових і ґрунтових шляхів та автомо
більного транспорту УСРР виконує такі завдання:

1) загально керує, інструктує й інспектує шляхове та авто
мобільне господарство УСРР і роботу місцевих органів, що заві
дують сошовими та ґрунтовими шляхами і автомобільним та 
тягловим транспортом;

2) погоджує пляни шляхового і автомобільного господарства 
АМСРР, рзйонових виконавчих комітетів і міських рад, підлег
лих безпосередньо центрові, і на підставі цих плянів та плянів 
шляхового господарства, що є в її безпосередній управі, складає 
загальні пляни для УСРР;

3) складає пляни постачання шляховому господарству і авто
мобільному транспортові УСРР виготовлюваних в Союзі РСР

закордоном машин, запасних частин, устатковання та матерія- 
лів, а так само пляни використання і ремонту цих машин та 
устатковання;

4) опрацьовує пляни будівництва гаражів І автобаз та тех
нічно-економічні норми і мірники цього будівництва, а так само 
опрацьовує справи експлуатації автомобільного і тяглового транс
порту;

5) опрацьовує разом з органами промисловости справи авто- 
будівництва і шляхо - будівельних машин;

6) опрацьовує і видає типові проекти, технічні норми і проек
ти будівництва, поліпшення та ремонту шляхів і шляхових споруд;



7) керує роботою інвентаризації шляхового і авгогрзнспорто-
вого господарство; *

8) опрацьовує технічно - економічні норми, мірники та правша 
будівництва, утримання, ремонту й охорони шляхів та спор\д 
на них;

9) організує потрібні науково-дослідні установи в галузі шля
хового будівництва та автомобільного транспорту і керує ними

10) опрацьовує і заводить способи розвитку, реконструкції й 
раціоналізації шляхового та автомобільного транспорту;

11) провадить спробно • показове шляхове будівництво;
12) плянує І керує підготівлею, обліком і використуваниям 

кадрів для шляхового господарства та автомобільного транс
порту;

13) наглядає і допомагає систематичному та планомірному 
притягненню сит і засобів людності! до шляхового будівництва

14) опрацьовує справи, зв'язані з шляховим і транспортовнм 
відбутком і спеціальною підготівлею всього шляхового госпо
дарства УСРР;

15) встановлює правила технічного нормування праці у шля
ховому будівництві і автомобільній справі;

16) провадить будівництво шляхів загальносоюзного І рес 
публіканського значення та керує капітальним будівництвом 
шляхів, що його провадять органи АМСЇ^Р, районові виконавчі 
комітети І міські ради, підлеглі безпосередньо центрові, коштом 
республіканського бюджету;

17) плянує і керує виробітком шляхо-будівельних матеріа
лів, що його провадять підурядиі йому органи і місцеві органи, 
які відають шляховою справою, та дає висновки на пляни виро
бітку цих матеріялів, що їх складають інші органи;

18) організує підприємства для будівництва та ремонту шля
хів, а так само для прокату І ремонту шляхових машин і знаряддя;

19) розподіляє дефіцитні будівельні матеріяли між централь
ними І місцевими будівельними організаціями відповідно до за
тверджених плинів;

20) розподіляє, відповідно до затверджених планів, автома
шини між АМСРР, районовими виконавчими комітетами, міськими 
радами, підлеглими безпосередньо центрові, народніми комісарі
атами УСРР та організаціями республіканського значення;

21) опрацьовує проекти стандартів у шляховому будівництві 
1 бере участь у розробіткові стандартів для автотранспорту;

22) розглядає і затверджує технічні проекти та розрахунки 
шляхового будівництва в межах встановлених лімітів;

23) опрацьовує справу розподілу шляхів на кляси, затверджує 
мережі шляхів, відносячи їх до певної кляси, як це передбачено 
у спеціяльному законі, і складає загальні та економічні мани
шляхів УСРР;



24) дає висновки на проекти і кошториси новорганізованих 
підприємств республіканського значення, що експлуатують авто
транспорт, а також само проекти гаражів, автомобільних складів 
і майстерень, що своїми розмірами відповідають лімітам, затвер
дженим від Української економічної наради;

25) опрацьовує тарифи автомобільного і тяглового транспорту;
26) опрацьовує справи, зв'язані з укладанням і виконанням 

міжнароднії конвенцій про автомобільне сполучення;
27) встановлює, порозумівшись з Народнім комісаріатом робіт

ничо-селянської інспекції УСРР, форми, порядок і реченці звіт- 
ности для органів, що керують шляховим господарством та авто
мобільним і тягловим транспортом УСРР;

28) складає звіти про стан шляхового господарства автомо
більного транспорту УСРР.

3. Головній управі сошових і ґрунтових шляхів та автомо
більного транспорту УСРР надається право;

1) видавати обов'язкові постанови у справах: а) користу
вання шляхами І шляховими спорудами загальносоюзного та 
республіканського значення і охорони цих шляхів та споруд, 
б) обліку і перевірки стану автомашин, в) руху місцевого транс
порту й автомашин;

2) вимагати від державних установ і підприємств, коопера
тивних, громадських І приватних організацій періодичні відо
мості про стан автомашин, автогосподарства і засобів тяглового 
транспорту;

3) перевіряти на місці стан шляхового господарства і місце
вого транспорту та виконання відповідних постанов, правил, 
інструкцій тощо.

4. Головна управа сошових і ґрунтових шляхів та автомо
більного транспорту УСРР є розпорядник усіх коштів, асигнова
них на шляхове господарство УСРР із загальносоюзного і респу
бліканського бюджету, та наглядає за раціональним використан
ням місцевих шляхових фондів.

5. На чолі Головної управи сошових і ґрунтових шляхів та 
автомобільного транспорту УСРР є начальник, що має право 
народнього комісара УСРР і якого настановлюється та звільня
ється з посади як установлено у загальній уставі про народні 
комісаріяти УСРР.

6. Структуру Головної управи шосових і ґрунтових шляхів 
та автомобільного транспорту УСРР і функції її основних ча
стин установлює сама Головна управа і затверджує Народній 
комісаріат робітничо - селянської інспекції УСРР.

ІІ.
7. З виданням цієї постанови скасувати Уставу про Головну 

управу сошових і ґрунтових шляхів та автомобільного транс-



Харків, 15 квітня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ІІетровський. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Заст 

секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

125. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з виданням 
союзно! устави про пільги для осіб, що працюють у далеких 
місцевостях Союзу РСР і поза великими міськими селищами.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ- 
ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Поробити такі зміни в постанові ВУЦВК і РНК УСРР з 

24 липня 1930 р. про пільги робітникам соціяльно-культурних 
установ (36. зак. УСРР 1930 р. № 17, арт, 165);

а) Пункт 8 арт. 1 ухвалити в такій редакції:
„8 ветеринарних лікарів*.
б) Додати до цієї постанови арт. Iі в такій редакції:
„ I і .  Агрономічний персонал має пільги на підставі устави 

про пільги для осіб, що працюють у далеких місцевостях Союзу 
РСР і поза великими міськими селищами (36. зак. СРСР 1930 р. 
№ 41, арт. 424). За цього передбачену у зазначеній постанові 
періодичну надвишку до заробітної плати виплачується агроно
мічному персоналові за кожні три роки роботи, починаючи з 
1 жовтня 1927 р.

Крім того, агрономічний персонал повинно забезпечувати 
житлом за арт. 8 цієї постанови".

в) Арт. 7 ухвалити в такій редакції:
„7. Встановити для ветеринарних лікарів періодичні надвишки 

до основного річного розміру заробітної плати за кожні три роки 
роботи, починаючи з 1 жовтня 1927 р., але найбільш чотири 
надвишки в 150 карб, кожна".

2. Постанови РНК УСРР з 25 лютого 1928 р. про збере
ження житлової площі за ветеринарним персоналом, мобілізо
ваним на боротьбу з чумою рогатої худоби у Закавказькій со- 
ціялістичній федеративній радянській республіці (Зб. зак. УСРР 
1928 р. № 3, арт. 44), та з 4 червня 1929 р. про доповнення 
-постанови про збереження житлової площі за ветеринарним пер
соналом, мобілізованим на боротьбу з чумою рогатої худоби у 
Закавказькій соціялїстичній федеративній радянській республіці 
(Зб. зак. УСРР 1929 р. ^2 15, арт. 109), с к а с у в а т и .

3. Цій постанові надати чинности з 1 жовтня 1930 року.



ІІ.
4, Цю постанову видано на підставі арт. арт. 2 і 7 постанови 

ЦВК і РНК Союзу РСР з 12 серпня 1930 р. про затвердження 
устави про пільги для осіб, що працюють у далеких місцевостях 
Союзу РСР і поза великими міськими селищами (Зб. зак, СРСР 
1930 р. № 41, арт. 426).

Харків, 15 квітня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський.' Голова РНК УСРР В. Чубар. Заст. секре- 

гаря ВУЦВК К. Горлинський.

ПОСТАНОВА РНК УСРР

126. Про зміну постанови, як фінансувати житлове, кому
нальне, соціяльно-культурно-побутове й урядницьке будівни
цтво через Всеукраїнську контору Центрального банку кому
нального господарства й житлового будівництва та міські банки.

Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
I.

1. До арт. 5 постанови РНК УСРР з 26 листопада 1930 р. 
„Як фінансувати житлове, комунальне, соціяльно-культурно-по
бутове й урядницьке будівництво через Всеукраїнську контору 
Центрального банку комунального господарства й житлового бу
дівництва та міські банки*1 (Зб. зак. УСРР 1930 р. № 26, арт. 246) 
додати частину другу в такій редакції:

„Дотично коштів, призначених на будівництво за державним 
бюджетом і невикористаних даного бюджетового року, приклада
ється постанову Ради народніх комісарів Союзу РСР з 28 грудня 
1930 р. про порядок закінчення єдиного державного бюджету 
Союзу РСР\

II.
2. Цю постанову видано відповідно до постанови РНК Союзу 

РСР з 28 грудня 1930 р. про порядок закінчення єдиного дер
жавного бюджету Союзу РСР (Зб. зак. СРСР 1931 р. № 2, арт. 29).

Харків, 20 квітня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.

ПОСТАНОВА НКЮ І ГОЛОВУПРКОМГОСПУ ПРИ РНК УСРР
127. Про зміну інструкції, як прикладати уставу про житлові

єднально - конфліктні комісії.
НКЮ і Головупркомгосп при РНК УСРР п о с т а н о в и л и :
1. Ухвалити арт. арт. 26, 52 і 55 інструкції НКЮ та НКВС 

УСРР, як прикладати уставу про житлові єднально - конфліктні



комісії (36. зак. УСРР 1930 р. від. ІІ, № 13, арт. 92), в такій 
редакції:

„26. Неприбуття на розгляд справи свідків не ставить пере
шкоди дія розв'язання справи, якщо комісія не визнає за потрібне 
їх допитати. Тоді справу відкладають на новий реченець і свід
ків викликають знову.

Неприбулого на розгляд справи свідка голова комісії вправі 
оштрафувати від 3 до 10 крб., залежно від майнового його 
стану, а коли треба, крім того, постановити привести його".

„52. Подаючи заяви, сторони повинні заплатити належну з 
них єдину державну оплату, а саме:

1) робітники, службовці, учні, державні пенсіонери, члени 
промислових кооперативних товариств (артілей), кустарі одинаки 
та інші особи, належні до 2 категорії платіїв єдиної державної 
оплати, — 50 коп. з заяви;

2) особи, оподатковані вїдприбутковим податком за розписом 
№ 3 або єдиним сільсько-господарським податком Індивідуаль
ним порядком, — 3 крб. з заяви.

З організацій усуспільненого сектора (держоргани, громадські 
та кооперативні організації) не беруть жодної оплати за заяви 
до житлових єднально-конфліктних комісій.

Коли разом з поданням заяви не заплачено належної оплати, 
заяву не розглядають**.

„55. Просьбу сторони звільнити її від оплати за браком до
статніх коштів комісія розв'язує на найближчому засіданні, не 
викликаючи сторін.

Залежно від наслідків розв'язання заяву або призначають на 
розгляд (коли звільнять від оплати) або залишають без руху до 
заплати в реченець, призначений від комісії.

2. Арт. арт. 53, 54, 56, 57 і 58 зазначеної інструкції скасувати.
Харків, 8 квітня 1931 р.
Заст НКЮ та ГПР А. Приходьмо. Заст. начальника Головупрко\нч>спу при 

РИК УСРР Дацій.

ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР
128. Як місцеві ради та райвиконкоми повинні вносити 
пайові внески за осіб, що мають право на соціяльне забезпе
чення, за вступу їх до складу кооперативних об'єднань (арті

лей) інвалідів.

Підстава: арт. арт. біб постанови ВУЦВК і РИК УСРР 
з 22 вересня 1930 р. про затвердження устави про коопе
рацію інвалідів та про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку 
з виданням постанови ЦВК і РИК Союзу РСР з 23 квітня



1930 р. про кооперацію інвалідів (36 зак. -УСРР 1930 р. 
М 22, арт. 218). Погоджено з НКФ УСРР.

І.
1. За вступу до складу кооперативних об'єднань (артілей) інва

лідів осіб, що мають право на пенсію порядком соціяльного за
безпечення, а так само інвалідів війни 4, 5 І б груп інваліди ости, 
що є на обліку місцевих рад, дотичні місцеві ради, тобто міські, 
селищні і сільські ради, а так само районові виконавчі комітети, 
сплачують до зазначених артілей належний з цих осіб пайовий 
внесок або частину його на підставах, зазначених в арт. арт. 
2—8 цієї Інструкції.

Хто має право вступати до складу кооперативних об'єднань 
(артілей) інвалідів встановлює постанова Иаркомсоцзабезу УСРР 
з 15 січня 1930 р. (36. зак. УСРР 1930 р. від ІІ, № арт. 15 І 
№ 17, арт. 111).

2/За кожного пенсіонера, а так само інваліда війни 4, 5 і 6 
груп інвалідности, що вступає до складу артілі інвалідів, місцева 
рада або районовий виконавчий комітет, що на обліку їх є цей 
пенсіонер або інвалід війни, платять до належної артілі інвалідів 
відповідну суму грошей на сплату встановленого в цій артілі 
пайового внеску.

Зазначена сума, що її сплачують місцева рада або районовий 
виконавчий комітет в рахунок пайового внеску, не повинна пере
вищувати розміру паю, встановленого в дотичній артілі, і в 
усякому разі не повинна перевищувати: за сплати паю за коопе
рованого пенсіонера—річного розміру пенсії цього пенсіонера, 
а за сплати паю за кооперованого інваліда війни 4, 5 і 6 груп 
інвалідности — річного розміру пенсії, що його встановлено в 
даній місцевості для інвалідів 3 групи інвалідности.

3. Зазначені в арт. 2 суми місцеві ради і районові виконавчі 
комітети платять до належної артілі інвалідів щоквартально 
наперед, починаючи з дня вступу піклування до артілі, а відпо
відних кредитів, а саме:

а) за пенсіонера—з коштів, передбачених за місцевим або дер
жавним бюджетами на видання пенсій й запомог (залежно від 
того, з якого бюджету платять пенсію дотичному пенсіонерові), 
через капіталізацію належних пенсіонерові щомісячних пенсій
них сплаток;

б) за інвалідів війни 4, 5 і б груп інвалідности — з коштів, 
спеціально асигнованих з місцевого бюджету ни видання запомог 
для сплати пайових внесків до артілей інвалідів за інвалідів війни 
4, 5 і б груп інвалідности, за арт. 6 постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 22 вересня 1930 р. (36. зак. УСРР 1930 р. № 22, арт. 218).

У в а г а .  Коли піклуванець вступив до артілі інвалідів не 
з податку бюджетового року, капіталізовану пенсію або за



помогу на сплату паю сплачується одразу за період до кінцч 
поточного бюджетоього року, але найбільш за 3 місяці на
перед, з тим, щоб з нового бюджетового року капіталізо
вану пенсію або запомогу на сплату паю за цього піклування 
сплачувалося як установлено арт. арт. 2 і 3 цієї інструкції.

4. Належно від коштів, що їх платять місцеві ради і районов* 
виконавчі комітети на сплату паю, кооперовані пенсіонери збері
гають право на пенсію протягом 3 місяців від дня свого вступу 
до складу артілі інвалідів, з тим, що пенсію за цих випадків 
сплачується так, щоб сума пенсії дотичного пенсіонера разом з 
його заробітком в артілі не перевищувала загалом подвійної о- 
розміру .місячної норми пенсії, встановленої в дотичній місце
вості для інвалідів війни 1 групи.

Як вийде три місяці від дня вступу пенсіонера до складу 
артілі, виплату йому пенсії припиняється зовсім на ввесь час 
перебування його в артілі, незалежно від розміру Його заробітку.

5. Коли пїклуванець вибуває із складу артілі інвалідів, пайо
вий внесок, що Його заплачено за цього піклуванця, за арт. 2 
цієї інструкції, повертається належній місцевій раді або райо- 
ному виконавчому комітетові порядком, що його передбачає ста
тут артілі.

Якщо пай понад суму, що ЇЇ внесли місцева рада або рай
виконком, поповняв сам піклуванець, то цю частину паю при ви
бутті піклуванця з артілі повертається йому особисто, так само 
додержуючи порядку, встановленого в статуті артілі.

У в а г а .  Гроші повернені місцевим радам та районовим 
виконавчим комітетам за цим артикулом, вони вкосять 

на прибуток державного або місцевого бюджету, куди 
треба; якщо ці гроші повертаються в тому самому бюдж^- 
товому році, на який їх асигновано за бюджетом, то їх 
вноситься на поповнення кредитів по відповідному кошто 
рнсному підподілу.

6. За повторного вступу піклуванця до складу артілі інвалідів 
пенсію його капіталізується або видається запомогу (для інвалі
дів війни 4, 5 і 6 груп інвалідности) на сплату пайового внеску 
на загальних підставах (арт. арт, 2 і 3), але не раніш скінчення 
реченця, на який попереднього разу капіталізовано пенсію, або 
не раніш упливу одного року від дня видання запомоги на сплати 
паю за цього самого піклуванця, крім випадків, коли попереду 
пїклуванець вибув з артілі через скорочення діяльности артілі 
(інструкція Вукопінспілки з 27 липня 1930 р.,— Вісник соц. заб. 
УСРР 1930 р. №3 — 4, стор. 35).

За повторного вступу пенсіонерів до складу артілі на них не 
поширюється чинність арт. 4 цієї інструкції щодо зберегання 
пенсії протягом перших 3-х місяців перебування в артілі.



7. Особи, зазначені в арт. 1, які бажають, щоб пенсію їх було 
капіталізовано або видано запомогу за цією інструкцією на сплату 
паю до артілі інвалідів, подають про те заяву до місцевої ради 
або районового виконавчого комітету, де вони є на обліку, до
давши довідку від належної-артілі про те, що заявника прийнято 
до складу членів артілі.

8. Виплачують пенсію пенсіонерам, що за них сплачено пай 
порядком капіталізації пенсії, коли вони вибувають із складу 
арплі, відповідні місцеві ради чи районові виконавчі комітети, на 
ріальпих підставах від дня вибуття пенсіонера з артілі.

II.
9. Загальний нагляд за кооперуванням піклуванців, що мають 

право на соціальне забезпечення, здійснюють відповідні сільські 
ради, секції соціяльного забезпечення міських і селищних рад 
(жю інші секції, що завідують роботою цих рад в царині соці
ального забезпечення) та секретарі президій районових виконавчих 
іомігетів, що керують в районі роботою в царині соціяльного 
убезпечення.

10. Річний п ч я н  кооперування в системі кооперації інвалідів 
складають, відповідно до вказівок Наркомсоцзабезу УСРР і Ву- 
копінспілки, районові спілки кооперативних об'єднань (артілей) 
інвалідів (райкоопінспілки), погоджуючи Його з відповідними 
рдйоновими виконавчими комітетами і міськими радами, виділе
ними на окремі адміністративно-господарські одиниці, що є на 
території району діяльности дотичної райкоопінспілки.

11. Складаючи свої кошториси на потреби соціяльного забез
печення на новий бюджетовий рік, районові виконавчі комітети, 
міські і селищні ради зобов'язані передбачити певні асигнування 
щ видання запомог на сплату пайових внесків до артілей інвалі
дів війни 4, 5 і 6 груп інвалідности, за арт. 6 постанови ВУЦВК 
і РИК УСРР з 22 вересня 1930 р. і цією інструкцією.

12. Дзручнти Народньому комісаріятові соціяльного забезпе- 
юпія АМСРР забезпечити належне виконання правил цієї інструк
ції в межах АМСРР.

III.
13. За цією інструкцією капіталізується пенсію на сплату 

вступного внеску до колгоспу за пенсіонерів, що вступають до 
складу колгоспу. Вступний внесок до колгоспу для наймитів, 
бідняків і середняків встановлено, за поясненням Наркомзему 
Союзу РСР й Колгоспцентру Союзу РСР (Зб. зак. СРСР 1930 р. 
№ 24, арт. 25С), в розмірі найбільш 25 карбованців, тому з да
ному разі слід керуватися таким:

1) Загальна сума капіталізованої пенсії за даного пенсіонера 
не повинна перевищувати 4-місячного розміру пенсії цього пен
сіонера;



2) на час, на який капіталізовано пенсію для сплати вступного 
внеску до колгоспу, виплату пенсії дотичному пенсіонерові при
пиняється. Після упливу зазначеного реченця пенсію цьому пен
сіонерові виплачується на загальних підставах, незалежно від 
розміру його прибутку в колгоспі (36. зак. УСРР 1929 р. від ІІ, 
№ 14, арт. 57 і 1931 р. № б, арт. 60);

3) за повторного вступу пенсіонера до складу колгоспу пенсію 
Його капіталізується не раніш скінчення реченця, на який попе
реднього разу капіталізовано пенсію на сплату вступного внеску 
до колгоспу за цього самого пенсіонера;

4) капіталізовану пенсію, що її внесено до колгоспу на сплату 
вступного внеска за пенсіонера, коли він вибуває з колгоспу, до 
місцевих рад і райвиконкомів не повертається, бо за статутом 
колгоспу вступні внески зараховується до неподільного фонду 
колгоспу і їх не можна повертати.

14. Сплачують до кооперативних об'єднань (артілей) інвалідів 
пайові внески за кооперованих Інвалідів праці, що мають право 
одержувати від органів соціального страхування пенсію через інва
лідність або запомогу через безробіття, органи соціального страху
вання (страхові каси) за правилами інструкції Союзної ради 
соціяльного страхування при Наркомпраці Союзу РСР № 755 з 
1 листопада 1928 р. про порядок трудового влаштування інвалідів 
праці в кооперативних об‘єднаних інвалідів („Известия НКТ СССР“ 
1929 р. № 6), а за кооперованих пенсіонерів, що мають право на 
пенсію на підставі устави про державне забезпечення осіб серед
нього, старшого й вищого начальницького складу, осіб молодшого 
начальницького і рядового складу поверх-строкової служби й 
курсантів шкіл військово-повітряних сил РСЧА, а також родин 
цих осіб (3. з. СРСР 1931 р. № 11, арт. 119),— відповідні військові 
органи І порядком, передбаченим в інструкції Наркомвійськмора 
Союзу РСР до зазначеної устави.

15. Чинність цієї інструкції поширюється на пенсіонерів і ін
валідів війни 4, 5 і 6 груп інвалідности, що вступили або всту
плять до складу кооперативних об'єднань (артілей) інвалідів після 
31 березня 1931 р., а т а к  само на пенсіонерів, що вступили або 
вступлять до складу колгоспу £іісля зазначеного реченця.

IV.
16. Ска с у в а т и :
а) Інструкцію НКСЗ УСРР і НКФ УСРР, як капіталізувати 

пенсії, влаштовуючи осіб, підопіклих органам соціяльного забез
печення, в артілях кооперації інвалідів (3. з. УСРР 1929 р* від 
її, № 2, арт. 3);

б) інструкцію НКСЗ УСРР про порядок видачі одноразової 
грошової допомоги при кооперуванні інвалідів війни 4. 5 і 6 груп 
інвалідности (Бюлетень НКФ УСРР 1929 р. № 63 — 64);



в) обіжник НКСЗ УСРР № 139 з 28 липня 1930 р. про порядок 
сплати одноразових грошових допомог при кооперуванні інвалідів 
4, їгі б груп інвалідности.

Харків, 15 квітня 1931 р.
Заст. Наркомсоцзлбезу УСРР Іванов.

Дяряіажа
БІБЛІОТЕКА УРСР

Редагують: Редактори-консультанти НКЮ 

Видав НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар4*

Укрліт № 94/жб Харків. 2 друкарня .ДВОУ УППа, Гіушкінська, 40, 
Тир. 11.600—1 'іі др. арк. Зам. № 197,



ПЕРІОДОЕЙТОР
УКРШГОЦЕНТРУ

РКШЕ СОЩЯЛЬїа-ЕКОаОМІЧЗЕ
ВИДАВНИЦТВО

„ П Р О Л Е Т А Р "

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ В 1931 РОЦІ

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 
: : : :  ТА НАЙВИЩОГО СУДУ УСРР : : : :

ОБІЖНИКИ, НАКАЗИ, ІНСТРУКЦІЇ, ПОСТАНОВИ 
ТА ОПОВІСТКИ ЗА 1931 РІК

й ,

У М О В И  П Е Р Е Д П Л А Т И
на 1 рік(забетков. покажчиком)—9 крб.

П е р е д п л а т у  з д а в а й т е :  д о  контор Періодсектору 
Укркнигоцентру по всіх значних містах УСРР, 
в м. Харкові — вул. Вільної Академії, 41, та уповно
важеним Періодсектору і всім поштовим конторам 
і листоношам, або н а д с и л а й т е  безпосередньо 
до Періодсектору Укркнигоцентру — м. Харків, Мо

сковські ряди, 11.

По м. Харкову викликайте уповноважених
тел. 66-27.



ДВОУПЕРІОДСЕКТОРІ Державне соцшльнїі-економічне
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(додаток до журналу .Революційне Право*4 8 книжок на рік).
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РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 
№ 14 10 травня 1931 р. № 14

З М І С Т

Постанова РНК УСРР.

129. Про порядок проведення на території УСРР єдиного сільсько-господарського 
податку 8 1931 р.

ПОСТАНОВА РНК УСРР

129. Про порядок проведення на території УСРР єдиного 
сільсько-господарського податку в 1931 р.

На підставі постанови Центрального виконавчого комітету Й 
Ради народнії комісарів Союзу РСР з 29 березня 1931 р. „Устава 
про єдиний сільсько-господарський податок" („Известия ЦИК СССР 
и ВЦИК* з ЗО березня 1931 р., № 88) Рада народніх комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

Встановити нижчеподаний порядок проведення на території 
УСРР єдиного сільсько-господарського податку в 1931 році.

А. Оподаткування колгоспів 1 колгоспників.

1. Колективні господарства (сільсько-господарські комуни, ар
тілі й товариства спільного обробітку землі) оподатковувати єдиним 
сільсько-господарським податком за їхніми гуртовими прибутками. 
Гуртовий прибуток кожного колгоспу визначається на підставі 
річного звіту колгоспу за податковий рік.

З гуртового прибутку колгоспу, вираховуючи податок, виклю
чається: а) всі відрахування до неподільного й інших громадських 
фондів, б) всі знижки за пільгами, установленими в Уставі про 
єдиний сільсько-господарський податок на 1931 рік в) всі ті при- 
бутки від рибальства, що «динею’ рибальською

в а »йй?Айе|$^е^обські підприємства
ічд,

оплатою, г) всі виробничі 
колгоспу.



2. Розмір знижки з вирахуваного окладу податку тих колгос 
иів, що виконують плянові виробничі завдання щодо засіву, обро
бітку й збирання, встановити для всі€? території УСРР в 10 від
сотків.

3. Встановити для колгоспів на всій території УСРР такі ре
ченці сплати єдиного сільсько-господарського податку:

50 відсотків до 15 жовтня 3931 року та
50 відсотків до 1 грудня 1931 року.
4. З осібних господарств, що вступили до колгоспів після обліку 

джерел прибутку за 1931 рік, податок вираховувати, як з кол 
госпників, коли ввесь засів цих господарств передано колгоспові.

Б Оподаткування осібних трудових господарств

5. Встановити для АМСРР, окремих районів і території міських 
рад, підлеглих безпосередньо центрові, зазначені в доданій таблиці 
{додаток 1) пересічні норми прибутковости рільництва, луків
ництва, великої та дрібної худоби, а так само спеціальних галу- 
зів сільського господарства.

Виходячи із зазначених норм, Рада народніх комісарів АМСРР 
встановлює норми прибутковости для районів, що входять до 
складу Автономної моравсько) соціалістичної радянської рес
публіки.

Районовим виконавчим комітетом і міським радам, підлеглим 
безпосередньо центрові, надасться право змінювати встановлені 
для них норми по окремих селах у разі різких відхилень еконо
мічних умов. За цього по кожному районі або території місько! 
ради, підлеглої безпосередньо центрові, повинна залишитися без 
зіпни загальна сума оподаткованого прибутку від кожної галузі 
сільського господарства, що ТІ визначено за пересічними нормами, 
встановленими для дотичного району або міста.

6. Надати Раді народніх комісарів АМСРР, районовим виконав
чим комітетам і міським радам, підлеглим безпосередньо центрові, 
право встановлювати різні норми прибутковости для різних видів 
сіножатів (заливних і суходільних), городів (поливних і неполив 
них), баштанів (польових і присадибних) та садків, виходячи з 
пересічних норм, установлених в арт. 5 цієї постанови.

7. Увільнити від оподаткуванння прибутки від бджільництва 
та птахівництва.

8. Встановити для площ під засівом льону Й коноплі в райо
нах льонарства Й коноплярства, зазначених у доданій таблиці 
(додаток 2), вирахування прибутку в половинному розмірі 
проти норм прибутковости рільництва, встановлених для дотич
ного села.

9. Надати Раді народніх комісарів АМСРР, районовим виконав
чим комітетам і міським радам, підлеглим безпосередньо центрові, 
право оподатковувати єдиним сільсько-господарським податком 
за спешяльними встановленнями від них нормами і ті спеціяльні



гзлузі сільського господарства, що для них не встановлено норм 
прибутковости у цій постанові, а саме: ягідники, хмільники, засіви 
м'яти тощо.

10. Прибуток від усіх спеціальних галузів сільського госпо
дарства вираховувати за встановленими спеціальними нормами 
прибутковости, незалежно від обсягу площі під цими галузями 
господарства.

11. У районах промислового масловиробництва, зазначених у 
доданій таблиці (додаток 3), норми прибутковости корів та бугаїв 
знизити вдвоє для всіх тих господарств, що склали контракта
ційні договори на здання продукції тваринництва.

12. Прибуток від рільництва по всій території УСРР вирахову
вати від усієї площі орної землі в господарстві.

13. Залишити на 1931 рік вживаний за останні роки на тери
торії УСРР порядок оподаткування єдиним сільсько-господарським 
податком садибної землі, не виключаючи тієї її частини, що є під- 
дворами й будівлями.

14. Запропонувати міським радам, підлеглим безпосередньо 
центрові і районовим виконавчим комітетам, встановити порядок 
оподаткування прибутків громадян, що провадять сільське госпо
дарство на міських землях, або єдиним сільсько-господарським 
податком, або відприбутковим податком.

За цього може бути встановлено, що сільсько-господарським 
податком оподатковується прибутки зазначених громадян тільки 
від сільського господарства або разом прибутки від сільського 
господарства й неземлеробські прибутки.

В Оподаткування неземлеробських заробітків

15. Увільнити від оподаткування єдиним сільсько господарським 
податком у 1931 році, крім заробітків, звільнених за арт. 32 і 65 
Устави про єдиний сільсько-господарський податок на 1931 р, 
ще й такі неземлеробські заробітки:

1) прибутки, що їх одержали колгоспи, колгоспники й спеціяльно 
організовані артілі осібииків від тяглового перевозу збіжжя та 
фуражу з глибинних пунктів до залізничих і водних шляхів, а так 
само від навантажування та розвантажування збіжжя й фуражу на 
залізницях, пристанях і в портах;

2) прибутки колгоспів і колгоспників від копання Й возіння 
цукрового буряку;

3) прибутки колгоспів, колгоспників та осібних трудових госпо
дарств від вивозу лісу:

4) прибутки від мисливства.
16. Прибутки від кустарних ремісничих та інших неземлероб

ських заробітків без найманих робітників оподатковувати єдиним 
сільсько-господарським податком у розмірі 60% обліченого при* 
бутку від заробітків.



Г. Оподаткування куркульських господарств
17. Для оподаткування окремих господарств єдиним сільсько

господарським податком індивідуальним порядком встановити 
такі ознаки куркульських господарств:

1) коли господарство систематично вживає найманої праці для 
сільсько-господарських робіт або в кустарних промислах та під
приємствах, крім тих випадків, коли за виборчим законодавством 
вживання найманої праці не спричиняє позбавлення права обирати 
до рад;

2) коли в господарстві є млин, олійниця, круподерня, шере- 
товка, вовночесальня, шаповальня, терковий заклад, сушарня для 
картоплі, плодів або городини, або інше промислове підприємство, 
якщо в цьому підприємстві вживається механічного двигуна, сили 
вітру або води, а також кінного приводни;

3) коли господарство має промислове підприємство і задопомо- 
гою ИЬго експлуатує околишню людність, даючи роботу додому, 
або дає це підприємство в оренду;

4) коли господарство систематично дає в найми складні сільсько
господарські машини з механічними двигунами або кінним при- 
воднем, чи виконує за плату роботу цими машинами для Інших 
господарств;

5) коли господарство орендує землю на умовах, визнаних райо- 
новою податковою комісією за кабальні для наймачів;

6) коли господарство орендує з метою торгівлі й промислової 
експлуатації сад, виноградник тощо;

7) якщо члени господарства займаються торгівлею, скупівлею 
та перепродажем, лихварством або мають інші нетрудові прибутки.

18. Рада народніх комісарів АМСРР має прало змінювати, сто
совно до місцевих умов, зазначені в попередньому артикулі ознаки 
куркульських господарств.

19. Запропонувати Раді народніх комісарів АМСРР, районовим 
виконавчим комітетам та міським радам, підлеглим безпосередньо 
центрові, встановити пильний нагляд за тим, щоб не оподаткову
вали Індивідуальним порядком середняцьких господарств. Для 
цього зазначені в арт. 17 ознаки прикладати не механічно, а урахо
вувати загальний стан господарства та ролю зазначених ознак, як 
способів експлуатації околишньої людности та нагромадження 
нетрудових прибутків.

За оподаткування єдиним сільсько - господарським податком 
і ндивідуальним порядком середняцьких господарств притягати вин
них до суворої адміністративної або судової відповідальности,

Д Реченці сплати єдиного сільсько-господарського податку
20. Встановити для колгоспників з неусуспільненої частини 

господарств та для осібних трудових господарств такі реченці 
сплати єдиного сільсько-господарського податку:

По АМСРР і першій групі районів УСРР зазначених у доданій 
до цього таблиці (додаток 1):



до 1 вересня 1931 року — 50 відсотків і
до 1 жовтня 1931 року — 50 відсотків нарахованої суми податку.
По решті районів, зазначених у тій самій таблиці:
до 15 вересня 1931 р.— 50 відсотків і
до 15 жовтня 1931 р.—50 відсотків.
Раді народніх комісарів АМСРР, районовим виконавчим комі

тетам і міським радам, підлеглим безпосередньо центрові, надається 
право, залежно від місцевих умов, наближати зазначені реченці і 
для району в цілому, і для окремих сіл.

21. Господарства, оподатковані єдиним сільсько-господарським 
податком Індивідуальним порядком, повинні сплатити нарахований 
на них податок повністю до першого реченця сплати податку, 
встановленого для осібних трудових господарств даного району.

С. Органи проведення єдиного сільсько-господарського податку
22. Проведення єдиного сільсько-господарського податку в 

льських місцевостях покладається на сільські ради і районові
виконавчі комітети та на селищній міські ради у тих містах, де люд
ність оподатковується єдиним сільсько-господарським податком.

Сліьські, селищні І міські ради та районові виконавчі комітети 
відповідають за правильність застосування Устави про єдиний 
сільсько господарський податок.

23. Па районові податкові комісії і міські податкові комісії 
при міських радах, підлеглих безпосередньо центрові, утворені на 
підставі постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 15 грудня 1930 р. про 
податкові комісії (36. зак. УСРР 1930 р. № 29, арт. 265), покла
дається:

1) розглядати й подавати районовому виконавчому комітетові 
або міській раді, кому слід, висновки в справах: а) про оподат
кування єдиним сільсько-господарським податком спеціальних 
іалузю сільського господарства, не передбачених арт. 28 Устави 
про єдиний сільсько-господарський податок на 1931 р., б) про 
встановлення різних норм прибутковости для різних сіл, в) про 
наближення реченців сплати єдиного сільсько-господарського 
податку;

2) затверджувати вираховані сільськими податковими комісіями 
юіміри прибутку осібних трудових, господарств від продажу 

сільсько господарських продуктів на приватному ринкові (арт. 50 
Устави про єдиний сільсько господарський податок на 1931 рік);

3) розв‘язувати справи про звільнення від податку маломіцних 
коліоспш (арт. 8 Устави про єдиний сільсько-господарський 
податок),

4) затверджувати списки бідняцьких господарств, що їх увїль- 
июється від єдиного сільсько-господарського податку (арт. 53 
Устави про єдиний сільсько-господарський податок на 1931 рік);

о) затверджувати списки господарств, оподатковуваних індиві- 
улльиич порядком (арт. 81 Устави про єдиний сільсько-госпо

дарський податок)-



6) розглядати скарги колгоспів про оподаткування єдиним 
сільсько-господарським податком;

7) розв'язувати скарги осібних господарств на постанови сіль* 
ських податкових комісій.

24. Для проведення роботи в справі єдиного сільсько-госпо
дарського податку в селах утворити при сільських радах сільські 
податкові комісії під головуванням голови сільської ради в складі: 
двох членів сільської ради з фінансово-бюджетової секції сіль
ської ради, представника комітету незаможних селян, представника 
колгоспу, уповноваженого статистики при сільській раді і пред
ставника від платіїв, що його обирають загальні збори виборців.

25. На сільські податкові комісії покладається:
1) брати на облік джерела прибутку та їдців в кожному 

господарстві і складати картки єдиного сільсько-господарського 
податку;

2) визначати розміри прибутку від неземлеробських заробітків
3) визначати, відповідно до арт. 51 Устави про єдиний сільсько

господарський податок на 1931 рік, розміри прибутку від продажу 
сільсько-господарських продуктів на приватному ринкові;

4) складати списки господарств, що іх оподатковується індиві
дуальним порядком;

5) розглядати скарги осібних господарств і давати висновки 
районовїй (міській) податковій комісії за скаргами платіїв на по
станови сільської податкової комісії;

6) складати списки бідняцьких господарств, що їх треба звіль
нити від єдиного сільсько-господарського податку;

7) виявляти осіб, що уникають платити єдиний сільсько-госпо
дарський податок або затаюють об'єкти оподаткування.

26. Для виконання обов'язків, зазначених в арт. 25 цієї поста
нови, у селищах і підлеглих районовому виконавчому комітетові 
містах,де людиґість, що провадить сільське господарство, оподатко
вуватиметься єдиним сільсько господарським податком, при селищ
них і міських радах утворюється податкові комісії. Ці комісії 
утворюється за головуванням голови селищної, або міської ради, 
або голови фінансової секції у складі: інспектора прибутків, пред
ставника сільсько-господарської секції, представника колгоспу, 
представника професійних організацій і представника від платіїв 
з призначенням селищної або міської ради.

27. Облік об'єктів оподаткування та джерел прибутку почати 
по всіх районах найпізніше 15 травня 1931 року з тим, щоб до 
20 липня закінчити вручення платіям єдиного сільсько-господар
ського податку податкових листів і почати збирати податок.

Звільнення бідняцьких господарств від податку перевести до 
вручення платіям податкових листів.

28. Рада народніх комісарів АМСРР, районові виконавчі комі
тети і міські ради повинні оголосити свої постанови про норми 
прибутковости, реченці і порядок проведення єдиного сільсько
господарського податку на 1931 рік до 25 квітня 1931 р.



Надати право сільським радам накладати штраф в розмірі 
найбільше десять карбованців за зламання постанов про порядок 
проведення єдиного сільсько-господарського податку, що їх вида
ють, на розвиток цієї постанови, Рада народнії комісарів АМСРР 
районові виконавчі комітети і міські ради, підлеглі безпосередньо 
центрові.

29. Доручити Народньому комісаріатові фінансів УСРР видати 
на розвиток цієї постанови директивні вказівки про порядок 
проведення єдиного сільсько-господарського податку на 1931 р.

Харків, 14 квітня 1931 р.

Голова РНК УСРР В. Чубар. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 15 квітня 1931 р., № 88.



ТАБЛИЦЯ
норми прибутковости окремих галузів сільського господарства по АМСРР та адміністративних районах УСРР на 
1931 рік (а карбованцях) та реченці сплати єдиного сільськогосподарського податку .колгоспниками з неусуспідь-

неної частини господарств та осібними трудовими господарствами.

Назва районів та міськрад
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Райони 1 групи, де встановлено такі реченці сплати податку до 1-го вересня 1931 року —50% і до 1- го жовтня 1931 - - 50%.

АМСРР.................................................................. 34 : 34 230 350 250 150 26 22 20 3
Кол. Дніпропетровська округа.

1. Близнюківський............................................. 38 28 330 320 200 320 зо 26 24 3
2. Васильківський.............................................. 37 28 270 320 200 320 ЗО 26 24 3
8. ВерхнвдніпровськиЙ..................................... 85 28 300 320 200 320 ЗО ЗО 24 3
4. Дніпропетровська міськрада ....................... 38 28 350 320 260 320 ЗО ЗО 24 35. Кам'лнська міськрада................................ 38 28 330 320 240 320 ЗО 80 24 3
6. Магдалинівський........................................... 37 28 270 320 200 320 ЗО 26 24 37. МежівськиЙ................................................... 36 і 28 270 320 200 320 ЗО 26 24 з
В. Новомосковськнй.......................................... 36 1 28 300 320 240 320 ЗО 26 24 з
9 Павлоградський............................... 37 28 300 320 240 320 ЗО ЗО 24 з

10. Петриківський............................................... 35 28 270 320 240 320 ЗО 26 24 з
П. Синельникшськкй........................... 37 28 290 320 240 320 ЗО ЗО 24 з
12. Солонянський................................................ 86 28 270 320 240 320 ЗО 26 24 з
13. Царичанський............................................ ....: 38 28 270 320 240 320 ЗО 26 24 3

Кол. Запорізька округа.
1. Василівський................................................. 33 26 290 320 210 320 зо 26 24 А2. Запорізька міськрада................................. 35 26 350 3>0 240 320 зо ЗО 24

т
43. Кам'янський................................................... 33 26 800 320 240 320 80 26 244. Ново-Злзгопільськйй .................................................  ( , ЗО 26 290 320 210 320 ЗО 26 24 - \

К* 14



о. Ново Миколаївський...........................................,35
в Оріхівськии...........................................................   33 *
7. Покровський .... ............................ і 33
8. Томаківський.......................................................   32 (
0. Чубарівським.......................................................  32

Кол. Криворізька округа І і
і. Аіюстолівський . . . 
£. Божедарівський . . 
3. ДолииськиЙ . . . .
•і. Сталшдорфський . .
5. Криворізька міськрада
6. Никопільськнй . . .
?. П'ятихатськигї . . .
8 Софії вський . . . »

31
37
34
31
34
33
33
33

І
і

і

і1

Кол. Артемівська округа
1. Артемівський.............................  .
2. ГорлІвськиЙ...................................
3. Гришінськнй..............................
4. Костянтинівськиії..........................
5. Краматорський...............................
6. Лиманський.....................................
7. Лнснчанський.................................
8 Пояаснянськин ................................
9. Рпківський .....................................

10. Слов'янський.............................. ....

41
38 
ЗО
39 |
37
41
38 
38
42 
42

Кол. Луганська округа
1. Ворошилівський.........................
2. Біловодський..............................
3. Білолуцький................................
4. Білокуракінський.......................
5. Верхне-Тепіицькнй....................
6. КадІївський.................................
7. Краснолуцькмй .....
5 Луганська міськрада ....

38
27
25
26 
42 
38 
36 
33

26
26
26
26
26

24
26
26
24
24
24
24
24

ЗО
ЗО
80
ЗО
ЗО
ЗО
ЗО
зо
зо
зо

24
24
24
24
26
24
24
26

290
290
290
290
290

330
330
330
300
330
330
330
330

800
300
270
290
270
290
290
290
300
300

300 
260 
230 
230 
2 80 
300 
280 
330



320
320
320
320
320

2-Ю
240
240
240
240
240
240
240

300

300
360
360
360

320 зо 26 24 4
320 зо 26 24 4
320 зо 26 24 4
320 зо 26 24 4
320 зо 26 24 4

320 зо 26 24 4
320 зо 26 24 4
320 28 26 24 4
320 28 26 24 4

32 ЗО 24 4
320 32 28 24 4
320 ЗО 26 24 4
320 ЗО 28 24 4

300 32 26 24 4
300 32 26 24 4
300 32 24 24 4
300 32 26 24 4
300 32 24 24 4
800 32 24 24 4
300 32 24 24 4
800 32 24 24 4
300 32 26 24 4
300 32 26 24 4

300 ЗО 26 24 4
300 ЗО 22 24 4
300 ЗО 22 24 4
300 ЗО 22 24 4
300 ЗО 22 24 4
300 ЗО 26 24 4
300 ЗО 24 21 4
00 ЗО 28 24 4

союсо

№
 14



Назва районів та міськрад
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9. Марківський................................................... 26 24 280 200 300 ЗО 22 24 4
10. МіловськиЙ .... .............................................. 28 24 260 _ 200 300 ЗО 22 24 4
11. Ново-Айдарський.......................................... 26 24 230 _ 180 300 ЗО 24 24 4
12. Сорокинський................................................. 45 26 300 360 220 300 ЗО 22 24 4
ІЗ. СтаробіЬьський............................................... 26 24 280 200 300 ЗО 24 24 4
14. Рівенківськнй................................................. 35 24 300 360 220 300 ЗО 26 24 4
15. Рубіжаиський................................................. ?8 24 280 — 200 300 ЗО 24 24 4

Кол. Сталінська округа.
І. АмвросІТвський.............................. ... 39 24 280 220 300 зо 22 24 4
2. Велико-Янисольський................................... 32 24 260 _ 200 300 зо 22 24 4
3. Макіївська міськрада . . . . . . . . . 4 0 2 8 3 3 0 2 4 0 3 0 0 3 2 2 8 2 4 4
4. Павлівський..................................................... 35 28 260 — 200 800 32 22 24 4
5. Селидівський .. ............................................ 33 28 280 220 300 зо 24 24 4
б СтильськиЙ...................................................... 35 28 260 _ 220 300 32 20 24 А
7. Сталінська міськрада...................................... 89 28 330 —. 240 300 32 28 24

*і
4

8. Чистяківський................................................. 86 28 300 — 240 300 32 24 24
*
4

Кол. Миколаївська округа
1. Баштанський . ................................................ 23 23 280 320 220 300 ЗО 24 22 А
2. Вознесенський................................................. 26 26 800 320 220 300 80 26 »

*%
А

3. К -Лібкнехтовський............................ ........ 26 26 280 820 220 300 ЗО 26 99
і
і

4. Миколаївська міськрада................................ 22 22 330 320 240 300 ЗО
«•V

ЗО 22
і
А

5. Ново-Бузький................................................................ 23 23 280 820 220 300 ЗО 24 22
4
А

0. Ново-Одеський ................................................. 22 22 280 320 220 300 80 24
66
99

4
А

7. Очаківський........................................................................... 22 22 260 320 230 300 ЗО 24
66

22
4

4
Кол. Херсонська округа

1. Нериславськнй................................................ 21 21 290 350 240 9 Л Ґ ) 9я оо 24
24

2. Велнко-Олександрівськнй^....................................................... 22 22 290 350 240
«IV

240
60

28 32
4
4

СОN3

£



X Високопільеькии . . > •
4. Голопристанський ....................................
5. Калініндорфський......................
6. Канівський..................................................
7. Скадівський............................................
8. Сиігурівський .... ...........................
9. Херсонська міськрада................................

10. Цюрупинський ..........................................
11. Хорлівський . . . .  .... ...........................

Кол. Мелітопільська округа
1. Велйко-БІлозерський.................................
2. Велико-Токмацький..................................
3. Велико-ЛепетихськиЙ..............................
4. ГеничеськиЙ .............................................
5. КоларівськиЙ.............................................
6. Михайлівський..........................................
7. Мелітопольський.......................................
8. Молочанський............................................
9. Нижне-Сирогозький..................................

10. Ново-ТроїцькиЙ........................................
11. Ново-Васильївський .................................
12. ТерпІнянськиЙ...........................................
13 Якнмівський..................... ... .......................

Кол. МарІюпІльська округа
1. Бердянський..............................................
2. ВолновахськиЙ.........................................
3. Люксембурзький.......................................
4. Маигузький................................................
5. Маріюпільський........................................
6. Ново-Миколаївський................................
7. Старо-Коранський.....................................
8. Старо-Керменчицький .........................
9. Старо-Мнкольський . . . . . . . . .

10 Сартанський..............................................
11 Царекостянтинівський.............................

22 22
18 18
18 18
19 10
18 18
24 21
24 24
2> 22
19 19

26 26
ЗО ЗО
23 23
21 21
29 29
26 26
29 29
ЗО ЗО
22 22
20 20
26 26
27 27
23 23

31 ЗІ
32 32
ЗО ЗО
29 29
34 34
ЗО ЗО
28 28
24 24
ЗО ЗО
28 28
31 31



290
330
240
290
200
290
850
350
290

290
330
290
350
330
330
420
330
290
280
300
330
330

350
290
300
410
440
290
290
260
290
420
260

240 і >40 і 32 28 | 24 4
220 ; 240 | 32 1 ЗО 24 •І
240 1 2Ю 32 28 24 ; 4
240 240 32 28 24 1
240 240 і 82 26 21 4
240? 240 32 28 24 4
240 240 І 1 32 ЗО 24 4
240 240 32 ЗО 24 4
240 240 ! 32 24 24 4

230 240 32 28 24 4
240 240 32 г 28 24 4
230 240 32 28 24 4
230 240 1 32 І ЗО 24 4
220 240 і 32 28 24 4
260 240 1 32 28 1 *4 4
260 1 240 1 32 ЗО • 24 4
280 240 і 32 28 І 24 4
230 240 32 28 24 4
240 240 32 28 1 24 4
240 240 і 32 28 І 24 4
280 240 32 28 ' 24 4
260 240 1 32 28 24 4

280 240 і 34 ЗО 24 4
200 240 1 32 28 24 4
210 240 І 34 ЗО 24 4
280 240 32 28 24 4
340 240 36 32 24 4
240 240 32 28 24 4
180 240 32 28 24 4
220 240 80 26 24 4
260 240 32 ЗО 24 4
270 240 34 ЗО 24 4
20 240 І ЗО 26 24 4

325
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Кол. Зіновївська округа

Бобршіецький . . . , 
Велико-Висковський
Зиям'яяський...................
ЗшовЧвська міськрада 
Ново-Миргородський . 
Ново-Празький . . ,
Ново-Украшський . , 
Устимівський . . » . 
Хмільовський . . . .

Кол. Одеська округа

Аидріїво-іванівський , 
Ааатолівський . . . . 
Антоио-Кадинці вськиії 
Арбузінський . . . . ,
Благоївсьний...................
Березівський...................
Біляівський.....................
Вільшанський * . . ! 
Гросулівськиїі ... і 
ДоманівськиП . . ,
Жовтневий..................
Зельський
Криво-Озерськпй . . , 
Дюбашівський . . . , 
Одеська чіськря м . , 
Першомайськіщ * . .

36 
42 
4 8 
42 
48 
42
42
37
43

27
22
22
36
22
24
24
46
27 
32 
26 
23 
56 
П
28 
18

22
22
2$
26
26
26
26
22
26

27
22
22
36
22
24
24
46
27 
32 
26
28 
56 
43 
28 
18

280
280
300
330
280
280
280
280
280

290
290
290
330
290
290
330
330
>90
330
290
300
330
330
170
330

240
240
240
240
240
240
240
240
240

380
380
380
240
380
380
380
240
380
240
‘380
380
240
240
140
210

200
200
220
230
200
200
200
200
200

220
220
220
200
220
220
200
220
220
220
220
230
220

220
220
220
220
220
220
220
220
220

240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
210 
240 
230 
240

220 1 240 
330 210
220 | 210

ЗО
ЗО
зо
зо
зо
зо
зо
зо
зо

зо
32
32
ЗО
зо
ЗО
зо
зо
зо
зо
зо
зо
32
З і )
зо
зо

28
26
26
28
26
2С
26
26
26

24
28
28
26
28
21
26
26
26
26
26
28
26
26
32
26

24
24
24
24
24
21
24
24
24

22
22
22
24
22
22
22
24
22
22оо
22
24
24
20
21

со{•оа>



1? І ндІ.іяиськиН 
И Сларт-іківські Г* . . 
15 ТооМький .
20. П-брикІвськніі 
21 Фрун Ляський . .

. Р 2<> 20

. . 2^

. . . . 20
1 о? 27

. . . . І 27 27

ГиГюи.і ІІ групи, лс вссановісно такі реченці сплати податку.

Кол. Черніїшська округа
1. Ьерезпянськмй..............................................
2. ЬобровнцькнП............................................... '
3. Городнянськті.............................................. іі
4. Добрянськнй................................................. і
5. Ічнянський ...................................................
3. Козелецькнн................................................... (
7. Ніженськнй.................................................... |
8. Носівський . . .  Іі
0. ОлишіоськиГі............................................... іі

10. Остерськнй..................................................... |
11. Рілкинськші....................................................
12. СновськиЙ .................................................... І
13. Чернігівський ................................................ |

і'
Кол. Конотопська округа а; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Бахмацький .... ...........................  . ||
2. Борзнянськпй..............................* ...
3. Бурнпський.....................................................і
4. Глухівський . . . . .  .  .  .  .  .  І
5. Дмиїріівськпн.................................  . . •
6. Конотопський ... ....................
7. КоропськнП . . . > . .
8. Крюківський...................................................
9. Кролевецькпй.................................................

10. Мінський........................................................
11. Новгород • Сіверіькіпї..................................

41 81
32 32
Зі 32
33 26
62 ЗО
43 ЗО
51 32
51 34
42 32
35 ЗО
35 24
ЗІ 26
37 ЗО

53 ЗО
40 ЗО
55 32
48 34
52 ЗО
51 ЗО
15 ЗО
33 24
46 ЗО
48 ЗО
32 і 26



*с-0 220 « 2-10 Я
.‘0 2-Ю 210 Я

320 япо 220 ' 240 й
290 :*о 220 . 240 Н
200 220 240 Л

ло 13 ьсрссня 193* р.-
і
— 50» о І 

1

230
і

170 260 ;
240 — 170 260 ;
230 170 260
230 — 170 260 .
260 — 180 260
240 ____ 200 200 !
300 — 220 260 ;
240 — 170 260 1
230 170 260
280 — 170 260 і
230 — 170 260 !
230 ____ 170 260
280 200 260

280 200 260
230 ____ 170 260
230 ____ 170 260
280 ____ 200 260
230 ____ 170 260
280 ■  - 200 260
230 170 260
230 ____ ПО 260 1
230 ПО 260 |
230 ПО 260 »
230 - 200 260 1

21 ' ?2 1
ЗО 1 22 і к
24 • ) 4
26 1 4*
21 22 1

1

ЖОВТНЯ 1031 р — 50” •>

І
*)•> I О ) ! 1 •>,, іі 22 1 1.20

26 ' 24 І 1.20•>о 22 1.20
¥ 20 1.20
24 22 ! 1,20
22 20 1.20
26 24 1 £0
20 24 1.20
22 20 1.20
20 20 1.20
20 20 1.20
20 20 1.20
24 20 1.20

24 24
і
1 1.20

22 22 1.20
22 24 120
24 20 1.20
22 24 1 20
24 26 1.20
20 22 1 20
20 22 1.20
20 22 1.20
22 22 1 20
21 20 1.20

по
зопо
зо
\0

до 15

28
32
26
24
32
26
32
32
26
24
25
24
26

ЗО
ЗО
ЗО
28
ЗО
ЗО
23
26
28
28
28



Назва районів та міськрад

12. Понорницький . .
13. Путивльський . .
14. СеменівськиЙ . . .
15. СередшіО'Будський
16. Шостенський . . .

Кол. Волинська округа

1. БазарськиЙ............................
2. Баранівський.............................
3. Барашівський............................
4. Володарський • • * - . .
5. Городницький ..........................
6. Дзержинський...........................
7. ЕмильчинськиЙ ...
8. Житомирська міська рада .
9. Коростенський..........................

10. Коростиш/зскиЯ ...
11. Лугинськии...............................
12. Малинсь«ий ..... .........................
13. МархлевськиЙ . . . .
14. Народииьк^й . . . . . . .
15. НовограЛ'°олннський * *
16. Овруцький.................................
17. ОлевськИЙ * . ► .
18 ИотНвськИЙ..............................
19. ПулІиськИЙ * • ...
20. РадомишС'іЬСЬ^ий..
21. Словечавський ...
22. Тройтесь#110 • • - •

Прибутковість гектара землі Прибутковість голови худоби
►*«9*
О*
и

З • >*
. і5 І 
]£*І

28
ЗО
24
26
62

24
27
25
29
26
28
27
28 
26 
26
25
27
26
28 
28 
34 
22
30 
28 
ЗО 
27 
32

230
230
230
230
230

230
230
230
230
230
230
230
280
260
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

п*
ІІа 5 

<§£■ Са
дк

а
і За

сі
ву

тю
тю

ну

Ко
ня

Ве
л.

 р
ог

. 
ху

д.
 к

рі
м 

во
лі

в
і і

Во
ла

 і

Ві
вц

і т
а

К
О

ЗИ

170 260 24 20 20 1.20
_ 170 260 28 22 22 1.20
_ 170 200 24 20 20 1 20
— 170 260 24 24 20 1.20

170 260 24 22 20 1.20

160

і

24 22 18 1.20
— 160 — 29 20 18 120
— 160 — 25 22 18 1.20
— 160 — 29 28 18 1.20
— 160 — 24 20 18 120
— 160 — 29 20 20 1.20
— 160 — 25 20 20 1.20
— 190 — 27 ЗО 22 1 20—~ 180 — 25 24 18 1.20
— 160 — 29 20 20 120— 160 — 26 20 20 1 20
— 160 — 24 20 18 1.20

160 — 29 20 22 1.20
— 160 — 24 20 18 1.20
—— 160 і — 29 26 16 1.20160 — 24 20 20 1.20
— 160 — 26 18 20 1.20160 , — 29 26 16 1.20160 І — 29 28 18 1.20*--- 160 — 29 28 18 1.20160 — 26 20 20 1.20
~ 1 160 > — 29 26 18 1.20

сою
00

&



23. ЧернялівськиЙ
24. Яруиський . .

Кол. Київська округа

1. Барншівський.....................................
2. Борошпільський .... ...........................
3. Бородянський.....................................
4 Брусилівський . ...................................
5. Васильківський..................................
6. Вел. Димерський................................
7. Димерський........................................
8 Вище-Дубечанський.........................
0. {банківській . . . . . . . .

10. Кагарлицький.....................................
11. Київська міська рада . . ^ . * •
12. Макарівський.....................................
13. Обухівськиб -.....................................
14 Переяславський.................................
15 Ржищівський......................................
16 РозважІвськиЙ........................... ...  •
17. ХабнянськнЙ .....................................
18. Чорнобильський . ...... .......................

Кол. Проскурівська округа

1. ВолочиськиЙ..................................
2 Городоцький . * ...............................
3. Деражнянський ...............................
4 Дуиаївецький....................................
5. ЗатонськиЙ *...................................
6. Кам'янецький .................................
7. Лятичівськнб .. ...............................
8. МеджибізькнЙ............................
9. Михалпільський ............................

10. Новоушицький................................
11. Орннииськкй..............................



280
230

280
280
230
260
830
280
260
280
230
260
850
260
280
230
230
230
230
230

230
230
260
270
260
270
260
260
230
230
280

160 — 29 2» 16 1.20
160 29 20 22 1.20

230 290 31 22 26 2
220 290 ЗО 22 24 2
220 240 27 28 22 2
180 240 28 22 22 2
260 240 31 ЗО 26 2
240 290 24 22 20 2
200 290 24 22 20 2
210 240 24 22 20 о
200 240 24 20 20 2
270 240 38 26 ЗО 2
300 240 40 36 ЗО 2
230 240 28 26 24 2
220 240 33 26 * 26 2
170 290 32 24 26 2
190 240 34 26 28 2
220 240 24 22 20 2
220 240 24 20 20 2
220 240 24 22 20 2

160 220 28 22 22 2
160 220 28 22 22 2
170 220 28 22 22 2
180 220 28 22 22 2
170 220 28 22 22 2
180 220 28 22 22 2
170 220 28 22 22 2
170 220 28 22 22 2
160 220 28 22 22 2
160 220 28 22 2? 2
160 220 і 28 22 22 2

№
 14



Прибутковість гектара землі Прибутковість голови худоби

Назва районів та міськрад <вж
<оX5 в >, я

! и 3 
2 о. «в1 *•

5 § = о В*и 0 X1 м З Я к «0 І '3 ж
аг.--- ---------------------- а 0

о" _ Н
С 2 3 5 « 

|_« и
! н «5

о
и с«в <2 СО *

очл
ч ч ч V >, о СО к ш о03

со сі 
со X

!2. Проскурівськпй........................
13, Смотрицький . . 55 32 270 180 220 28 24 22 2
Н. Солобкивецькпп . . 51 32 260 — 170 220 28 22 22 2
15. Староушицький . . . .  
М Чемариведький . . .
17 ЮринецькиЙ .

53
45
51

32
28
20

260
230
230

—
170
160
160

220
220
220

28
28
28

22
22
22

22
22
22

о
2
2

їй Ярмолинецький . . 50
50

34
40

230
260

160
170

220
220

28
28

22
22

22
22

2
2

Кол. Вінницька округа

1. Бабчинецький 47 322. Варський . 230 260 160 220 28 22 22 2
3. Враславський . 51 32 270 260 180 230 28 22 22 2
4 Вінницька міська рала . .
5. Вороновииький ...
6. Жмеринський . .
7. КалинІвський

54
65
57
57

34
32
32
34

230
300
270
270

260
260
260
260

180
190
180
180

220
220
220
220

28
ЗО
28
28

22
26
22
22

22
22
22
22

2
2
2
2

8. Копайгородськнй.........................
0 Крижопільський...........................................

10. Іллінеііький

58
49
51

32
28
32

270 
270 

[ 230

260
260
260

180
180
180

220
220
220

28
28
28

22
22
22

22
22
22

2
2
2

П. Літннський 58 34 г 270 260 180 220 28 22 22 2
12. Липовеиький 51 32 1 270 260 180 220 28 22 22 2
13. Могилівський 58 32 300 260 180 220 28 22 22 2
14. Муровано-Курилівський . . . . .  
15 Немирівськин . . . .
1(1 ОЛпЛІВЛІ.Ц'Іїй

41
43
55

28
28
32

270
230
300

260
260
260

180
160
180

220
220
220

1 28 
28 
28

22
22
22

22
22
22

2
2
2

17. Пінілнський 55 1ЗО 260 180 220 28 22 22 2
18. Станіславський ...
10. Тпвріеськігіі . . . .
20. Томашпільський..............................................
21 Трост>шеиькпП.......................

56
52
55 
54
56

32
32
34
36
32

260
270
250
270
230

260
260
260
260
260

170 
180 
180 
180 
Г>0

220 
220 і 
220 1 
220 ’ 
220 |

28
28
28
28

22
22
22
22
°2

22
22 і 
99**<* І 
22
22 '

2 
2 
2 
о 
• 1

Сл5оо0
1

МІ



22. Хмільницький . . 
23 Шаргородський . 
2-І. Ямлілі.ськнії . .

34
32
32

Кол. Бердичівська округа
1. Андрушівський .........................................•'
2. Антонівський ................................................
3. Бердичівська міська рада.............................
4. Грицівський.............................................  ...
5. Заславський............................ . . . . .
6 Казятинськнй............................................   . •
7. ЛюбарськиЙ...................................................
8. Ляхівецький . . ....................................
9. Махнівський . .    '

10 Плисківський..............................................   •
11. Погребищенський . . . .  - . . .  .і
12. Полонський............................................   * *!
13. Ружинський..............................................* * І
14. СлавутськнЙ................................................. [
15. Старо-Костянтинівський............................. !
16. Теофипільський............................................ і
17. Уланівськнй....................  ..............................
18. Чуднівський...................................................
19. Шепетівськіф......................  ..........................
20 Янушпільський ..............................................і

58
50
4Я

50
46 
62
47 
44 
60

І
59
60 
60 
47 
60 
89 
47 
45 
58 
60 
44 
55

22
26
32
ЗО
28
ЗО
ЗО
28
ЗО
ЗО
80
28
80
28
26
80
32
32
28
ЗО

Кол. Білоцерківська округа
1. Білоцерківський.................................
2. Богуславський ...................................
3. Володарський
4. Попільнянський.................................
5. Рокитянський . . . . . . . . .
6. Сквирський.........................................
7. Ставшцанський..................................
9 Таращанський............................ ...  •
8 Тетивський . . . . . . . . . .

10 Фастівський.......................................

74 34
64 34
62 34
6К 34
72 36
65 86
63 42
66 34
64 34
66 34



270
270
230

800
280
800
280
230
300
280
260
300
300
260
280
800
260
280
230
280
280
800
280

350
330
330
330
330
330
330
330
330
330

180 220 і 28 гі о<> 2
180 220 28 22 22 •»
160 220 1 28 22 22 2

180 28 22 22 2
170 _ 28 22 20 о
180 — ЗО 26 22 2
170 — 28 26 22 2
140 — ЗО 24 20 2
180 ЗО 24 22 2
170 —~ 26 24 22 2
150 — 28 24 20 2
180 — ЗО 24 22 2
180 ЗО 24 22 2
150 ____ ЗО 24 22 2
170і — 32 24 22 2
180 — ЗО > 24 22 2
160 — ЗО 26 22 2
170 — і 28 24 22 2
НО 1 26 22 20 2
170 1 ЗО 24 22 2
170 — 1 28 22 22 2
180 — 32 26 22 2
170 26 24 22 2

210 ЗО 26 22 2
200 ЗО 22 22 2
200 — 28 26 22 2
200 — ЗО 22 22 2
200 — ! 32 22 22 1 2
2С0 ____ 32 22 22 1 2
200 ____ І 23 22 22 1 2
200 _ ЗО 22 22 2
200 — зо 22 22 « 2
200 — ! 28 26 22 1 2

№
 14



Назва районів та міськрад •
іг § І

£ І 
* о 18

5 • >. 
©5 5

1
1 * ! о £ 2 В

•Кол. Уманська округа
і

1

і
І

1. Бабанський ... . ...................................... бі 34 270
2. Бершадський . ♦............................................. 58 34 280
3. БуцькиЙ......................................................... 64 ! 34 270
4. Гагринський .................................................. 58 32 280
5. Голованівськнй.............................................. 58 24 270
6. ГрушківськиП................................................ 63 40 270
7. Джулинський................................................. 60 34 270
3. Добровеличківський..................................... 48 34 270
н. Жашківський...................... .......................... 64 32 270

10. Звннигородський . ........................................ 1 60 34 270
65 34 270

12. Манастнріцанський ..................................... 65 34 280
13. Ново-Архангельський .. .............................. 50 34 270
ІІ. Оратівський.................................... ІІ 62 34 270
15. ТальнівськиЙ................................................ 62 32 270
16. ТеплнцькиЙ........................... ....................... 64 34 270
17. Тульчинський................................................ 57 34 280
13. Уманський......................................... ...  . . 62 34 280
19. Хрнстиківськнй............................................ . 63 34 270

Кол. Шевченківська округа
1. ГельмязівськиЙ............................................ ( 58 32 270
2. Здатопідьський . . ...... .................................. в 66 88 •270
3. Золотоніський............................................... 59 32 270
4. Кам'янеький ................................................. 65 88 270
5» Канівський................................................... 61 . 38 270
в. Корсунськнй . •......................................... • 63 36 270
7- їм. Г. І. Петровського............................... • 60 32 270
8 Смілянський . ...... ......................................... ІІ 64 38 2"0



8

*©*



9 Черкаський 
10 Чигиринський . . 
И ЧорнобаГвський 
12. ШполянськиГі .

Кол. Сумська округа

1. Білопільський . . . . . . .
2. Галицький...............................»
3. Краснопільський........................
4. Лебединськнй.............................
5. Липово-Долшіський...................
6. Мнропильський . . . . .
7. Нслригайлівський . ...
Я Сумська .міська рада . . . .  
9. Ульяновський . ... .......................

10. ТростянецькиЙ.........................

Кол. Лубенська округа

1. БарвннськиЛ........................................
2. Велико-Багачанський.........................
3. Велико-Бубнівський...........................
4. ДробівськнП.......................................
5. їватшький.............................................
в. Лохвицький..........................................
7. Лубенський..........................................
8. Малодівииький...........................
9. Миргородський...................................

10. ОболонськиЙ.......................................
11. ОржицькиЙ......................................
12. ІіирятииськиЙ..................................
18. Прилуцький......................................
14. РоменськиЙ.....................................
15. Хорольськнй ...................................
16. Чорпухінський..........................  .
17. Яготинськнй.................................  .



260
260
260
260

200 і 220 «■і ЗО 1
180 220 г1 28
180 | 220 | 29
1$0 !

і
220 і 80

і
1

180 250 34

*
$

200 ЗЬО 28
180 350 34 1

180 860 32 1
180 850 84
180 350 ЗО 1

1
200 850 ЗО і
200 850 34 ]
180 350 34 І1
180 850 34 *

І

220 350 ЗО
1

220 • 850 ЗО 1
200 850 ЗО
220 350 ЗО
220 850 ЗО
200 350 ЗО
240 850 32
220 350 ЗО
220 850 ЗО
220 350 ЗО
220 850 ЗО
220 850 ЗО
220 350 ЗО
220 850 • зо •
220 350 ЗО і
220 350 ЗО !і
220 350 ' зо 1

і

26 го ч
21 20 9
21 20 *>
21 20 , *

ЗО 1 24 9
28 24 9
28 . 24 5
ЗО 21 2
24 24 і 2
24 24 2
24 24 2
ЗО 24 1 2
26 24 ом
ЗО 21 о

24 22 2
26 24 2
24 24 2
24 22 2
24 22 2
26 24 2
ЗО 24 2
24 22 2
28 24 2
26 24 2
26 24 2
28 24 2
28 26 2
ЗО 26 2
28 24 2
26 24 9
24 24 2

00оосо

№
 и



Назва районів та міськрад

*

Кол. НремІнчуцька округа
1. Бригадирівський............................
2. Глобинський...............................
3. Градизький......................................
4. Кншенківський...............................
5. Кремінчуцька міська рада . . .
6. Ляхівський.......................................

?. НовогеоргіївськиЙ. . . . . . .
8. Олександрійський.....................
0 Ояопрнівський..................................

10. Семенівськнй ............................

с?• ег 
'£

48 
55 
50
49
49 
44 
46
50 
46 
55

Кол, Полтавська округа
1. Диканський.........................................
2. Зіньківський .'.............................
3. Карлівський................................  ’
•1. Красноградський..........................* [
5. Кобиляцький . . . . . .
6. Нехворощанський...................... *
7. Ново-Саижарський . . . .
8. Опішнянський.
9. Полтавська міська рада

Ю. Решет.ілівськиП......................
П. Сахнівщанськиїі
|2 ЧутІвсвкий............................. ...  . ! і

Кол. Харківська округа
1. балаюпґвськнй . . . .
2. БлраінкшськнП . , . * ' * ’ *

4 8
4 7  
5 0  
4 6  
4 2
4 2
4 3
4 8  
5 3
4 6
4 7  
5 0

4 0
3^

Прибутковість гектара землі
73 | 15 1 —— — —
я£ 1 <0 .> Ч ' >> ж 1

. * ! с? >> х*о
3
и Го

ро
 

та
 б

< 
ш

та
н

Ви
но

гр
ад

н ж*<сзи
* .2 2
! 85
і

84 270

і

1
і 200

і

і 350
34 270 — | 200 ! 35086 270 — 200 » 35036 270 — 200 35036 300 і 230 85036 270 —. і 200 35032 270 _ ' 200 35034 270 — 200 35034 270 — | 200 35032 270 - І

і
200 350

ЗО 270 _ І 200 350ЗО 270 — 200 35036 270 — 200 35028 280 —. 200 35028 280 — 200 35028 270 — 200 350ЗО 270 —. 200 350ЗО 270 — 200 35034 330 210 35026 270 —- 200 85028 270 — 200 350ЗО 270
Г

200 [ 350 
1

26
I

2«0
і 1*

200 . 30026 280 | — 180 , 300

Прибутковість голови худоби

Ко
ня

Ве
л 

ро
г. 

ху
д.

 к
рі

м 
во

лі
в

Во
ла

Ві
вц

і 
та

 
КО

ЗИ

32 28 26 3
32 28 26 3
32 28 26 3
32 28 26 3
32 ЗО 26 3
32 28 26 8
32 28 26 3
82 ЗО 26 3
82 28 26 3
32 28 26 3

ЗО 26 24 3
ЗО 26 24 8
ЗО 26 24 3
ЗО 20 24 3
ЗО 26 24 3
ЗО 20 21 3
ЗО 26 24 8
ЗО 20 24 3
32 ЗО 21 3
ЗО 26 24 3
зо 20 24 3
зо 26

"
3

ЗО , 24 24 ч
ЗО '24 24 у



і Пддк ЛгькиА я 4*»
6 Воьчашський 55 *
0» Велико-ЕурлуцькиЯ
7. велико Писарілський 52 за
Н. Дчурічлнськмй 9і И
9 Зніїаськнй. М Заі

]0. ТллочіьськмА 40 18
ІІ. Ііюмський............................. 40 20
12. КрясипкутськиА . . . о" яя
ІЗ. Кул'йнськмЛ . . ф 4) 20
1/ ЛилецькмА ф 48 34
15 ЛоїівськиА....................................... 45 32
10 Ноао*ВодолаиькиЙ » 5> 41
1? ОлсксПиськнА . . 45 32
|8 ОхтирськиЛ . . . . « 5 4 4 0
19. ПетрІвськиЙ....................................

. . ‘ і
38 20

20 Печенізький.................................. 42 34
21. СватівськнА............................ ...  . !• 35 24
22. Отаро-СалтівськиП . . . - 48 34
23 Троїцький.................................. . І2 зо
24. Харківська міська рада . . . ■ 63 48
25. Чугуївський..................................... 46 42



«*ю їм» %А> ні» Зо ,4
і<ю юо А) 26 24 * 3

і*'** *Ю зо 22 24 3
2Ю — НЮ АХ) А) 24 24 3
-бо 200 АХ) »о 23 3
34) — 20) 800 і ,40 34 24 3
2*) АХ) 800 ■  А) ЗО 24 3
ЗА) 240 800 зо 28 24 3
34) “ 170 АХ) ЗО 24 24 3<**> л20 300 А) 24 24 з
34) 14) АХ) А) 24 24 3
ЗНО — НЮ ,100 34 26 28 334Г — НЮ 800 32 26 28 3
280 — 1») АЮ 34 26 28 3:юо — 220 АХ) , 80 28 24 3
2Ю — 1«0 8(Х) * 80 22 24 3
230 160 300 ЗО 24 24 8
260 14) АЮ і зо 22 24 3
210 - 160 МЮ зо 20 24 3210 - 14) 300 26 ?2 22 3
ЗоО - 260 300 34 42 32 3
зоо 220 800 32 28 26 3
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Додаток 2 до арт. 129 36. Зак 
С П И С О К

льоно-коноплярських районів, на які поширюється пільгу по вирахуванню
прнбутковости від льону Й КОНОПЛІ.

1. СеменІвський (Койот, окр.) 38. Липово-Долинський
2. Новгород-Сіверський 39. Городнянський
3. Середино-БудськиГі 40. Сновський
4. Шостенський 41. Ріпкинський
б Корюкіеський 42. Понорницький
6. Мінський 43. Остерський
7. Коропський 44. НедригайлІвський
8. Кролевецький 45, Березнянський
9. Глухівський 46. Олишівський

10. Гадяцький 47. Чорнобильський
ІІ. Золотоноський 48. Народицький
12. Конотопський 49. Овруцький
ІЗ. Магдалінівський 50. Малинсьхкй
14. Царичанський 51. Коростенськнй
15. Оржицький 52. Козелецький
16. Лубенський 53. Боришпільський
17. Велико-Багачанський 54. Велико-Димерськнй
18. Велико-Писарівський 55. Вище-Дубечнянський
19. Гельм4язІвський 56. ІванківськиИ
20. Чорнобаївський 57. Розважівський
21. АнтоиівськиЙ 58. Хабненський
22. Ст.-Костянтинівський 59. Барашівський
23. Волочиський 60. Городницький
24. Проскурівський 61. Емільчинськнй
25. Білопільський 62. Лугинський
26. Ульянівський 63. ОлевськиЙ
27. Охтирський 64 Словочанський
28. Ляховецьккй 65 Володарський (Волинськ)
29. Теофіпільський 66. Новоград-Волинський
ЗО. Путнвельський 67. Потіївський
ЗІ. Бахмацький 68. Булнпський
32. Миргородський 69. ЯрунськиЙ
33. Оболонськнй 70. Бобровицький
34. Диканський 71. Носівський
35. ОпішнянськиА 72. Ніженський
36. ЗіньківськиЙ 
87. Сосницький

73. Чернігівський

Додаток 3 до арт 129 36. Зак.
СПИСОК РАЙОНІВ,

на які поширюється пільгу по вирахуванню прнбутковости продуктивної
худоби

1. Базарський 6. Малинський
2. Барашівський 7. Новоград-Волинський
3. Володарський 8. Пулинський
4. Єиільчинський 9. Радомншельський
5. Маркерський 10. ЧерняхівськмЙ



11. Ярунський
12. Глухівський
13. Кролевецький
14. Лутивельський
15. Мінський
16. Городницький 
17 Добрянський 
28. Ічнянський
(9. Ріпкинський
20. Сновський
21. Чернігівський
22. Казятинський 
22, Любарський
24. Ляховецький
25. Ззславський
26. Погребищенський
27. Старо-Костянтинівський
28. ЧуднівськиЙ
29. Янушпільський
30. Білоцерківський
31. Володарський
32. Рокитянський
33. СкнірськиЙ
34. Ставишанський
35. Тетіївський
36. Калииівський
37. КрижопІльськиЙ
38. Літинський
39. Томашпільський
40. ЛиповецькиЙ
41. Хмільницький
42. Ьуцький
43. Гагїсинський
44. ЗвкногородськиЙ
45. Талі пінський
46. Лисянський
47. Манлстирщаиський
48. Оратівський
49. Уманський
50. Христииіоський
51. Брусилівський
52. Розважінський
53. ХабнннськиА
54. Волочиський
55. ДунзТвецький
56. Кам'янецький
57. Староушицький
58. Ново-Уїмицький
59. Смотринький 

Солобківецькнй
61. Городоиький
62 Проскурюський
63 Городиіценськнй
64. Золотоніський
65. Корсунський
60. Шполянськнй 
67. Бригаднрівський
68 Ґлобинський
69 ГрадизькиЙ
70. КишенькІвськиЙ

71. Креміачуцька міськрада
72. Олерсандрівський
78. СемевівськиЙ
74. Велико-Багачанський 
75 Лохвицький
76. Миргородський
77. Хорольський
78. Красноградський
79. Зіньківський (кол. Подтав. окр.)
80. Карлівський
81. Сахншшанський
82. Нехворощанський
83. Опшінявський
84. Полтавська міськрада
85. Решетилівський
86. Чутівський
87. Диканський
88. Снігурівський
89. Бернславський
9.0. Велико-Олександрівський
91. ВисокопільськиЙ
92. Калініндорфський
93. Кахівський
94. Скадівський
95. Хорлинський
96. Васильківський
97. Межівський
98. Солонянський
99. Велико-Білозерський

100. Велико-Лепетихський
101. ВеликО'Токмацький 
Ю2. Генічеський
103. Нижнє-Сірогозький
104. Коларівський
105. Мелітопільський
106. Михайлівський
107. Молочаиський
108. Н.-Трощький
109. НовоВасильївськиЙ 
ПО Тсршнянський
111 Якимівський
112. Баштанськвй
113. Вознесевський
114. Ново-Бузький
115. Карл-Лібкнехтівський
116. Миколаївська міськрада
117. Андрііво-Іванівський
118. Антоно-Кодинцівський
119. Арбузівський (благодатнівськ.)
120. ДоманІвськиЙ
121. Жовтневий (кол. Одес. окр.)
122. Бебриківський 
ПЗ. Побринецький
124. Велико-Внсковський
125. Ново-Празький
126. Новоукраінський
127. Хмільовський
128. Бердянський
129. Люксембурзький
130. Старо-Миколаївський



131. Ново-Миколаївський
132 Старо-Караиський
133 Волновахський (Орденський}
134. Царекостянтиа:вськмй
135. Ново-Златопільськяй
136. НовомиколаТвський (Запоріз.окр.)
137. Оріхівський

138. Покровський 
139 ТомаківськиЙ
140. АпостолівськнЙ
141. Сталінлорфський (ізлучистийі 
143. Криворізька міська рада
143. Софійський
144. Запорізька міська рада
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ЗАКОНІВЗБІРНИК
-тл РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

№ 15 15 травня 1931 р. № 15
З М І С Т

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.
130. Про членство в промисловій кооперації.
131. Про розмір штрафів, що 7х встановлюють місцеві органи влади за зламаная

обов'язкових постанов
132 Про зміну арт. 4 постанови ..Про ліквідацію Народнього комісаріяту внут

рішніх справ УСРР".
133. Про змши в законодавстві УСРР у зв'язку з перенесенням господарського

року з І жовтня па І січня.

Постанови РНК УСРР
134. Про зміну постанови РНК УСРР „Про тарифи за користування електро

енергією. що іі подають електричні станції республіканського й місцевого 
значення, та тіро відповідальність організацій, що відпускають електро
енергію, перед споживачами".

135. Про заходи до забезпечення найважливіших галузів промисловости та ве
ликих будівництв робітною силою

136 Про визнання постанови „Про припис мбрськид суден до портів І про зане
сення їх до судового реєстру" за нечинну в зв'язку з наданням чинности 
Кодексові торгового мореплавства Союзу РСР.

137. Про зміну арт. 1 постанови „Про порядок оподаткування ловецьких колго
спів у районах малого рибальства".

138. Про натуральний збір за переробіток вовни

Постанова НКЮ і НКФ УСРР.
139. Про єдину державну оплату з вемаИнових позовів.

ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР
Про членство в промисловій кооперації.

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

І.
1. За членів промислових кооперативних товариств (артілей), 

а так само за членів органів управління та ревізії всіх промнсло-

Публічна
УРСР

....---------------- --  »



вих кооперативних організацій,, не можуть бути куркулі Й інні 
особи, позбавлені виборчих прав до рад.

2. За членів промислових кооперативних товариств (артілей) 
можуть бути неповнолітні, що дійшли 16 років, коли вони не 
належать до категорій осіб, позбавлених виборчих прав до рад. 
Ці неповнолітні мають усі права членів промислових кооператив
них товариств (артілей), в тому числі право обирати й бути обра
ними в органи1 управління та ревізії товариств (артілей) і бути 
за фундаторів їх.

3. На вилучення з правил, установлених в арт. арт. І і 2 цієї 
постанови, за членів промислових кооперативних товариств (арті
лей) можуть бути нижчезгадані особи, що позбавлені виборчих 
прав до рад, або не мають таких прав:

1) члени тих родин, що в складі їх є віддані радянській вла
ді червоні партизани, червоноармійці й червонофльотці (рядового 
Й начальницького складу), сільські вчителі та вчительки й агро
номи з умовою, що вони поручаться за членів своєї ролини;.

2) колишні торговці за патентом 1 і ІІ розрядів та колишні 
кустарі й ремісники, що вживали в свойому виробництві або про
мислі найману працю одного дорослого робітника, крім осіб, що 
працювали або працюють у сільському господарстві і яких від
несено до категорії куркулів.

У в а г а .  Особи, зазначені в цьому артикулі, не можуть 
бути за фундаторів промислових кооперативних товариств 
(артілей), а так само обирати й бути обраними в органи 
управління та ревізії цих товариств (артілей).

ІІ.
4. Цю постанову видано на зміну арт. 2 і уваги до нього, 

арт. 18, уваги до арт. 55 і арт. 61 „Устави про промислову ко
операцію" (36. Зак. УСРР 1928 р. № 14, арт. 118) І на підставі 
постанов ЦВК і РНК Союзу РСР з 13 листопада 1930 року „Про 
недопущення глитаїв і позбавлених прав до кооперації- та „про 
членство неповнолітніх у кооперації" (36. Зак. СРСР 1930 р. №56, 
арт. арт. 590 і 591).

Харків, 25 квітня 1931 року.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Голова РНК УСРР В Чубар. Заст. секретаря 

ВУЦВК Горлинський ______ _

131. Про розмір штрафів, що їх встановлюють місцеві органи 
влади за зламання обов’язкових постанов.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ- 
ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Місцеві органи влади, якщо спеціяльними законами не виз

начено інше, мають право встановлювати такий розмір штрафів 
за зламання обов’язкових постанов, що їх зони видають



1) міські ради, підпорядковані безпосередньо центрові, райо
нові виконавчі комітети і міська рада столичного міста АМСРР— 
найбільш 100 крб;

2) міські ради, підпорядковані районовим виконавчим коміте
там, і селищні ради — найбільш 50 крб.;

3) сільські ради — найбільш 10 карбованців.
2. Право накладати штрафи (адміністративним порядком) на

лежить:
1) начальникам робітничо-селянської міліції міст, виділених 

на окремі адміністративно — господарські одиниці, і начальнико
ві міської міліції столичного міста АМСРР—за зламання обов’яз
кових постанов міських рад цих міст І вищих органів влади — 
розміром, визначеним в обов’язковій постанові;

2) начальникам районової робітничо-селянської міліції за зла
мання обов’язкових постанов районових виконавчих комітетів, 
міських рад, підлеглих цим комітетам, селищних рад і вищих 
органів влади — розміром, визначеним в обов’язковій постанові;

3) начальникам міської робітничо-селянської міліції у містах, 
де міську раду підпорядковано районовому виконавчому коміте
тові, за зламання обов’язкових постанов цих міських рад і вищих 
органів влади — розміром найбільш 50 карбованців;

4) президіям міських районових рад за зламання обов’язкових 
постанов, що їх видає міська рада, — розміром найбільш 50 кар
бованців;

5) президіям селищних рад за зламання обов’язкових постанов 
цих рад і вищих органів влади — розміром найбільш 50 карбо
ванців;

6) сільським радам І їхнім президіям за зламання обов’язко
вих постанов цих рад і вищих органів влади, а так само за 
встановлених у законі випадків, за маловажні праволомства — 
розміром найбільш 10 карбованців;

7) начальникам міських районів міліції за зламання обов'язко
вих постанов міських рад і вищих органів влади- розміром най
більш 10 карбованців;

8) урядовцям органів міліції, коли це право їм було надане в 
самій обов’язковій постанові, за зламання обов’язкових постанов 
щодо охорони громадського ладу і впорядкування в місцях гро
мадського користування — розміром найбільш 1 карбованець;

9) іншим урядовцям, що їм це право надане спеціяльними 
згонами, — розміром, встановленим у цих законах.

3. Постанови про накладання штрафів за зламання обов’яз
кових постанов можна ухвалювати протягом місяця, відколи зла
мано обов'язкову постанову.

4. Особи, що на них накладено штрафи, можуть в трьох - 
денний рачвивнь від дня оголошення їм постанови про накладен



ня на них штрафу або просити орган, що ухвалив цю постанову, 
переглянути 'її, або в той самий реченець подати скаргу:

а) на постанови начальників міської робітничо-селянської мі
ліції— до голови відповідної міської ради;

б) на постанови начальників районової робітничо-селянської 
міліції — до голови районового виконавчого комітету, або до пре
зидії міської або селищної ради, до кого слід;

в) на постанови президії міських районових рад— до прези
дії міської ради:

г) на постанови президій селящних рад, а так само сільських 
рад і їх президій — до районових виконавчих комітетів або до мі
ських рад, підпорядкованих безпосередньо центрові, до кого слід:

ґ) на постанови начальників міських районів міліції—до на
чальників робітничо-селянської міліції міста.

ІІ.
5. Цю постанову видано відповідно до постанови ЦВК і РНК 

Союзу РСР з 3 лютого 1931 р. „Про зміну й доповнення поста
нови Центрального виконавчого комітету і Ради народніх комі
сарів Союзу РСР про обмеження накладання штрафів адміні
стративним порядком- (36. Зак. СРСР 1931 р. № 8, арт. 89) та на 
зміну арт. арт. 46, 47і, 48, 49, 55 і 72і Адміністративного кодек
су УСРР (36. Зак, УСРР 1927 р. № 63*65, арт. 240 і 1929 р. 
№ 23, арт. 189).

Харків 25 квітня 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Голом РНК УСРР В. Чубар. Зас*. секре
таря ВУЦВК К. Горлинськнй.

132. Про зміну арт. 4 постанови „Про ліквідацію Народнього 
комісаріяту внутрішніх справ УСРР".

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

Арт. 4 своєї постанови з 28 грудня 1930 року „Про ліквідацію 
Народнього комісаріяту внутрішніх справ УСРР“ (36. Зак. УСРР 
1930 р. № ЗО, арт. 271) ухвалити в такій редакції:

„4. Загальне керівництво місцевими органами влади у справі 
видання ними обов'язкових постанов і застосування заходів ад
міністративного впливу, діяльністю їх щодо реєстрації актів гро
мадянського стану, керівництво справами приймання до грома
дянства УСРР і Союзу РСР, видавання закордонних пашпортів 
громадянам УСРР і Союзу РСР та віз для чужоземців, регулю
вання правного стану чужоземців, керівництво справами, зв'яза
ними з культами та з діяльністю товариств, що не мають на



иеті добувати зиску, і обліком осіб, позбавлених виборчих прав,— 
покласти на секретаріат Президії ВУЦВК.

Справи радянського будівництва передати секторові радян
ського будівництва при Президії ВУЦВК.

Харків, 25 квітня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй Заст. голови РНК УСРР Сербиченко 

Заст. секретаря ВУЦВК К. ГорлинськиЙ.

133. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з перенесенням 
господарського року з 1 жовтня на 1 січня.

У зв'язку з перенесенням початку господарського року з 
1 жовтня на 1 січня Всеукраїнський центральний виконавчий 
комітет і Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и ;

I.
1. В усіх постановах Всеукраїнського центрального виконав

чого комітету і Ради народніх комісарів УСРР, де господарський 
(операційний) рік установлено з 1 жовтня до ЗО вересня, почат
ковий і кінцевий реченці господарського року перенести від
повідно на 1 січня і ЗІ грудня. При цьому реченці, встановлені 
для складання, подання, розгляду ї затвердження плянів, кош
торисів, звітів, балянсів, доповідей, заявок тощо пересувається 
відповідно на три місячі наперед.

2. Урядництвам УСРР доручається поробити відповідні зміни 
у своїх постановах, інструкціях, розпорядженнях тощо, зокрема, 
у затверджених від них статутах.

II.
З Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 

Союзу РСР з ЗІ січня 1931 року „Про зміни в законодавстві 
Союзу РСР у зв'язку з перенесенням початку господарського року 
з 1 жовтня на 1 січня" (Зо. Зак. СРСР 1931 р. № б> арт. 73).

Харків 25 квітня 1931 р.
Голова ВУЦЗК Г. ПетровськиА. Голова РНК УСРР В. Чубар. Заст. се

кретаря ВУЦЗК К. ГорлинськиЙ.

ПОСТАНОВИ РНК УСРР.
134. Про зміну постанови РИК УСРР „Про тарифи за кори
стування електроенергією, що її подають електричні станції 
республіканського й місцевого значення, та про відповідаль
ність організацій, що відпускають електроенергію, перед спо

живачами".
Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
У постанові РНК УСРР з 1 червня 1930 р. „Про тарифи за 

користування електроенергією, що її подають електричні станції



республіканського й місцевого значення, та про відповідальність
організацій, що відпускають електроенергію, перед споживачами* 

(36. Зак. УСРР 1930 р. № 13, арт. 136) поробити такі зміни:
1. Арт. арт. 1, 2 і 3 ухвалити в такій редакції:
„1. Електричні станції та підстанції республіканського й мі

сцевого значення подають електричну енергію споживачам за 
загальним і спеціальним тарифами.

2. Тарифи на електричну енергію, а так само за яких умов 
енергію подається за спеціяльними тарифами, встановлюють:

1) коли електроенергію подають електричні станції та інші 
електричні споруди республіканського значення — Вища рада 
народнього господарства УСРР;

2) коли екектроенерґію подають електричні станції та інші 
електричні споруди місцевого значення — районові виконавчі ко
мітети або підпорядковані безпосередньо центрові міські ради, 
що в іхньому виданні ці споруди є, порозумівшися з Головною 
управою комунального господарства при РНК УСРР або, від
повідно, при РНК АМСРР;

3) коли електроенергію подають електричні станції та інші 
електричні споруди спеціяльного призначення (промислові, заліз
ниці, телеграфні тощо) — органи, що відають цими електричними 
спорудами, порозумівшися з районовими виконавчими комітетами 
або, відповідно, з міськими радами, підпорядкованими безпосе
редньо центрові.

У в а г а .  Загальні тарифи на електричну енергію, що іі 
подають зазначені у пунктах 2 і 3 цього артикулу станції 
та електричні споруди для промислових підприємств рес
публіканського значення, погоджується з Вищою радою на
роднього господарства УСРР.

3. Загальні тарифи на електричну енергію від розподільчих 
мереж і підстанцій, яким електроенергію подають станції загаль
носоюзного значення, органи, що встановлюють тарифи, погод
жують з Вищою радою народнього господарства Союзу РСР.

Спеціяльні тарифи на електричну енергію, яку подається для 
установ Союзу РСР, а так само для підприємств і організацій 
загальносоюзного значення, органи, що встановлюють тарифи, 
погоджуюють з відповідними народніми комісаріятами Союзу РСР"

2. В увазі до арт. 4 вислів „ порозумівшися з Народнім коміса
ріатом внутрішніх справ УСРР" замінити на вислів „порозумів
шися з Головною управою комунального господарства при РНК 
УСРР".

3. В арт. 7 слово „гуртової" замінити на слово „загальної", 
і слово „роздрібного" — на слово „спеціяльного".

4. Увагу до арт. 7 ухвалити в такій редакції:
„ У в а г а .  За порушення нормального електропостачання 
вважаться і перерва в подаванні електричної енергії, і па-



діям* напруження електричної енергії нижче від установле
ного розміру, а так само й падіння напруження електричної 
енергії, ідо спиняє роботу споживача, який одержує елект
ричну енергію за загальним тарифом".

5. В арт. 8 слова „гуртову й роздрібну" виключити.
ІІ.

6. Цю постанову видано на підставі постанови РНК Союзу 
>СР з 13 січня 1931 р. „Про тарифи подачі електричної енергії
36. Зак. СРСР 1931 р. № 4, арт. 51).

Харків, 20 квітня 1931 р.
Голова РНК УСРР В. Чубар. Керівннчий справ РНК УСРР Я. Касян

35. Про заходи до забезпечення найважливіших галузїв про- 
мисловости та великих будівництв робітною силою.

Щоб забезпечити найважливіші галузі промисловости й великі 
їудівництва, а надто в районах Донбасу, робітною силою і ка- 
ірами постійних робітників через самоконтрактацію, та щоб 
іаохотитн колгоспників іти на роботу в найважливіші галузі 
іромисловости та на великі будівництва реченцем найменш на 
>дин рік, Рада народніх комісарів УСРР, на розвиток постанови 
>НК Союзу РСР з 16 лютого 1931 року „Про заходи до забез- 
іечення робітною силою кам'яновугільної промисловости" та по- 
танови ЦК КП(б)У з 14 березня 1931 року „Про поліпшення 
«атеріяльно-побутового становиша робітників вугільної промисло- 
юсти та заходи до боротьби з плинністю робітної сили", ло
та н о в и л а:

1. Поширити на колгоспників та осібників, що контрактуються- 
ібо самозакріплюються реченцем найменше рік на роботу 
і підприємствах найважливіших галузів промисловости, а саме: 
юрної металюргії (підприємства „Сталі"), а так само на будів- 
іицтва: „Дшпрельстан". „Дніпрокомбінат", „Турбінобуд", „Трак- 
оробуд", „Луганськобуд", „Краматорський машинобуд" і „Зуїв- 
*ька електровня" такі пільги, встановлені в постанові РНК 
Союзу РСР від 16 лютого 1931 року для селян-колгоспників та 
)сі6ників, що контрактуються або самозакріплюються на роботу 
/ вугільній промисловості:

1) з неусуспільненої частини господарств колгоспників, а так 
*амо з господарств осібників-середняків і бідняків єдиного сіль- 
:ько-господарського податку не береться;

2) колгоспники, що законтрактувалися, відраховують на ко- 
>исть колгоспів два відсотки заробітку (замість 3—10%);

3) чіени родин колгоспників, що законтрактувалися, користу
ється допомогою колгоспу (дання реманенту для обробітку го



роду, дання підвод тощо), нарівні з іншими членами колгоспу;
4) родини колгоспників, що законтрактувалися, задовольня

ється продуктами колгоспного виробітку з особливого харчового 
й кормового фонду розміром не меншим, ніж одержать члени 
родин колгоспників, що сумлінно працювали в колгоспі;

5) встановлене 5—відсоткове відрахування, розподілюване між 
колгоспниками відповідно до усуспільненого майна, повністю по
ширюється й на усуспільнене майно тих колгоспників, що за
контрактувалися;

6) члени родини колгоспників і осібників — середняків та бід
няків, що законтрактувалися, мають перевагу, вступаючи до 
шкіл, на курси тощо, щоб набути і підвищити кваліфікацію.

2. Доручити Вищій раді народнього господарства УСРР за
пропонувати будівельним організаціям, що провадять зазначене 
в арт. І будівництво та мають на роботі законтрактованих кол
госпників, складати безплатно проекти й кошториси на будівлі 
та давати технічну консультацію в будівельних справах тим кол
госпам, що дали Тм робітну силу, а так само по змозі допома
гати будівельними матеріялами в тому разі, коли ці колгоспи є 
поблизу цього будівництва 1 відпускали багато своїх членів пра
цювати в зазначених підприємствах.

3. Запропонувати уповноваженому Зернотреста на Україні, а 
так само іншим сільсько-господарським трестам подавати кол
госпам допомогу тракторами та іншими сільсько господарськими 
машинами підчас засівної та збиральної кампанії в тому разі, 
коли ці колгоспи, в наслідок відпуску колгоспників на роботу до 
промисловости, не можуть вчасно впоратися з польовими роботами.

4. Запропонувати Народньому комісаріатові земельних справ 
УСРР та Укрколгосп центрові для тих колгоспів, із складу яких 
чимало робітників іде на роботу в зазначені в арт. І галузі 
промисловости і будівництва, підвищити ліміти на постачання 
сільсько господарських машин, перевести в першу чергу земле
впорядження в зазначених колгоспах та негайно відкрити в них 
ветеринарну амбулаторію або лікарню.

5. Запропонувати Укрколгоспцентрові вжити заходів до за
безпечення зазначених колгоспів у першу чергу горючим та 
мастивом.

6. Доручити Укрколгоспцентрові дати низовій периферії від
повідну директиву утворити постійний резерв з колгоспників для 
постійної роботи в зазначених в арт. І цієї постанови галузях 
промисловости і будівництва.

7. Запропонувати Вищій раді народнього господарства УССР, 
разом з Народнім Комісаріатом праці УСРР та Укрколгоспцент- 
ром найкоротшого часу опрацювати зразковий договір на вербу
вання робітної сили з колгоспів, що має визначити і умови вза
ємної допомоги, і пільги, давані колгоспам.



8. Запропонувати Народньому комісаріятові фінансів УСРР 
переглянути в бік зниження оподаткування єдиним сільсько-гос
подарським податком тих колгоспів у Донбасі, що дають значну 
кількість робітників для вугільної промисловости.

Харків, 21 квітня 1931 р.
Голова РНК УСРР В Чубар. Керіаничий справ РНК Я. Касян.

136. Про визнання постанови „Про припис морських суден 
до портів І про занесення їх до судового реєстру" за нечинну 

в зв'язку з наданням чинности Кодексові торгового 
мореплавства Союзу РСР.

Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

Постанову свою з 1 квітня 1922 року „Про припис морських 
суден до портів І про занесення їх до судового реєстру" (36. Уз. 
УСРР 1922 р. № 15, арт. 254) визнати за нечинну в зв'язку з на
данням чинности Кодексові торговельного мореплавства Союзу 
РСР (36. Зак. СРСР 1929 р. № 41, арт. арт. 365 і 366).

Харків, 21 квітня 1931 р.
Злет, голови РНК УСРР Сербиченко. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.

137. Про зміну арт. І постанови „Про порядок оподаткування 
ловецьких колгоспів у районах малого рибальства*1.

Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

Артикул І своєї постанови з 21 жовтня 1930 року „Про по
рядок оподаткування ловецьких колгоспів у районах малого ри
бальства* (36. Зак. УСРР 1930 р. Ке 25, арт. 234) ухвалити в 
такій редакції:

„І. Ловецькі колгоспи у районах малого рибальства, коли вони 
здають свої влови державним рибопромисловим підприємствам, 
спілкам рибальської й мисливської кооперації або безпосередньо 
споживчій кооперації, увільнюється від усіх податків і оплат, що 
безпосередньо зв'язані з риболовним промислом (квиткової оплати, 
орендної плати за рибальські вжитки, сільсько-господарського по
датку, податку на прибуток тощо). Замість усіх цих податків і 
оплат встановити Орання з зазначених колгоспів від 1 січня 
1930 року єдиної рибальської оплати у формі відсоткового від
рахування від вартости вловів".

Увагу до зазначеного артикулу залишити без зміни.
Харків, 23 квітня 1931 р.
Заст голов» РНК УСРР Ссрбупсино. Карівицчнй-свра» РНК УСРР Я. Касян.

Двужалка ГіуЛИлі ?
БІБЛІОТЕКА УРСГ і *

“9



138. Про натуральний збір за переробіюк вовни.
Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. У районах розвиненого вівчарства всі кооперативні органі
зації й приватні особи, що переробляють на вовночесальнях вовну 
на замовлення інших організацій та осіб, повинні давати, державі 
натуральний збір за переробіток вовни.

Список районів, де запроваджується зазначений збір, вста
новлює Народній комісаріят постачання УСРР, порозумівшися з 
Народнім комісаріатом земельних справ УСРР. До цього списку 
залучається ті райони, що разом охоплюють 50—70% гуртового 
збору вовни по УСРР.

2. Оплату за переробіток вовни на вовночесальнях встанов
люється виключно натурою — вовною.

3. Розміри натуральної оплати за переробіток вовни, що її 
одержують володільці вовночесалень, встановлюють районові ви
конавчі комітети і міські ради, виділені на окремі адміністративно- 
господарські одиниці, відповідно до вказівок Народнього комі
саріату постачання УСРР.

4. Всю ту вовну, що її одержують володільці вовночесалейь за 
переробіток вовни, треба здавати на склади основних заготівників 
вовни за вказівками Народнього комісаріяту постачання УСРР. 
Здають вовну за цінами, встановленими від Народнього комісаріяту 
постачання УСРР.

5. Районові виконавчі комітети та міські ради, .відповідно до 
вказівок Народнього комісаріяту постачання УСРР, встановлю
ють точний розмір здавання вовни окремими підприємствами, що 
переробляють вовну, та наглядають за правильним здаванням її.

6. На Народній комісаріят постачання УСРР, Народній комі
саріят постачання АМСРР, районові виконавчі комітети, міські 
ради, сільські ради та інші місцеві органи влади покладається 
наглядати за здаванням натурального збору за переробіток вовни.

7. Народній комісаріят постачання УСРР мас видати найпізніш 
за дві декади інструкцію про те, як прикладати цю постанову.

8. До приватних осіб, що зламають правила цієї постанови і вида
них на розвиток її обов'язкових постанов та інструкцій, застосову
ється, за постановами районових виконавчих комітетів і міських рад, 
виділених на окремі адміністративно-господарські одиниці, заходи 
адміністративного впливу у формі штрафу розміром до п'ятсот карб.

У разі зловмисного зламання цих самих правил таких осіб 
притягається до кримінальної відповідальности судовим порядком.

Урядовці за зламання правил цієї постанови і виданих1 на її 
розвиток обв'язкових постанов та інструкцій відповідають як за 
службові злочини.

Харків, 25 квітня 1931 р
Заст. голови РНК УСРР Сербнченко. Керівничий справ РНК УСРР Я. К«мв.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 10 травня 1931 р. № 107.



ПОСТАНОВА НКЮ І НКФ УСРР

139. Про єдину державну оплату з немайнових позовів.

Підстава: пояснення НКФ СРСР від 24 жовтня 1930 р.

НКЮ і НКФ УСРР п о с т а н о в и л и :
1. Заяви в немайнових позовах треба оплачувати як листовні 

звертання до урядових установ за арт. 14 Переліку ставок єди
но? державної оплати, а саме з заяви:

1) платі! 2 категорії — 50 коп.
2) плати 3 категорії — 3 карб, з заяви.
2. Цю оплату не беруть: 1) з платіїв 1 категорії—у всіх спра

вах і 2) з платіїв інших категорій — у справах: трудових, культур
но-освітніх і військових, а так само в справах, передбачених в 
арт. 239 ЦПК УСРР (крім п. 9 цього артикулу) І в арт. арт. 7, 
18, 26, 28, 73 1 133 Кодексу законів про родину, опіку, подружжя 
та акти громадянського стану.

3. Цю постанову видано на зміну арт. 6 та частини третьої 
арт. 9 постанови НКЮ і НКФ УСРР з 6 листопада 1930 р. «Про 
судові витрати в цивільних справах* (36. Зак. УСРР 1930 р., 
від. ІІ, № 19, арт. 124).

Харків. ЗО квітня 1931 р.
Заст. НКЮ і ГПР А. Прнходько Заст НКФ УСРР Реиіс

І
і
і

-ржави* ГіубіІ’СЛ 
5І»Д!ОТЕК* > РСУ

ІЯВ. 66-ГЗоЗ

Редагують: редактори-консультантн НКЮ 

Видає: НЧЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар**

Укрліт № 94'жб Харків. 2 друкарня „ДВОУ УПП“. Тир. 11600— др. ара
Пушкінська, 40 Зач. >£ 21Я.



ПШОШКТОР

Харків, Московські ряди, ІІ.

держше щіяшо-Ешот
ВИДАВНИЦТВО

„ П Р О Л Е Т А Р 11

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1931 РІК

З Б І Р Н И К
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-

= СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ==-

Офіційне видання Кароднього Конісаріяту Юстиції.

Крім украінського тексту цього видання, збірник 
видасться також окремо для російських нацрайонів 
та російських організацій мовою російською.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
доплачуються 1 крб.

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
тобто 9 крб. 6еЗ абеткового покажчика і додатково 
за абетковий покажчик 1 крб. |

Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнигоцентру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, 11), або до міжрайонових контор Період- 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар
кові— вул. Вільної Академії, 41, або викликайте 
уповноважених тел. 66 — 27.



РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 
№ 16 23 травня 1931 р. № 16

З М І С Т

Постанови ВУЦВК 1 РНК УСРР

140. Про утворення рад культурного будівництва.
141. Про поліпшення матеріально-побутового стану медичного персоналу.
142 Про розширення кола установ, підприємств і організацій, шо ім надається

право адміністративно виселяти звільнених із служби робітників адміністра
тивно-управлінського апарату.

Постанови РНК УСРР.

143 Про заборону приватним особам і організаціям скуповувати брухт кольоро
вих металів і торгувати цими металами.

144. Про скасування постанови .про преміювання робітників рибопромислового на
гляду, міліції та сільських рад, а іак само членів Всеукраїнської спілки 
мисливців та рибалок (ВУСМР) за виявлення зламань правил рибальства у 
водах загальнодержавного й місцевого значення

145. Про обсаджування сошових і ґрунтових шляхів у межах УСРР.

Постанова Наркомсоцзабезу УСРР.

14С Про зміну постанови «про облік заробітків І прибутків пенсіонерів органів 
соціяльного забезпечення та умови припинення виплати пенсій у зв'язку 

з майновим станом іх".

■ Держали» ПуЛїіЧлЯ 5
БІБЛІОТЕКА УРСГ ІІ

і &6£-3&а±*



ПОСТАНОВИ ВУЦВК 1 РНК УСРР.

140. Про утворення рад культурного будівництва.

Щоб сприяти опрацюванню та здійсненню єдиного пляну 
культурної роботи різних державних і громадських організацій, 
встановити міцний зв'язок цієї роботи з завданнями народнього 
господарства та мобілізувати широку суспільність навколо куль
турного будівництва, Всеукраїнський центральний виконавчий 
комітет і Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Поруч з організацією Ради культурного будівництва при 
Народньому комісаріаті освіти УСРР за постановою ВУЦВК і РНК 
УСРР „Про реорганізацію Народнього комісаріяту освіти УСРР* 
(36. Зак. УСРР 1930 р. № 19, арт. 183), утворити при всіх райо- 
нових виконавчих комітетах і міських радах, підлеглих безпосе
редньо центрові, ради культурного будівництва.

2. На чолі рад культурного будівництва є голова або заступ
ник голови відповідного районового виконавчого комітету чи 
міської ради, а за членів є виділені від районового виконавчого 
комітету чи міської ради члени цього виконавчого комітету чи 
міської ради та представники від партійних і комсомольських 
організацій, професійних спілок, всіх громадських, кооператив
них, колгоспних та інших організацій, які провадять культурно- 
освітню роботу, а так само представники від робітників підриємств 
та радгоспів окремі наукові робітники та робітники освіти, літе
ратури й мистецтва.

3. Постанови рад культурного будівництва виконується тільки 
по тому, як їх затвердять президії відповідних районових вико
навчих комітетів чи міських рад.

4. Опрацювання й виконання об'єднаного пляну культурного 
будівництва та притягнення до участи в цьому будівництві гро
мадських організацій і радянського суспільства в містах, підле
глих районовим виконавчим комітетам, в селищах і селах здій
снюють культурно-соціяльні секції місцевих рад.

5. Доручити Народньому комісаріятові освіти УСРР видати 
уставу про організацію та діяльність районових І міських рад 
культурного будівництва.

6. Доручити Урядові АМСРР утворити ради культурного бу
дівництва при Народньому комісаріятові освіти АМСРР та при 
районових виконавчих комітетах АМСРР.

Харків, 5 травня 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Голова РНК УСРР В. Чубар. Секретар 
ЦУЦВК М. Василенко.



141- Про поліпшення матеріяльно-побутового стану медичного
персоналу.

Щоб забезпечити медично-санітарні установи, розташовані в 
робітничих селищах та сільських місцевостях, медичним персо
на юм відповідної кваліфікації і поліпшити Його матерІяльниЙ 
Сіан, а так само зважаючи на важкі умови медичного персоналу 
в ихіятричних лікарень, будинків примусових робіт, судово-ме
дичних і санітарних лікарів, Всеукраїнський центральний вико
навчий комітет і Рада народнії комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Медичні робітники, відряджувані на роботу в робітничі 

селища та сільські місцевості за постановами Народнього комі
саріату охорони здоров'я УСРР або Народнього комісаріяту 
пращ УСРР і відповідних мисцевих органів, а так само медичні 
робітники, що їх знову направляють або що переходять з влас
ного бажання на роботу до зазначених місцевостей, одержують 
компенсацію нарівні з особами, що дістають перевід з одного 
місця служби до Іншого, коли перевід зв'язаний із зміною осідку 
(арт. 82 Кодексу законів про пращо УСРР).

Зазначену компенсацію виплачує установа, підприємство або 
організація, що до них на роботу виїжджає медичний робітник.

2. Житлова площа, що її мав медичний робітник перед від'- 
їзт>м на роботу до робітничого селища або сільської місцевости, 
коли родина його лишається в місці попереднього осідку, зали
шається за цією родиною на увесь час роботи медичного робіт
ника у зазначених місцевостях.

Це правило не поширюється на студентські гуртожитки.
3. Місцеві виконавчі комітети і ради, а так само, відповідно, 

пш установи, організації та підприємства, шо в їхньому віданні
є по робітничих селищах і сільських місцевостях медичні робіт
ники, повинні забезпечити цих робітників: 1) безплатними пере- 
їиовими засобами або сплачувати їм витрати на роз'їзди, зв'я
зані з обслуговуванням хворих; 2) мінімальною кількістю медич
ної літератури, передбачаючи для цього щорічні асигнування 
за кошторисами кожної селищної або сільської медично-санітар
ної установи.

Крім цього зазначені в цьому артикулі органи, установи і 
підприємства повинні приділяти кошти на утримання резервового 
медичного персоналу дія заміни медичних робітників, що пере
бувають у науковому відрядженні або в черговій тарифній від
пустці.

4. Для медичних робітників, що безперервно працюють в ро
бітничих селищах і сільських місцевостях, встановлюється, по-



чинаючи з 1 жовтня 1927 року, періодичні надвишки (проте, 
найбільше чотири надвишки) до основного річного розміру за 
робітної плати за кожні три роки безперервної роботи, розміром 
150 крб. для лікарів І 60 крб. для інших медичних робітників 
Надвишки встановлюється незалежно від того, чи робота відбу
вається в одному чи в декількох робітничих селищах або сіль
ських місцевостях.

5. Медичні робітники, що пропрацювали на селі найменш 
п'ять років, мають переважне, за інших однакових умов, право 
обіймати вільні посади в містах, відповідно до їхньої квалі
фікації.

6. Запропонувати Народньому комісаріятові охорони здоров'я 
УСРР встановити пільгові умови навчання в заочних медичних 
школах для медичних робітників, що працюють у робітничих 
селищах і сільських місцевостях, зокрема — зниження плати за 
навчання й екстернат.

Медичні робітники, що підвищують свою кваліфікацію в за
очних медичних школах, зв'язаних з проходженням екстернату 
або виконанням практичної лабораторної праці, мають право, 
замість наукового відрядження, одержати додаткову відпустку, 
залишаючи утримання, для проходження екстернату або вико* 
нання лябораторної праці. Цю відпустку дається загалом не більш 
два місяці за три роки роботи в робітничих селищах або сіль
ських місцевостях, з тим що відпустку цю можна давати або 
зразу на два місяці або частинами, за згодою адміністрації з 
медичним робітником.

7. Медичним робітникам за час їхнього перебування на ви
робничих конференціях районового значення сплачується вит- 
трати, зв'язані з поїздкою і перебуванням на конференції.

8. Надати дітям тих медичних робітників, що працювали в 
робітничих селищах і сільських місцевостях найменш три роки, 
пільгові умови, нарівні з дітьми робітників, приймання до уста
нов соціяльного виховання, професійних шкіл і вищих шкіл, без
платного навчання в них і забезпечення стипендіями.

9. Медичних робітників, що працюють у робітничих селищах 
і сільських місцевостях, пляново забезпечується харчами і ре
чами широкого вжитку, а тих, що працюють у підземних медич
них пунктах,— нарівні з підземними робітниками.

10. Право на пільги, визначені в цій постанові, мають такі 
категорії медичних робітників: лікарі, зубні лікарі, фармацевти, 
лікарські помічники, акушерки й медичні сестри.

11. Пільги, передбачені арт. арт. 4 і 8 цієї постанови, поши
рюється на санітарних і судово-медичних лікарів, на медичний 
персонал психіатричних лікарень, лепрозорій і лікарень при бу
динках примусових робіт так само і за тих випадків, коли вони 
працюють у містах-



12. Видатки, зв'язані із здійсненням пільг, передбачених у цій 
постанові, відноситься на рахунок тих джерел фінансування, за 
якими утримується медичних робітників.

ІІ.
13. Цю постанову видано на скасування арт. арт. 1, 3—10 по

станови РНК УСРР з 19 травня 1925 р.: „Про заходи до уком
плектування лікарським персоналом сільських медично-санітарних 
установ- (36. Уз. УСРР 1925 р. № 27. арт. 212 і 1926 р. № 17, 
арт. 352) та на доповнення постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 
24 липня 1930-р.: „Про пільги для робітників соціяльно-культур- 
них установ- (36. Зак. УСРР 1930 р. № 17, арт. 165).

Харків, 5 травня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський Голова РНК УСРР В. Чубар. Секретар 

ВУЦВК М. Василенко.

142. Про розширення кола установ, підприємств 1 організацій, 
що їм надається право адміністративно виселяти звільнених 
Із служби робітників адміністративно-управлінського апарату.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет 1 Рада народ- 
ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Поширити чинність постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 24 лирня 
1930 р. „Про надання державним установам І підприємствам та 
кооперативним організаціям, зв'язаним з основними галузями 
народнього господарства, права адміністративно виселяти робіт 
ників адміністративно-управлінського апарату з приміщень, що 
ними відають або орендують ці установи, підприємства й орга
нізації- (Зб. Зак. УСРР 3930 р. № 16, арт. 160) на галузеві об'
єднання, трести, акційні товариства тощо, що ними відає Вища 
рада народнього господарства Срюзу РСР, Народній комісаріят 
земельних справ Союзу РСР і Народній комісаріят постачання 
Союзу РСР,

Харків, 5 травня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Голова РНК УСРР В Чубар. Секретар 

ВУЦВК М. Василенко.

ПОСТАНОВИ РНК УСРР.
143. Про заборону приватним особам і організаціям скупову

вати брухт кольорових металів 1 торгувати цими металами.
Рада народнії комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
Заборонити приватним особам і організаціям скуповувати 

брухт кольорових металів і торгувати цими металами.



За зламання цього правила встановлюється відповідальність 
за арт. 72 Адміністративного кодексу УСРР, а в разі скупову
вання або торгівлі зазначеними металами у харектері промислу— 
за арт. 129 Кримінального кодексу УСРР.

Виявлені у приватних скупників кольорові метали треба,, зда
вати трестові „Металлом* за встановленими від нього цінами.

Харків. 24 квітня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Керівннчий справ РНК УСРР Я. Касян.

144. Про скасування постанови „Про преміювання робітників 
рибопромислового нагляду, міліції та сільських рад, а так само 
членів Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок -(ВУСМР) 
за виявлення зламань правил рибальства у водах загально

державного і місцевого значення**.
У зв*язку з виданням постанови Ради народнії комісарів 

Союзу РСР з 31 березня 1931 р. про преміювання рибопроми
слового нагляду, міліції та прикордонної охорони за виявлення 
зламань правил рибальства, Рада народнії комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

Постанову свою з 17 травня 1928 р. „Про преміювання ро
бітників рибопромислового нагляду, міліції та сільських рад, а 
так само членів Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок 
(ВУСМР) за виявлення зламань правил рибальства у водах 
загально-державного 1 місцевого значення" (36. Уз. УСРР 1928 р. 
№ 17, арт. 146) скасувати.

Харків, 29 квітня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Керівничнй справ РНК УСРР Я. Касян.

145. Про обсаджування сошових І ґрунтових шляхів
у межах УСРР.

Рада народнії комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
І.

1. Організувати і провадити обсаджування сошових і грун
тових шляхів у межах УСРР, залежно від класифікації шляху, 
покладається: на Головну управу сошових і ґрунтових шляхів 
та автомббільного транспорту УСРР, на орган, що завідує шля
ховою справою в АМСРР, на районові виконавчі комітети і 
місцеві ради, а так само на відповідні підприємства й органі
зації, що їхні потреби переважно обслуговують дотичні шляхи.

2. Головна управа сошових і ґрунтових шляхів та автомо
більного транспорту УСРР, порозумівшися з Народнім коміса-



ріятом земельних справ УСРР, має видати інструкцію, як при
кладати цю постанову.

ІІ.
3. Цю постанову видано на ^міну й доповнення арт. З по- 

іанови РНК УСРР з ЗО жовтня 1928 р. „Про допомогу дере
восадінню в межах УСРР“ (36. зак. УСРР 1928р,№29, арт. 259) 
і на скасування постанови РНК УСРР з 19 березня 1929 р. „Про 
організацію та проведення робіт щодо деревосадіння вздовж 
сошових і грунтових шляхів у межах УСРР“ (Зб. зак. УСРР 
1929 р., № 9, арт. 76).

Харків, 29 квітня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Керівничий справ НК УСРРР Я. Касян

ПОСТАНОВА НКСОЦЗАБЕЗУ УСРР.
146. Про зміну постанови „Про облік заробітків і прибутків 
пенсіонерів органів соціяльного забезпечення та умови при

пинення виплати пенсії у зв'язку з майновим станом їх“.
У зв'язку з тим, що нова Устава про єдиний сільсько-госпо

дарський податок на 1931 р. (Зб. Зак. СРСР 1931 р., № 19, 
арт. 171) не передбачає звільнення індивідуальних селянських 
юсподзрств від єдиного сільсько-господарського податку за 
неоподатковуваним мінімумом, Народній комісаріят соціяльного 
забезпечення УСРР п о с т а н о в и в :

1. П. 1 арт. 1 постанови своєї з 1 липня 1929 р. „Про облік 
заробітків і прибутків пенсіонерів органів соціяльного забезпе
чення та умови припинення виплати пенсії у зв'язку з майновим 
станом їх" (Зб. Зак. УСРР 1929 р. від ІІ, № 14, арт. 57) ухва
лити в такій редакції:

(1. Коли пенсіонери органів соціяльного забезпечення мають 
заробіток або прибуток, то виплату їм пенсії припиняється за 
таких випадків):

„1) пенсіонерам, що входять до складу селянського госпо
дарства (двору), якщо річний прибуток від господарства, за да
ними податкових органів, перевищує такі розміри прибутку:

а) при 1—2 їдцях в господарстві—165 кар£?
б) при 3 — 4 їдцях „ —195
в) при 5 і більш їдцях „ —225 „

2. Надати чинности цій постанові з 1 квітня
Харків, ЗО квітня 1931 р.

П

ІІуАіІчяа 
БІБЛІОТЕКА УРСР

Н».Р-^65ГЗоЗ
Нлркомсоцззбезпечення УСРР Покорний.

Редагують: Редактори-консультаитн НКЮ

Видав НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар*4

Укрліт М 94 жб Харків, 2 друкарня „ДВОУ УПП“, Пушкінська, 40. 
Тир. 11.600—1/а Др. *РК- Зам. 236.



ОУПЕРІІДСЕКЮР
У шшодшп.

Харків, Московські ряди, 11.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1931 РІК

З Б І Р Н И К
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-
= СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

Офіційне видання Народнього Хомїсарїяту Юстиції.

Крім українського тексту цього видання, збірник 
видасться також окремо для російських нацрайонів* 
та російських організацій мовою російською.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
доплачуються 1 крб.

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
тобто У крб. без абеткового покажчика і додатково 
за абетковий покажчик 1 крб.

Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнигоцентру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, 11), або до міжрапоновїіх контор Період- 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар^ 
нові — пул. Вільної Академії, 41, або викликайте 
уповноважених тел. 66 — 27.

ДЕРЖАВНЕ [ОЩШО-ШшІш
ВИДАВНИЦТВО

м П Р О Л Е Т А Р "



-ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ-
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ 

№ 17 ЗО травня 1931 р. № 17

З М І С Т
Постанови ВУЦВК 1 РНК УСРР.

Ш Про персональні пенсії особам, шо мають виняткові заслуги перед Респуб
лікою, та про пільги й переваги для персональних пенсіонерів.

148 Про зміну й доповнення Кримінально-процесуального кодексу УСРР.
140 Зміни законодавства УСРР про розгляд трудових спорів у селянських гос

подарствах.
150 Про скасування валютної наради при Народньому комісаріаті фінансів УСРР

Постанова РНК УССР.
151. Про поширення на всю територію УСРР пільгового оподаткування єдиним

сільсько-господарським податком засівів льону й коноплі

Постанова Наркомсоцзабезу УСРР.
152. Про передання окремих категорій піклуеанчів місцевих рад на забезпечення

міських товариств допомоги нужденним громадянам.

ПОСТАНОВИ ВУЦВК і РНК УСРР

147. Про персональні пенсі? особами, що мають виняткові 
заслуги перед Республікою, та про пільги й переваги для пер

сональних пенсіонерів.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ
нії комісарів УСРР й о с т а н о в и л и :

І.
1. Персональні пенсії призначається особам, що мають винят

кові заслуги перед Республікою в царині революційної, державної, 
громадської, господарської чи культурної, л.іяльности. або оборони 
Союзу РСР. Д«рЖ4«а* ІМЯпчнз

БІБЛІОТЕКА УРСГ

ІНВ. 665-303 г



2. Право на персональну пенсію мають:
1) Особи, нагороджені за свої виняткові заслуги одним або 

декількома орденами, що їх встановив Уряд Союзу РСР абоУря- 
УСРР, а так само особи, нагороджені встановленим порядком 
почесною революційною зброєю з накладеним на ній знаком 
ордена „Червоний Прапор*;

2) Старі більшовики, члени товзриства політкаторжан І засла
них поселенців, а так само старі революціонери, що не є членами 
зазначеного товариства,

3) Медичні й ветеринарні робітники, що втратили працездат
ність у зв'язку з участю їх у боротьбі з пошестями;

4) Особи, нагороджені від Уряду Союзу РСР або від Уряду 
УСРР званням заслуженого діяча науки, мистецтва чи техніки, 
або народнього артиста Республіки.

3. Персональні пенсії призначається особам, зазначеним в 
арт. 1 і п.п. 1, 3, 4 арт. 2 цієї постанови, в разі визнання їх не
працездатними за одною з перших трьох груп інвалідности або ж, 
коли досягнуть вони 55-літнього віку для чоловіків і 50 літнього 
віку для жінок.

Особам, зазначеним в п. 2 арт. 2, персональні пенсії призна
чається на подання Центрального комітету комуністичної партії 
(більшовика) України, а так само Всеукраїнських рад товариства 
старих більшовиків або товариства політкаторжан і засланих по
селенців, від кого слід.

4. В разі смерти або безвісности особи, що має за свої за
слуги перед Республікою право на персональну пенсію, право на 
цю пенсію набувають такі неповнолітні або непрацездатні члени 
її родини, що не мають достатніх засобів на прожиття:

1) неповнолітні, що не дійшли 18 років, а так само непраце
здатні діти, брати Й сестри, що втратили працездатність перед 
досягненням повноліття;

2) батьки й дружина непрацездатні або такі, що дійшли: чо
ловіки— 60 років, а жінки — 55 років;

3; ті особи з перелічених у попередньому пункті, що хоч 
і не відповідають умовам цього пункту, але мають при собі 
не дійшлих 8 років дітей, братів або сестер померлого чи без
вісного.

5. Персональні пенсії призначається:
ї) непрацездатним особам — на час непрацездатносте
2) старезним—довічно;
3) дітям, братам і сестрам,— доки не дійдуть вони 18 років, 

а тим із них, що вчаться в технікумі або вищій школі,— доки 
скінчать курс цих шкіл, але не далі досягнення ними 25-літ- 
нього віку.

6. Персональні пенсії призначає комісія для призначення пер
сональних пенсій особам, що мають виняткові заслуги перед Рес



публікою, при Народньому комісаріаті соціального забезпечення 
УСРР, в складі голови—иароднього комісара соціального забез
печення УСРР або Його заступника та членів — представників по 
одному від Народнього комісаріату праці УСРР, Народнього ко
місаріату фінансів УСРР, реввійськради Української військової 
округи та Всеукраїнської ради професійних спілок.

В разі потреби на засідання комісії можна допускати пред
ставників інших установ і організацій з правом дорадчого голосу 
з тих пенсійних справах, що їх вони порушили.

Персональний склад комісії затверджує Рада народніх коміса
рів УСРР на подання Народньго комісаріяту соціяльного забез
печення УСРР.

Комісія чинить на підставі устави, що її зааверджує Народній 
комісар соціяльного забезпечення УСРР.

7. З заявами про призначення персональної пенсії до зазна
ченої в арт. 6 комісії можуть удаватися такі установи $ орга
нізації: Центральний комітет комуністичної партії (більшовиків) 
України, народні комісаріяти й прирівнені до них центральні 
установи, Всеукраїнська рада професійних спілок, Всеукраїнські 
товариства старих більшовиків або політичних каторжан і засла
них поселенців, районові виконавчі комітети й міські ради, виді
лені на окремі адміністративно-господарські одиниці за поста
новою їхнього провідного органу (комітету, колегії, президії 
тощо), а так само Уряд АМСРР.

У в а г а .  Заяви про призначення персональної пенсії осо
бам, переліченим в арт. 2 цієї постанови, а в разі їх смерти 
чи безвісности — членам їхніх родин, а так само справи про 
призначення персональної пенсії членам родин померлих чи 
безвісних осіб, за якими було визнано право на персональну 
пенсію, можуть подавати до зазначеної в арт. 6 комісії і 
самі заінтересовані особи і зазначені в цьому артикулі уста 
нови та організації.

8. У заявах про призначення персональної пенсії треба певно 
зазначати: заслуги, які має перед Республікою особа, що про неї 
порушується прохання, життєпис цієї особи, а так само склад 
родини та вік її членів, ствердивши все це документальними даними.

9. Постанови комісії для призначення персональних пенсій є 
остаточні, і їх комісія може переглянути лише коли постануть 
істотні обставини в справі.

10. Персональні пенсії порядком цієї постанови призначається 
незалежно від того, де проходила діяльність особи, що має ви
няткові заслуги перрд Республікою, якщо тільки ця особа нині 
живе на території УСРР.

11. Надійшлі до комісії заяви повинна вона розглянути й роз
в’язати найпізніш за один місяць, відколи вони надійшли.



Якщо разом з проханням подані, будуть неповні відомості 
(арт. 8), то комісія надає заінтересованим установам, організа 
ціям і особам певний реченець на подання відомостей, яких бра 
кує; цей реченець перериває уплив зазначеного в цьому артикулі 
місячного реченця.

12. Розмір персональної пенсії особі, що має виняткові за
слуги перед Республікою, визначає комісія для призначення пер- 
сональних пенсій кожного окремого разу залежно від ступеня ви 
нятковости та характеру заслуг, числа осіб, що є на їхньому 
утриманні тощо. При цьому персональна пенсія не може бути 
більша за розмір тарифу відповідальних політичних та профе
сійних робітників по першому тарифному поясу, беручи цей роз
мір разом з оплатою за навантаження.

У в а г а .  Мінімальний розмір персональної пенсії для чле
нів революційних партій, що активно боролися за владу 
пролетаріату та брали активну участь в нелегальних орга
нізаціях цих партій, а так само для активних діячів Жовт
невої революції й громадянської війни, не може бути менший 
від половини розміру вищої пенсії, передбаченого в цьому 
артикулі.

13. Особи, що мають виняткові заслуги перед Республікою 
(арт. 1), крім персональних пенсій, мають право одержувати 
одноразові запомоги.

Одноразові запомоги видається персональним пенсіонерам що
року розміром місячного окладу пенсії в реченець з розсуду пер
сонального пенсіонера; крім того, в разі особливої потреби, пер
сональним пенсіонерам, а так само особам, що мають право на 
персональну пенсію, за спеиіяльною кожного окремого разу по
становою комісії для призначення персональних пенсій, можна 
видавати одноразові запомоги розміром, визначуваним від цієї 
комісії. Розмір одноразової запомоги не може перевищувати вста
новленого в арт. 12 цієї постанови місячного розміру найвищої 
пенсії.

14. Розмір персональної пенсії членам родин померлих чи без
вісних осіб, що мають виняткові заслуги перед Республікою, ви
значається залежно від ступеня винятковости й характеру заслуг 
та від числа забезпечуваних осіб у такому розмірі: при одному 
неповнолітньому або непрацездатному членові родини — 7г# при 
двох неповнолітніх або непрацездатних членах родини 2/з» а при 
трьох і більш неповнолітніх або непрацездатних членах родини — 
повну пенсію, яку одержувала або мала б право одержувати 
померла чи безвісна особа.

15. Персональну пенсію призначається з першого числа мі
сяця, що наступає після того, як надійде до комісії заява про 
призначення персональної пенсії.



За окремих випадків комісія може призначити пенсію з ра- 
нішого реченця,

16. У постановах комісії про призначення персональних пенсій 
слід зазначати, з якого часу і в якому розмірі пенсію призначено, 
а за випадків призначення пенсії родинам осіб, що мають винят
кові заслуги перед Республікою, треба так само зазначати, в 
якому розмірі на кожного члена родини пенсію поділяється, якщо 
члени родини живуть окремо.

Про свою постанову комісія повідомляє і заінтересованих 
осіб і установи, що звернулися до комісії з заявою про призна
чення пенсії.

17. Персональні пенсії виплачується щомісячно через державні 
трудові ощадні каси в місці домівки персонального пенсіонера, 
з коштів, що їх передає цим касам Народній комісаріят соціяль- 
ного забезпечення УСРР.

Пенсію виплачується найпізніш першого числа місяця, що Йде 
за тим, за який виплачується пенсію.

18. Зміна домівки персонального пенсіонера в межах УСРР, 
як І переїзд його до іншої союзної республіки, не позбавляє його 
пенсії, а так само не веде до зміни розміру її.

19. Персональних пенсіонерів позбавляється права на пенсію, 
а так само виплату їм пенсії припиняється за випадків, що є 
підставою до позбавлення пенсій, згідно з правилами „Устави 
про пенсії й запомоги порядком соцїяльного страхування" (36. 
Зак. СРСР 1930 р. № 11, арт. 132).

Як застосовувати цей артикул, це встановлює Народній ко
місаріят соціального забезпечення.

20. Якщо персональний пенсіонер має заробіток, що переви
щує разом із сумою призначеної йому персональної пенсії півто- 
рачний розмір вищої ставки тарифу відповідальних політичних 
робітників (беручи цю ставку разом з оплатою за навантаження) 
за першим тарифним поясом, то розмір персональної пенсії від
повідно зменшується. Із втратою заробітку або скороченням його 
пенсію автоматично або відновлюється повністю або відповідно 
збільшується, з тим, щоб загальна сума заробітку разом з пен
сією не перевищувала встановленого в цьому артикулі максимуму. 
Зупинення виплати пенсії не позбавляє персонального пенсіонера 
всіх інших прав і переваг, наданих йому за цією уставою.

21. Витрати на виплату персональних пенсій за цією постано
вою кладеться на державний бюджет УСРР за кошторисом На- 
роднього комісаріяту соцїяльного забезпечення УСРР.

Коли персональну пенсію виплачується особі, що має право 
на пенсію порядком соціяльного страхування, то органи соціаль
ного страхування вносять на прибуток республіканського бюджету 
п'ятдесят відсотків призначеної даній особі персональної пенсії.



ІІ.

22. Надати персональним пенсіонерам такі пільги й переваги
1) комірне з персональних пенсіонерів вираховується за стаз 

ками, встановленими для робітників і службовців, з розрахунку 
50% загальної суми одержуваної пенсії й заробітку (якщо такт- 
є); випадкові заробітки персональого пенсіонера не враховується

2) право пенсіонера на замешкувані ним та Його родинок. 
зайвини житлової площі, а так само на окрему додаткову кімнат 
понад встановлену норму зберегається за ними в усякому разі 
на ввесь час одержування персональної пенсії. Зайвини ці, неза
лежно від їх розмірів, персональні пенсіонери оплачують в одно
кратному розмірі з установленою в п. 1 знижкою. Цю саму пільг) 
зберегається й за членами родини пенсіонера в разі його смерти 
коли їм визнано право одержувати персональну пенсію або право 
на пільги померлого пенсіонера;

3) персональних пенсіонерів не можна виселяти адміністра
тивно з приміщень, що їх вони замешкують, без надання їм годя
щого для житла приміщення, крім випадків виселення з гостин* 
ниць що є в безпосередньому господарському завідуванні дер
жавних органів;

4) персональних пенсіонерів увільнити від усіх податків і 
оплат. Оподатковуючи заробітки або інші прибутки (крім пенсії) 
персонального пенсіонера, суми персональної пенсії до оподат
ковуваного прибутку не включати;

5) не оподатковувати відповідними місцевими податками- 
а) будівлі, належні персональним пенсіонерам, коли ці будівлі не 
використовується здаванням в найми; б) транспортові засоби 
(коні, велосипеди тощо), належні персональним пенсіонерам і 
призначені для обслуговування пенсіонера та членів його родини
в) свійську худобу, належну персональним пенсіонерам, якщо и 
використовується безпосередньо на потреби пенсіонера та членів 
його родини;

6) персональні пенсіонери мають право користати з усіх видів 
медичної, лікової й протезної допомоги безплатно й позачергово, 
а члени їх родин — на одинакових підставах із застрахованими 
робітниками; щодо курортно-санаторного лікування—персональних 
пенсіонерів прирівняти до робітників.

7) персональні пенсіонери мають право на позачерговий при
йом до установ соціяльного забезпечення (будинків для інвалідів 
тощо) і охорони здоров'я (будинків для хроніків, спеціальних уста
нов для нервово та душевно-хворих тощо), а членів їхніх роди» 
приймається до тих самих установ нарівні із застрахованими ро
бітниками;

8) дітей персональних пенсіонерів і осіб, шо є на утриманні 
цих пенсіонерів, приймати в усі шкільні (нижчі, середні та вищі)



заклади й висівні установи (дитячі будинки тощо) переважно 
перед іншими кандидатами; вони мають першочергове право на 
стипендію й їх увільнюється від плати за навчання й виховання. 
Такі самі пільги надати й самим персональним пенсіонерам, коли 
вони вступають до різних короткореченцевих курсів, до робітни
чих факультетів і технікумів, вищих або спеціальних шкільних 
закладів;

9) в разі вступу персональних пенсіонерів до кооперативної 
організації, вони сплачують пайовий і вступний внески в най
меншому розмірі, встановленому в даному кооперативі; при 
цьому вони мають право на обслуговування їхніх споживчих і 
господарських потреб від усієї кооперативної мережі нарівні з 
індустріяльними робітниками — членами коопер і.тиву. Персональні 
пенсіонери, вступаючи до колгоспів, мають пльги, встановлені 
для бідняцьких господарств;

10) персональні пенсіонери мають право безплатно їздити ко
мунальними залізницями.

23. Пільги й переваги, встановлені за арт. 22 цієї постанови, 
поширюється так само й на осіб, що живуть на території УСРР 
та одержують персональну пенсію за постановою Ради народніх 
комісарів Союзу РСР, за спільною постановою Народнього ко
місаріату військових і морських справ та Народнього комісаріату 
фінансів Союзу РСР або за постановою відповідних органів 
інших союзних республік.

111.
24. Артикулам 12, 13, 14 цієї постанови надати чинности з

1 липня 1931 року.
25. Запропонувати Урядові АМСРР видати постанову про пер

сональні пенсії для осіб, що мають виняткові заслуги перед рес
публікою, відповідно до цієї постанови.

IV.
26. Цю постанову видано відповідно до постанов РНК Союзу 

РСР з 21 грудня 1926 року: „Про порядок виплати персональних 
пенсій, що їх призначили органи союзних республік" (36. Зак. 
СРСР 1927 р. № 2, арт. 23) та ЦВКіРНК Союзу РСР з ЗО травня 
1928 р.: „Про персональні пенсії" (36. Зак. СРСР 1928 р. № 35, 
арт. 315; 1929 р. № 63, арт. 577; 1930 р. № 44, арт. 452).

27. З виданням цієї постанови скасувати гостанову ВУЦВК з
2 травня 1923 року: „Про персональні пенсії й допомоги особам, 
що мають виключні заслуги перед Республікою" (36. Зак. УСРР, 
1923 р. № 14, арт. 256 і 1930 р. № 5, арт. 59).

Харків, 5 травня 1031 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Голова РНК УСРР В. Чубар. Секретар 

ВУЦВК М. Василенко.



148. Про зміну й доповнення Кримінально-процесуального
кодексу УСРР.

Щоб прискорити й спростити порядок проходження кримі
нальних справ відповідно до реорганізації місцевих органів юсти
ції, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на- 
родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и  породити в Криміналь
но-процесуальному кодексі УСРР такі зміни й доповнення:

1. Арт. 24 Кримінально-процесуального кодексу УСРР ухва
лити в такій редакції:

„24. Терміни, що є в цьому кодексі, коли нема окремих вка
зівок, мають таке значення:

1) „суд* — народній суд, міжрайоновий суд, Головний суд 
АМСРР, Найвищий суд і військовий трибунал;

2) „суддя*—народній суддя, голова, заступник голови і член 
міжрайонового суду, Головного суду АМСРР, Найвищого суду 
і військового трибуналу;

3) „прокурор*—Генеральний прокурор республіки, заступник 
генерального прокурора республіки, помічник генерального про 
курора, прокурор при Народньому комісаріяті юстиції, прокурор 
Найвищого суду, прокурор колегії Найвищого суду і його помі 
чник, прокурор АМСРР і його помічник, прокурор Головного 
суду АМСРР і його помічник, міжрайоновий, міський і діль
ничий прокурори та їх помічники, військовий прокурор округи, 
фльоти, армії, корпусу І дивізії та його помічники;

4) „слідчий*—народній слідчий, старший слідчий при проку 
ратурі АМСРР і при міжрайоновій прокуратурі, слідчий у важли 
віших справах та військовий слідчий військового трибуналу;

5) „сторони*—прокурор, що підтримує винувачення у процесі, 
цивільний позивач і представники його інтересів, винувачений, 
його законні представники та оборонці, пошкодований за тих випа
дків, коли йому дано право винуватити і представники його інте
ресів, особи, що відповідають за шкоду, зроблену винуваченим 
коли на них учинено позов, та інші особи, зазначені в арт. 48 
цього кодексу;

6) „законні представники*—батьки, опікуни і представники тих 
установ та організацій, що піклуються дотичною особою;

7) „близькі родичі*—чоловік, жінка, батько, мати сини й до
чки, брати та сестри;

8) „вирок*—судове вирішення виправдати підсудного, призна
чити йому заходи соціяльної оборони або звільнити від цих заходів;

9) „ухвала*—всі інші вирішення, що їх виніс суд на судових 
засіданнях, та вирішення, що їх виніс суд другої Інстанції;

10) „постанови*—вирішення, що їх постановив народній суддя 
сам, крім вирішень виправдати підсудного, призначити Йому 
заходи соціяльної оборони або звільнити від них, вирішення



заступника голови міжрайонового суду по крімїнально-касацій- 
чому відділу й вирішення слідчого вчинити попереднє слід- 
:~во в справах нагляду за дізнанням, зупинити й закрити справу 
л* віддати до суду, а так само вирішення прокурора наглядати

дізнанням і попереднім слідством,зупинити й закрити справу та 
віддати до суду;

H) „суд 1 інстанції**—народній суд, спеціяльний склад у кри
мінальних справах міжрайонового суду, Головного суду АМСРР 
та Найвищого суду і військовий трибунал;

12) .суд 2 інстанції*1—кримінально-касаційний відділ міжрай
онового суду, кримінально-касаційна колегія Головного суду 
АМСРР і кримінально-касаційна колегія Найвищого суду*.

2. Частину 2 арт. 26 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР ухвалити, в такій редакції:

„Народньому судові в складі народнього судді Й двох наро
днії засідателів підсудні всі інші справи про злочини, крім справ, 
належних до підсудности міжрайонового суду, Головного суду 
.АМСРР, Найвищого суду, військового трибуналу й залізничо-ко- 
лійного суду.

У в а г а .  Всі справи про злочини, що за спеціяльними зако
нами про сільські суди й товариські суди належать до їх 
підсудности, вилучається з підсудности народніх судів*.

3. Увагу до арт. 28 Кримінально-процесуального кодексу УСРР 
скасувати.

4. Арт. арт. 27, 29, 34, 36, 106 і 113 Криминально-процесуа- 
льного кодексу УСРР ухвалити в такій редакції:

,27. Міжрайоновому судові, а в АМСРР — Головному судові 
АМСРР підсудні:

I) справи про злочини, що за них за чинним Кримінальним 
кодексом УСРР може бути застасований винятковий захід со
лильної оборони (розстріл), а саме: про злочини контрреволюційні, 
іередбачені в арт. арт. 542—54й, 5413 і 54й, про злочин проти по
рядку управління, передбачені в арт. арт. 5616, 56п, 5620, 562ї, 
56й, 5624, 5630 та про збройний розбій, передбачений у ч. З 
арт. 174 Кримінального кодексу УСРР, крім справ, залучених 
спеціальними законами Союзу РСР і УСРР до підсудности вій
ськових трибуналів і залізничо-колійних судів;

2) усі кримінальні справи про службові злочини, членів пре- 
идій районових виконавчих комітетів і міських рад міст, виді

лених на окремі адміністративно - господарські одиниці.
У в а г а  1. Генеральному прокуророві республіки, його 

заступникові, прокуророві Найвищогб суду, його заступі- 
никові, міжрайоновому прокуророві, міському та дільничому 
прокуророві належить право вилучати окремі кримінальні 
справи з підсудности народнього суду та передавати їх на 
розгляд міжрайонового суду.



У в а г а  2. Справи про злочини, передбачені в арт. 56 * 
Кримінального кодексу УСРР, підсудні народньому судові 
або міжрайоновому судові, а в АМСРР—Головному судові 
АМСРР, залежно від того, якому судові підсудна справа 
про основний злочин.

У в а г а  3. Підсудність військовим трибуналам встано
влюється в арт. 8 Устави про військові трибунали й вій
ськову прокуратуру".

?29. Питання про передання справи з одного народнього суду 
до іншого народнього суду розв'язує, порозумівшись з міським 
або дільничим прокурором, народній суд того району діяльностн, 
на території якого справу заведено.

Питання про передання справи з одного міжрайонового суду 
до іншого міжрай нового суду розв'язує Народній комісар юстиції 
або його заступнк

,34. Коли в справі винуватиться за кілька злочинів і з них 
один чи кілька злочинів підсудні народньому або міжрайоновому 
судові, а Інші—військовому трибуналові, то сараву щодо всіх зло
чинів, сполучених між собою єдністю дії або наміру, розглядає 
військовий трибунал. В противному разі справи про ці злочини, 
мають окремо розглядати народній або міжрайоновий суд і вій
ськовий трибунал, кому слід*.

„36. Кожний суд, встановивши, що справа, яка є в його судо
чинстві, підсудна іншому такому самому судові, має право лишити 
справу в своєму судочинстві тільки тоді, коли він вже заходився 
перевіряти докази за судового розгляду справи й коли проти 
цього не перечать сторони.

За всіх інших випадків справу належить направляти за під
судністю.

У в а г а  1. Коли за розгляду справи міжрайоновий суд 
установить, що справа підсудна народньому судові*, то між
районовий суд, не передаючи справи за підсудністю, закін
чує розглядати її.

Народній суд, установивши за розгляду справи, що справа 
підсудна міжрайоновому судові, передає її за підсудністю.

У в а г а  2. Міжрайоновому судові підчас розгляду справ 
касаційним порядком, за випадків, коли він винесе ухвалу 
передати справу на пересуд, надається право вилучати 
справу з підсудности народнього суду та передавати її на 
розгляд міжрайонового суду, як суду першої інстанції".

„106 Попереднє слідство обов'язкове:
1) у всіх справах, підсудних міжрайоновому судові:
2) у всіх справах про злочини, передбачені в арт. арт. 54і2, 

5623, 5625, 5626, 5627, 57, ч. 2 арт. 66, арт. 67, ч. З арт. 69, ч. З 
арт. 70 і ч. З арт. 75, арт. 75і, ч.ч. 2 і 3 арт. 753, ч. З арт. 77, арт.



$1. ч. 2 арт. 98, ч, І арт. 100, арт. 102, ч. 2 арт. 104, ч. 2 арт. 
10 , арт. арт. 116, 117, 120, 138, 162—166, п. #е“ арт. 170, ч. ч. 
і і 2 арт. 174, арт. 181, ч. ч. 2 і 3 арт. 189 Кримінального коде
ксу УСРР, підсудних народньому судові.

В інших справах попереднє слідство можна нризначити за 
ухвалою суду, постановою прокурора або слідчого".

,113. Попереднє слідство належить закінчити протягом двох 
.яців від дня повідомлення винуваченого про постанову при

тягти його як винуваченого.
Коли не можна закінчити слідство протягом двох місяців, то 

слідчий  повідомляє відповідного прокурора про причини, що 
гльчують закінчення слідства.

Протягти попереднє слідство на певний реченець дозволяє 
рокурор залежно від складности справи".

5. Додати до арт. 85 Кримінально-процесуального кодексу 
у'СРР увагу в такій редакції:

„ У в а г а .  Визначаючи судові витрати в справах, де участь 
оборонців є обов'язкова, якщо член колега оборонців ви
ступає з призначення суду, а підобороний не є немаєтним, 
суд встановлює розмір оплати праці оборонця за таксою 
оплати послуг колегії оборонців. Ці гроші справляється з 
засудженого для колегії оборонців як судові витрати".

6. Увагу до арт. 122 Кримінально-процесуального кодексу УСРР 
шлити в такій редакції:

„ У в а г а .  Генеральний прокурор республіки, його засту
пник, прокурор Найвищого суду та його заступник мають 
право передавати слідчі справи від народніх слідчих і стар
ших слідчих—слідчим у важливіших справах. Міжрайоно- 
вий прокурор має право через дільничого або міського 
прокурора передавати слідчі справи, підсудні міжрайоно- 
вочу судові, від народніх слідчих старшим слідчим".

7. Арт. арт. 123 і 157 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР ухвалити в такій редакції:

„125. Спір про підслідність між слідчими в межах одної діль- 
іи іі розв'язує дільничий прокурор, а в межах міста, виділеного 
ні окрему адміністративно-господарську одиницю,—міський про- 

урор; спір про підслідність між слідчими різних дільниць або 
міст роз'изує дотичний прокурор дільниці або міста, в районі 
дчіьности якого справу заведено.

Коли справу заведено в районі кількох міст або дільниць, то 
*пір про підслідність розв'язує Генеральний прокурор республіки 
або його заступник, або прокурор Найвищого суду".

157. Ув'язнення, як запобіжний захід, не може тривати більш, 
як дві місяці. Коли через складність справи або з Інших обставин 
попереднього слідства не можна було закінчити до скінчення



цього реченця, то реченця можна протягти, проте найбільш 
на один місяць і не інакше, як з розпорядження відповідного про
курора*'.

8. Додати до арг. 221 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР увагу в такій редакції:

„ У в а г а .  У справах, підсудних міжрайоновому судові 
зазначені в цьому атрикулі дії щодо закриття попереднього 
слідства, віддання під суд тощо виконує міський або діль
ничий прокурор, крім тих справ, які безпосередньо приймає 
міжрайоновий прокурор**.

9. Арт. арт. 222 і 231 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР ухвалити в такій редакції:

„222. У справах, надійшлих до прокурора за арт. 214 цього 
кодексу, прокурор, коли згодиться на подання слідчого, закриває 
кримінальну справу за арт. 5 цього кодексу, а коли не згодиться 
на подання слідчого, то повертає справу слідчому на дальше спра- 
вування.

Закриття справи від прокурора сторони мають право оскар
жити до Генерального прокурора республіки протягом трьох 
діб від дня, коли їм оголошено постанову закрити справу".

„231. Генеральному прокуророві республіки, його заступникові 
й прокуророві Найвищого суду належить право зажадати кожну 
справу, що є в справуванні органів дізнання й попереднього 
слідства, і дати їй відповідний напрямок.

Зазначене право належить міжрайоновому прокуророві в спра
вах, підсудних міжрайоновому судові й міському або дільничому 
прокуророві стосовно до справ, що є в справуванні органів ді
знання й попереднього слідства дотичного міста або дільниці.

Слідчому те саме право належить стосовно до справ, що е 
в справуванні органів дізнання в межах його району".

10. Частину 3 арт. 234 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР ухвалити в такій редакції:

„Коли запобіжний захід у формі ув*язнення через особливі 
обставини справи не можна замінити іншим запобіжним заходом, 
то народній суддя або народній суд має право мотивованою по
становою або мотиваною ухвалою протягти ув'язнення підсудного 
на реченець найбільш один місяць. Копію постанови або ухвали 
про це негайно надсилається до відповідного прокурора".

11. Арт. арт. 318 і 319 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР ухвалити в такій редакції:

„318. Усі скарги й протести на вироки Й ухвали народнього 
суду та на постанови народнього судді подається до міжрайоно- 
вого суду протягом п'ятьох діб від дня постановлення вироку 
або ухвали народнього суду чи постанови народнього судді:



Коли в справі, розгляненій позавічно, засудженому надіслано 
копію вироку за арт. 312 цього кодексу, то п’ятиденний реченець 
на оскарження встановлюється від дня вручення засудженому 
копії вироку".

„319. Скарги й протести на вироки та ухвали народнього 
суду й на постанови Народнього судді подається через той самий 
суд до кримінально-касаційного відділу міжрайонового суду, що 
в його районі діяльности є даний народній суд.

Вчасно подані скарги Й протести народній суддя до трьох діб 
повинен відправити до кримінально-касаційного відділу міжрай- 
онового суду; скарги й протести, подані з' проминенням терміну, 
народній суддя вертає скаржникові.

Скарги й протести можна подавати Й безпосередньо до кри
мінально-касаційного відділу міжрайонового суду*.

12. До арт. 323 Кримінально-процесуального кодексу УСРР 
додати увагу в такій редеакції:

. У в а г а -  Касаційні скарги й протести не можна подавати 
в кримінальних справах, в яких винесено вирока застосу
вати заходи соціяльної оборони у формі примусової роботи 
на реченець до трьох місяців включно, штрафу на суму до 
100 крб. включно, заборони тієї чи іншої діяльности або 
промислу, громадської догани, попередження та конфіскації 
майна на суму до 100 крб. включно.

Вироки в таких справах можна оскаржувати тільки по
рядком нагляду".

13. Арт. 324 Кримінально-процесуального кодексу УСРР ухва
лити в такій редакції:

„324. Міжрайоновий прокурор у справах міжрайонового суду, 
міський та дільничий прокурор у справах народнього суду мають 
права незалежно від того, чи представник прокурорського на
гляду брав участь на судовому засіданні, подати протягом каса
ційного реченця касаційний протест або зняти його. Генераль
ному прокуророві республіки, його заступникові та прокуро
рові Найвищого суду зазначене право належить у всіх справах 
до розгляду їх в касаційній інстанції.

У в а г а .  В разі міжрайоновий прокурор або його пред
ставник не погодиться в цілому з протестом, що Його подав 
дільничий прокурор, він має право цього протеста зняти, 
надіславши справу із своїм висновком до прокуратури рес
публіки: якщо ж міжрайоновий прокурор частково не пого
диться з протестом, то цього протеста він допускає до роз
гляду суду, з тим, що в свойому висновкові він не зв'язаний 
мотивами протесту дільничого прокурора".

14. Назву відділу IV та розділу 26 Кримінально-процесуаль
ного кодексу УСРР ухвалити в такій редакції:



Розділ 26. Судочинство в міжрайоновому суді, як у суді
першої інстанції".

15. Арт. арт. 336, 337, 339, 341 і 342 Кримінально-процесуаль
ного кодексу УСРР ухвалити в такій редакції:

„336. Справи, що надійшли від міжрайонового, міського або 
дільничого прокурора з винувальним актом, заступник голови 
міжрайонового суду по кримінально-касаційному відділу призна
чає для розгляду на судовому засіданні, розв'язуючи й питання, 
зазначені в арт. арт. 235 І 236 цього кодексу. На нього також 
покладається й розв'язувати питання, зазначене в частині 3 арт. 
307 цього кодексу, та прохання про відновлення терміну для по
дання касаційних скарг та протестів.

Вирішення перелічених питань викладає заступник голови мі
жрайонового суду по кримінально-касаційному відділу в формі 
постанови, де зазначається: час винесення постанови, назви спра
ви, які питання розглянено, висновок прокурора, якщо його дано, 
коротке мотивування даних, покладаних в осиозу вирішення, та 
зміст вирішення*'.

„337. Прокурор міжрайонового суду дає висновок щодо роз
в'язання питань, зазначених в арт. 336 цього кодексу, на вимогу 
заступника голови міжрайонового суду по кримінально-касацій
ному відділу або на свій розсуд".

„339. Вироки міжрайонових судів можуть оскаржувати сторо
ни касаційним порядком. Реченець оскарження встановлюється 
для засудженого протягом п'ятьох діб від дня вручення йому ко
пії вироку".

Копію вироку обов'язково вручається засудженому протягом 
48 годин від моменту винесення вироку.

У в а г а .  У місцевостях, оголошених на воєнному стані, 
реченець подання касаційної скарги встановлюється в 48 
годин".

„341. Окремі скарги й протести на ухвали міжрайонового 
суду й постанови заступника голови міжрайонового суду по кри
мінально-касаційному відділу подається до кримінально-касацій
ного відділу міжрайонового суду та розглядається касаційним 
порядком".

„342. У місцевостях, оголошених на воєнному стані, міжрайо
новому судові надається право, у разі постановлення вироку, 
що засуджує до виняткового заходу соціальної оборони (роз
стрілу), звернутися протягом 47 годин після винесення вироку, 
якщо засуджений подав касаційну скаргу, з поданням не пропу
стити іі та негайно виконати вирока.

Питання про пропуск або не пропуск касаційної скарги розв’я



зу€ військово-революційний комітет дотичної місцевости протя
гом 24 годин, відко.-Д одержано подання міжрайонового суду.

Подання міжрайонового суду не пропустити касаційної скарги 
не увільнює його від потреби негайно повідомити Генерального 
прокурора республіки про постановлений вирок за арт. 384 цього 
кодексу. Розпорядження Генерального прокурора республіки зу
пинити виконання вироку й надіслати справу порядком нагляду 
е обов'язкове, незалежно від розв'язання військово-революційним 
комітетом справи про непропуск скарги.

Право не пропускати касаційні скарги надається військово- 
революційним комітетам кожного разу за особливою постановою 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, в якій точно 
зазначається, на який реченець цього права надано".

16. Назву розділу 27 Кримінально -процесуального кодексу 
УСРР викласти в такій редакції:

„Розділ 27.
Судочинство в міжрайоновому суді, як у касаційній Інстанції".
17. Арт. 343. Кримінально-процесуального кодексу УСРР ухва

лити в такій редакції.
„343. Касаційні й окремі скарги та протести розглядає між- 

районовий суд на судовому засіданні кримінально-касаційного 
відділу. На розгляд справи за касаційними скаргами або проте
стами суд викликає сторони на свій розсуд, залежно від обста
вин справи.

Сторін, ідо на розгляд справи прибудуть з власної ініціативи, 
допускається давати пояснення так само з розсуду суду.

Список справ, що іх призначено на розгляд, оголошується 
найменше за три доби до засідання".

18. Увагу 2 до арт. 344 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР ухвалити в тзкій редакції:

У в а г а  2. Прокурор дає висновок кримінально-касацій
ному відділові міжрайонового суду або з власної ініціятиви 
або за ухвалою кримінально-касаційного відділу". 19

19. Арт. арг. 353, 355, 360, 361, 362, 363, 366 Кримінально- 
процесуального кодексу УСРР ухвалити в такій редакції:

„353. Розглядаючи справу касаційним порядком та керую
чись арт. арг. 343—351 цього кодексу, міжрайоновий суд:

а) касує вирока, коли виправити його не можна, не переві
ривши доказів у справі або не підвищивши заходу соціяльної 
оборони, призначеного від суду першої інстанції;

б) змінює вирока за всіх інших випадків, і зокрема, якщо 
визнає покликання на явну несправедливість вирока за слушне, 
пом'якшує захід соціяльної оборони в межах, установлених у від
повідному артикулі Кримінального кодексу.

Ревізійним порядком міжрайоновий суд розглядає справу до-



тично всіх підсудних, незалежно від того, чи надійшла касаційна 
скарга або касаційний протест дотично всіх підсудних, чи до
тично частини їх, і чинить також за арт. арт. 348—351 цього ко
дексу та за правилами, зазначеними в п.п. „а* і „6“ частини пер
шої цього артикулу.

Визнавши за розгляду справи касаційним чи ревізійним по
рядком за потрібне пом'якшити захід соціальної оборони до об
сягу, не передбаченого санкцією відповідного артикулу Кримі
нального кодексу через те, що на момент розгляду справи за
суджений не є суспільно-небезпечний, міжрайоновий суд вправі 
це зробити, згідно з арт. 46 Кримінального кодексу, подавши 
про це відповідні мотиви.

Коли за розгляду справи касаційним чи ревізійним порядком 
міжрайоновий суд визнає за потрібне не застосовувати до засуд
женого заходу соціальної оборони, він звертається про це з по
данням до* Президії Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету".

„355. Касуючи або змінюючи вирока в складних справах, 
міжрайоновий суд має право, розглянувши справу, обмежитись 
оголошенням короткої резолюції, де належить подати, які злама
но артикули закону Й ухвалу скасувати або змінити вирока та 
на який реченець відкладено постановлення ухвали в остаточній 
формі; цей реченець не має бути більший за п'ять діб".

„360. Касаційна ухвала міжрайонового суду є остаточна й 
її можна опротестовувати тільки порядком нагляду до Найви
щого суду.

Зазначене право протесту має:
Генеральний прокурор республіки, Заступник Генерального 

прокурора республіки, прокурор Найвищого суду й міжрайоно
вий прокурор".

„361. Міському та дільничому прокуророві належить право 
зажадати порядком нягляду від народнії судів даного району 
дїяльности кожну справу й у кожній стадії судочинства в справі.

Те саме право належить міжрайонсвому прокуророві в спра
вах, підсудних мїжрайоновому судові.

Суд, одержавши зажадання надіслати справу, направляє її 
особі, що справу зажадала, зупинивши судочинстьо.

Коли в дотичній справі вже відбувається судове засідання, 
надсилати справу можна тільки по псстановленні вироку.

Зажадання справи порядком нагляду реченцями не обмежено*.
„362. Прокурор, що зажадав справу за арт. 361 нього кодексу, 

коли в справі нема будьяких зламань, негайно закриває наглядне 
справування й вертає справу назад".

*,363. Якщо в справі є суттєві зламання, та за тих випадків, 
коли в справі ще не винесено вирока або ухвали закрити справу, 
або коли народній суд виніс у справі вирока чи ухвалу закрити



справу й цей вирок чи ухвала набули правної сили, проте їх не 
розглянуто касаційним порядком, справу направляється до кри
мінально-касаційного відділу міжрайонового суду з висновком 
прокурора, що зажадав справу.

Кримінально-касаційний відділ міжрайонового суду розглядає 
справи, що в них ще не винесено вирока або ухвали закрити 
справу, без участи сторін і, вислухавши доповідь члена міжрайо
нового суду в справі та висновок прокурора, виносить ухвалу 
про дальше направлення справи, даючи судові в зазначеній 
ухвалі належні вказівки щодо справи.

Справи, що в них народній суд виніс вирока або ухвалу за
крити справу, які набули правної сили, але не розглянені каса
ційним порядком, розглядає кримінально-касаційний відділ між
районового суду за ч. І арт. 353 цього кодексу.

У в а г а .  Коли в справі, що її зажадав порядком нагляду 
міжрайоновий прокурор з міжрайонового суду, є істотні 
зламання, то справу надсилається до Кримінально-касаційної 
колегії Найвищого суду УСРР, де її розглядають за части
ною І арт. 353 цього кодексу".

„366. Касаційні скарги Й протести на вироки Головного суду 
АМСРР і міжрайонових судів, що надходять до Найвищого суду, 
розглядає касаційна колегія Найвищого суду за порядком над
ходження.

Справи, що в них постановлено вирока, який засуджує до 
виняткового заходу соціальної оборони (розстрілу), належить роз
глядати не пізніш, як через десять діб, відколи надійшла справа.

Наглядати за відповідним розподілом і підготуванням справ 
до розгляду покладається на прокурора касаційної колегії Найви
щого суду в кримінальних справах.

У в а г а .  Сторони мають право подавати додаткові по
яснення до касаційних скарг і протестів найпізніш за 
24 години до розгляду справи". 20 21

20. В арт. 36$ Кримінально-процесуального кодексу УСРР за
мість слів „старшому помічникові Генерального прокурора рес
публіки" зазначити „заступникові Генерального прокурора рес
публіки".

21. Арт. 371 Кримінально-процесуального кодексу УСРР ухва
лити в такій редакції:

„371. Генеральному прокуророві республіки, заступникові гене
рального прокурора республіки й прокуророві Найв'Ищаго суду 
належить право зажадати порядком нагляду з кожного суду рес
публіки кожну справу Й змінювати запобіжний захід, обраний від 
суду першої інстанції, а так само зупинити, на час наглядного 
справування, виконання вироку, що вже набув правної сили.



Зазначене право належить голові Найвищого суду щодо снр?б 
міжрайонових судів, як судів першої інстанції*'.

22. Частину 3 арт. 379 Кримінально-процес}ального кодекс 
УСРР ухвалити в такій редакції;

.Справи винувачення за службові злочини членів Ради народ 
ніх комісарів АМСРР, голів районових виконавчих комітетів, го 
лів міських рад міст, виділених на окремі адміністративно-госпо
дарчі одиниці, голів міжрайонових судів, членів міжрайоновні 
судів, голови Головннго суду АМСРР, членів Головного суду 
АМСРР, міжрайонових, міських та дільничих прокурорів І їх по
мічників.

Всі зазначені в цьому пункті справи, залежно від їхньої ваги, 
Найвищий суд може прийняти до свого розгляду або ж передати 
їх до одного з міжрайонових судів чи до Головного суду АМСРР*,

23. Арт. арт. 380 і 384 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР ухвалити в такій редакції;

.380. Вироків Найвищого суду, як суду першої інстанції, не 
можна оскаржувати касаційним порядком, а їх може касувати або 
змінювати пленум Найвищого суду порядком нагляду.

Генеральному прокуророві республіки, заступникові генераль
ного прокурора республіки, прокуророві Найвищого суду й го
лові Найвищого суду належить право опротестувати вироки Най
вищого суду, як суду першої інстанції, до пленуму Найвищого 
суду".

„384. Коли винесено вирока, шо засуджує до виняткового за
ходу соціяльної оборони (розстрілу), то голова судового засідання 
повинен негайно по винесенні вироку повідомити телеграфно про 
вирок Генерального прокурора республіки. Коли в справі з ви
роком про розстріл протягом касаційного реченця не подано ні 
касаційної скарги, ні касаційного протесту, голова судового за
сідання повинен так само по скінченні касаційного реченця те
леграфно повідомити про цей вирок Генерального прокурора 
республіки.

Коли протягом 72 годин з моменту одержання в суді теле
графного сповіщення про вручення Генеральному прокуророві 
республіки повідомлення про вирок, не буде від нього одержано 
розпорядження зупинити вирока, а також не буде одержано від
повідного наказу Всеукраїнського центрального виконавчого ко
мітету чи його Президії, вирока направляється до виконання.

Якщо подано касаційну скаргу або протесте, то вирока в уся
кому разі не виконується доти, доки цю скаргу або протесте не 
розгляне касаційна колегія*.

24. Пункт .6“ арт. 387 Кримінально-процесувального кодексу 
УСРР ухвалити в такій редакції:

.6) осіб, що їх засудила надзвичайна сесія Найвищого суду 
УСРР, Головного суду АМСРР або міжрайонового суду; умовно —
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дотерміново можна звільнити цих осіб за постановою надзвичай
ної сесії, що в її районі вирока виконується, або надзвичайної 
сесії Найвищого суду**.

25. Арт. арт. 394 і 397 Кримінально-процесуального кодексу 
УСРР ухвалити в такій редакції:

„394. Приводом заводити справи, зазначені в арт. 393 цього 
кодексу, є пропозиція прокурора. Про заведення справи відпо
відний прокурор складає мотивовану постанову й направляє 
справу для вчинення дізнання*.

„397. В постанові прокурора віддати до суду належить по
давати:

1) назву, соціальне походження й соціальний стан, громадян
ство, вік і судимість запізваної особи;

2І обставини, що доводять суспільну небезпеку запізваної особи:
3) висновок про потребу застосувати захід соціальної оборони, 

зазначений у п. „ж" арт. 21 Кримінального кодексу УСРР.
До постанови додається списка осіб, що їх належить викли

кати на судове засідання.
Постанову відправляється разом із справою до міжрайоно- 

вого суду*.
26. Встановлені в арт. арт. 92, 143, 217, 218, 225, 230 і 2884 

Кримінально-процесуального кодексу реченці „сім діб" (днів), 
„чотирнадцять діб" (днів) відповідно замінити на „п'ять діб" (днів) 
і „десять діб* (днів).

27. В арт. 364 Кримінально - процесуального кодексу УСРР 
слова: „до відділу прокуратури Народнього комісаріяту юстиції 
УСРР" замінити на слова: „до генеральної прокуратури респу
бліки", а в арт. 381 слово „президія"—замінити на слово „голова".

28. В арт. арт. 32, 33, 335, 340, 345, 346, 352, 354, 356, 357, 
365, 370, 399, 400, 401, 402 і 403 слова „округовий", „округо- 
вого" тощо замінити відповідно на слова „міжрайоновий“, „між- 
районового" тощо.

Харків, 5 травня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Голова РНК УСРР В. Чубар. Секретар 

ВУЦВК М, Василенко.

149. Зміни законодавства УСРР про розгляд трудових спорів
у селянських господарствах.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ- 
ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Скасувати постанову Всеукраїнського центрального вико

навчого комітету і Ради народніх комісарів УСРР з 25 лютого 
1930 р. „Правила розгляду трудових спорів (конфліктів), що ви-



никають у селянських господарствах, крім підприємницьких і ос- 
подарств" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 7, арт. 78).

2. Додати до постанови Ради народнії комісарів УСРР з 3 січнч
1930 р. „Інструкція, як прикладати постанову Ради народнії ко 
місарїв Союзу РСР з 11 липня 1929 р. .Тимчасові правила пр) 
вживання допомічної найманої праці в трудових селянських го 
сподарствах* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 3, арт. 23), арт. 6і ті 
кої редакції:

„6і. Усі спори, що виникають на грунті вживання наймай н 
праці в трудових селянських господарствах, розглядають си 
ські суди або народні суди, на підставі спеціяльного закону про 
порядок розгляду трудових спорів наймитів і пастухів з наймачами, 
коли спірна сума не більша як 25 карбованців — у сільському суді 
або народньому суді, з вибору робітника, а коли спірна сума 
більша як 25 карбованців,— у народньому суді*.

3. Увагу до арт. 26. і увагу до арт. 28 вишезазначеної пості 
нови Ради народніх комісарів УСРР з 3 січня 1930 року скасувати.

ІІ.
4. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РИК 

Союзу РСР з 4 березня 1931 року „Про порядок розгляду тру
дових спорів наймитів і пастухів з наймачами* (36. Зак. СРСР
1931 р. № 15, арт. 144).

Харків, 15 травня 1931 р.
Вик. обов. гол. ВУЦВК М Василенко. Заст. голови РИК УСРР Сербичеико. 

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлннський.

150. Про скасування валютно? наради при Народньому 
комїсаріяті фінансів УСРР.

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

I.
1. Валютну нараду при Народньому комісаріаті фінансів УСРР 

скасувати.
II.

2. Цю постанову видано відповідно до постанови ЦВК і РНК 
Союзу РСР з 3 лютого 1931 р. „ П р о  скасування Особливої па 
лютної наради при Народньому комісаріяті фінансів Союзу РСР 
та про доповнення постанови Центрального виконавчого комітету 
Й Ради народніх комісарів Союзу РСР з 21 березня 1928 р. про 
вивіз, довіз, пересилку та переказ за кордон і з-за кордону валют
них і фондових цінностей" (36. Зак. СРСР 1931 р. Ке 6, арт. 
72), на зміну арт. 4 „Устави про Народній комісаріят фінансів



УСРР" (36. Зак, УСРР 1929 р. № 15, арт. 116) 1 на скасування 
постанови РНК УСРР з 23 березня 1923 р. „Про особливу ва
лютну нараду при Уповноваженому Народнього комісаріяту фінан
сів РСФРР при Раднаркомі УСРР" (36. Уз. УСРР 1923 р. № 11, 
арт. 186).

Харків, 15 травня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. голови РНК УСРР Сорбиченко. 

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

ПОСТАНОВА РНК УСРР
151. Про поширення на всю територію УСРР пільгового оподат
кування єдиним сільсько господарським податком засівів льону

й коноплі.
Щоб заохотити до дальшого розвитку льонарства й коно

плярства, Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
I.

Поширити на всю територію УСРР пільгове вирахування при- 
бутковости площ, зайнятих засівами льону й коноплі, у половин
ному розмірі проти норм прибутковости рільництва, встановлених 
для даного села, коли продукцію цих площ законтрактовано.

II.
Цю постанову видано на доповнення арт. 8 постанови Ради 

народніх комісарів УСРР з 14 квітня 1931 року „Про порядок 
проведення на території УСРР єдиного сільсько-господарського 
податку в 1931 році" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 14, арт. 129).

Харків, 20 травня 1931 р.
Голова РНК УСРР В Чубар. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.

ПОСТАНОВА НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР
152. Про переданий окремих категорій піклуванців місцевих 
рад на забезпечення, міських товариств допомоги нужденним

громадянам.
Підстава: арт. 1 устави про Народній комісаріят со- 

діяльного забезпечення УСРР (36. Зак. УСРР 1929 р. № Р, 
арт. 67) і арт. 6 устави про товариства допомоги нуж
денним громадянам у містах і селищах міського типу 
УСРР (36. Зак. УСРР 1930 р. М 19, арт. 191).

Відповідно до завдань товариств допомоги нужденним гро
мадянам в містах і селищах міського типу УСРР, Народній ко
місаріят соціального забезпечення УСРР п о с т а н о в и в :



І.
1. Передати на забезпечення міських товариств допомоіи такі 

категорії піклуванців, що є на обліку в місцевих радах (секціях 
соцІяльного забезпечення) і що їх за чинними правилами мають 
забезпечувати місцеві ради порядком соціальної допомоги (арт. 24 
постанови Наркомсоцзабезу УСРР з 26 січня 1928 р. — 36. Уз. 
УСРР 1928 р. від. ІІ, № 4, арт. 20):

а) інвалідів з трудящих та членів родин померлих трудящих, 
що їх не взяли на забезпечення органів соцІяльного страхування 
за браком належного стажу роботи в наймах;

б) сліпих, глухонімих, а так само німих і глухих;
в) інвалідів з дитинства через пригоду тощо;
г) Інвалідів із здеклясованого елементу;

У в а г а .  Сліпих, глухонімих, а так само німих і глухих 
(п. „6а цього артикулу) можна передавати на забезпечення 
міських товариств допомоги лише тоді, коли в дотичній 
місцевості нема відповідного відділку Всеукраїнського об'
єднання сліпих чи Всеукраїнського об'єднання глухонімих 
або коли ці відділки в дотичній місцевості хоч і є, але 
вони за своїм фінансовим станом не можуть допомагати 
своїм членам поліпшити їхній матеріяльний стан.

2. Забезпечують зазначених в арт. І піклуванців міські това
риства допомоги одним із таких способів:

а) віддаючи до товариських домів для Інвалідів і старих;
б) даючи роботу в своїх підприємствах і установах;
в) видаючи щомісячну пенсію.

У в а г а  1. Дають роботу переданим за цією постановою 
на забезпечення міських товариств допомоги не тільки, ці 
товариства (п. „б" арт. 2 цієї постанови), а й інші органі- 
нізації, що відають справою посилання на роботу, а саме: 
місцеві управи кадрів та бюра трудового влаштування кон
тингенту органів соцІяльного забезпечення (Вісник с. з. 
УСРР 1930 р. № 10—11, стор. 7).

У в а г а .  2. Передбачену в п. „в" цього артикулу пенсію 
видається розміром найменше 75°/о пенсійних ставок, вста
новлених в дотичній місцевості для відповідних груп Інва
лідів війни і родин загинулих військовиків (36. Зак. УСРР 
1930 р. № 19, арт. 184).

3. Передавати на забезпечення міських товариств допомоги 
зазначених в арт. і піклуванців місцеві ради мають почати не 
пізніш 1 травня 1931 р. і передавати поступово, вважаючи на 
фінансові можливості місцевого товариства допомоги.



В першу чергу треба передавати тих, що їм не допомагає 
регулярно місцева рада.

4. Скільки піклуванців передати за цією постановою на за
безпечення міських товариств допомоги місцеві ради (секції со
ціального забезпечення) це мають погоджувати кожного разу з 
цими товариствами.

Суперечки між секціями соціяльного забезпечення місцевих 
рад і міськими товариствами допомоги щодо кількости передава
них на їх забезпечення піклуванців розв'язує президія дотичної 
місцевої ради.

5. Піклуванці, що їх місцеві ради передадуть за цією поста
новою на забезпечення міських товариств допомоги, залишаються 
на окремому облікові піклуванців міцевої ради (в секції соціяль
ного забезпечення) та зберегають право на пільги і переваги, що 
їх за чинним законодавством установлено для соціяльно забез
печування.

6. Кошти місцевих рад, звільнені в наслідок передання до 
міських товариств допомоги зазначених в арт. І піклуванців, на
лежить повернути на збільшення охоплення соціяльним забезпе
ченням інвалідів війни і піклуванців інших військових категорій, 
що за чинним законодавством мають право на соціяльне забез
печення, а так само на поширення забезпечення зазначених ка
тегорій піклуванців.

7. Зобов'язати товариства допомоги нужденним громадянам 
в містах і селищах міського типу УСРР подбати про регулярне 
забезпечення переданих до них піклуванців, допомагаючи їм пе
реважно в формі влаштування їх на роботу в підприємствах і 
установах товариства.

ІІ.
8. Звернути увагу районових виконавчих комітетів і місцевих 

рад на потребу всіляко сприяти міським товариствам допомоги, 
щоб вони могли здійснити покладені на них за цією постановою 
завдання.

9. Доручити Народньому комісаріятові соціяльного забезпечення 
АМСРР запровадити в АМСРР заходи, передбачені за арт. арт. 
1—7 цієї постанови.

Харків, ЗО квітня 1931 р.
Заст Наркомсоцзабезу УСРР Іванов

Поправка до 36. Зак. УСРР за 1931 р.
Сторінка Рядок Надруковано 

250 1 зг. .. (арт. 40*1..
36. Зак. 

№ 10
Треба

...(арт. 4031.!,



О Б ’ Я В А

Харківський інститут радянського будівництва та 
права (Пушкінська вул. № 81) організує заочний сектор 
з факультетами:

1) радбудівництва,
2) судовим.
До заочного сектора приймають:
а) членів КП(б) У, членів ЛКСМУ,
б) позапартійних (з робітників та колгоспників), що 

активно виявили себе на практичній радянській 
роботі та мають п'ятирічний виробничий стаж.

Заяви розглядатиметься з умовою, що буде додано 
рекомендації:

а) членів КП(б)У— від партійних комітетів, членів 
ЛКСМУ —від комсомольських комітетів,

б) позапартійних та колгоспників — від професійних 
організацій та управ колгоспів.

Перевагу на вступ мають провідні робітники ра
дянського будівництва і судово - прокурорський склад

Приймання на 1 курс починається з 15 травня.
Докладні умови приймання, настанови заочного се

ктора та учбові пляни викладено в проспекті.
Проспекта надсилається на бажання по одержанні 

20 коп. поштовими марками.

ДИРЕКЦІЯ X, І. Р. Б. П.

Редагують: Редактори-консультанти НКЮ 

Видає НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар

Укрліт № 94/жб. Харків, 2 друкарня „ДВОУ УПП*', Лушкшська вул, 40. 
Тир 11.600 — Р/з Др. арк. Зам. № 243а



РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

З М І С Т .
Постанова ВУЦВК 1 РНК УСРР

153. Про мисливство та про рибальство в водах, шо Тх не залічена да категорії 
рибопромислових. •'

Щоб сприяти розвиткові, охороні та раціональному викори
станню природнії запасів мисливських звірів та птахів, а так 
само риби в непромислових водах республіки, щоб посилити 
продукцією мисливства та рибальства хутряні й харчові ресурси 
республіки та щоб залучити до мисливства й рибальства тру
дящу людність через організацію її на засадах кооперування, 
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет І Рада народнії 
комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
Затвердити нижчеподані правила про мисливство та рибаль

ство в водах, що їх не залічено до категорії рибопромислових.

1. Дозвіл на право здобувати диких тварин, звірів і «гаків, 
що перебувають у стані природньої волі на території УСРР, дає 
виключно держава через відповідні органи.
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153. Про мисливство та про рибальство в водах, що 
залічене до категорії рибопромислових.

Ї5-4. Про організацію Всеукраїнської академії сільсько-господарських взу

ПОСТАНОВА ВУЦВК 1 РНК УСРР

Постанова РНК УСРР.

Мисливство.



2. Здобування диких тварин, звірів та птахів дозволеними 
законом способами в законні реченці та в дозволених для цього 
місцях особами, що мають на це встановлені права, визнається 
за мисливство.

У в а г а .  За здобування мисливських звірів та птахів, 
ламаючи встановлені правила щодо місця, реченців і спо
собів мисливства, застосовується заходи впливу, передбачені 
в Адміністративному кодексі УСРР.

3. Полювати дозволяється на всій території УСРР, крім за
люднених місць, заповідників, заказників та інших місць, де по
лювати заборонено за спеціальними правилами та розпоряджен
нями відповідних органів.

4. Право полювати на території УСРР мають громадяни Со
юзу РСР, що дійшли повноліття, не позбавлені виборчих прав 
за Конституцією УСРР чи не обмежені в правах за вироком 
суду, якщо вони є члени єдиної на території УСРР мисливської 
організації—Всеукраїнської кооперативної спілки мисливців та 
рибалок.

У в а г а .  Недолітні, що дійшли 16 років, якщо батьків 
їхніх не позбавлено виборчих прав, мають право полювати 
за спеціальними правилами, що їх видає Всеукраїнська ко
оперативна спілка мисливців і рибалок.

5. Кожному мисливцеві — членові Всеукраїнської кооператив
ної спілки мисливців і рибалок надається право мати найбільше 
три мисливські рушниці.

6 За право полювати береться єдину державну оплату і крім 
її брати Інші додаткові оплати не дозволяється.

7. Кожний мисливець повинен здавати частину здобичі ор 
ганам постачання за нормами та цінами, що їх встановлює На
родній комісаріат постачання УСРР, порозумівшись іі Всеукра
їнською кооперативною спілкою мисливців і рибалок.

Рибальство в водах, що їх не залічено до категорії рибопромислових.
8. Право ловити рибу в усіх водах республіки, то їх йе за

лічено до категорії рибопромислових, надається всім громадя
нам, що є члени Всеукраїнської кооперативної спілки мисливцю 
і рибалок.

9. Право ловити рибу в усіх непромислових водах вудками 
або іншими найпростішими способами лову для власного спо
живання рибалки та його родини, а не для продажу—надається 
всім без винятку громадянам СРСР, незалежно від їх віку.

У в а г а .  Перелік зазначених у цьому артикулі найпро
стіших знарядь лову, а також найбільшу добову норму 
вилову визначається в спешяльних правилах Народнього 
комісаріату постачання УСРР і в обов'язкових постановах



районових виконавчих комітетів та міських рад, виділених 
на окремі адміністративно-господарські одиниці.

10. Води, де заборонено весняні лови риби навіть найпро
стішими способами, є рибні заказники, що їх утворює Всеукраїн
ська кооперативна спілка мисливців і рибалок.

11. У заказниках і утворених Всеукраїнською кооперативною 
спілкою мисливців і рибалок культурних рибних господарствах 
ловити рибу, навіть вудками, забороняється, крім плянового ви
лову, що його провадить Всеукраїнська кооперативна спілка 
мисливців і рибалок.

12. Районові виконавчі комітети і міські ради, підлеглі без
посередньо центрові, одержують від організацій Всеукраїнської 
кооперативної спілки мисливців І рибалок за лови риби у водах 
на території району або міста оплату натурою (або грішми) у 
формі відрахувань від річного вилову. Порядок визначення цих 
відрахувань встановлює Народній комісаріят постачання УСРР, 
порозумівшись з Народнім комісаріатом фінансів УСРР.

13. Продукцію рибальства заготовляють організації Всеукра
їнської кооперативної спілки мисливців і рибалок і здають заго- 
товчим органам за договорами контрактації.

14. Культурні рибні господарства, ставкові господарства, 
рибні розплідники 1 рибні заказники, що їх утворює Всеукраїн
ська кооперативна спілка мисливців і рибалок у водах, не за
лічених до категорії рибопромислових, звільняється від всіляких 
відрахувань та оплат до місцевих бюджетів на весь час спла
чення основних капіталовкладань цієї спілки на влаштування 
зазначених господарств.

Органи, що відають мисливством І рибальством у водах, що їх не залічено
до категорії рибопромислових. 15 16

15. Відати мисливством і рибальством у водах, що їх не за
лічено до категорії рибопромислових, покладається на Народ
ній комісаріят постачання УСРР і Всеукраїнську кооперативну 
спілку мисливців і рибалок.

16. На Народній комісаріят постачання УСРР покладається 
загально плямувати й регулювати мисливство та рибальство в 
непромислоаих водах УСРР і, зокрема:

1) затверджувати подавані ві* Усеукраїнської кооперативної 
спілки мисливців І рибалок господарсько оперативні пляни мис
ливського господарства та рибальства і контролювати виконання 
цих плянів;

2) загально контролювати діяльність Всеукраїнської коопе
ративної спілки мисливців та рибалок;

3) видавати обов'язкові постанови в справах мисливства і 
рибальства в непромислових водах УСРР;



4) затверджувати подавані від Всеукраїнської кооперативної 
спілки мисливців і рибалок правила мисливства та рибальства 
в непромислових водах;

5) подавати до законодавчих органів проекти законодавчих 
актів у справах мисливства й рибальства, в тому числі проекти 
утворення мисливських та рибних заповідників;

6) керувати науково-дослідною роботою щодо мисливства й 
рибальства, готувати кадри в галузі мисливства та рибальства;

7) розпоряджати коштами, що їх видано з державного бю
джету на заходи до розвитку мисливства та рибальства й за
гально керувати видаткуванням коштів, асигнованих на ці за
ходи з місцевих бюджетів.

17. Всеукраїнська кооперативна спілка мисливців і рибалок 
є єдиний центр системи мисливської та рибальської кооперації 
на території УСРР, до відання якої належить:

1) об єднувати всіх мисливців і рибалок, що рибалкують в 
непромислових водах УСРР, для організації раціонального ми
сливського та рибальського господарювання, добування про
дукції мисливства й рибальства та реалізації її;

2) об'єднувати та здійснювати всі заходи щодо розвитку та 
перебудови на території УСРР мисливського, звірницького й 
рибного господарства в водах, що їх не залічено до категорії 
рибопромислових;

3) провадити мисливське й рибне господарство;
4) організувати та господарсько використовувати заповід

ники, заказники, спеціяльні культурні звірницькі, птахівничі й 
рибні господарства;

5) організувати та провадити заготівлю продуктів мисливства 
й рибальства;

6) постачати своїм членам мисливську зброю, припаси Й при
ладдя для мисливства та рибальства, влаштовувати споруди і 
взагалі давати все потрібне для мисливства Й рибальства;

7) організувати охорону мисливських та рибальських вжит
ків і наглядати за додержанням правил їх експлуатації;

8) поширювати знання з мисливства й рибальства через ви
дання літератури, організацію лекцій, доповідей, курсів тощо;

9) видавати додаткові правила щодо провадження мисливства 
й рибальства на розвиток правил, видаваних Народнім комісарія- 
том постачання УСРР;

10) опрацьовувати всі питання в справах мисливства й рибаль
ства в непромислових водах та подавати до Народнього коміса- 
ріяту постачання УСРР на затвердження проекти постанов і 
розпоряджень у цих справах;

11) провадити боротьбу з хижаками в сільському господар
стві й мисливстві та допомагати боротьбі з усілякими шкідниками.



18. Всеукраїнська кооперативна спілка мисливців і рибалок 
чинить на підставі статуту, що його затверджує Народній комі
саріат постачання УСРР.

Охорона мисливських і рибальських вжитків, ко:.гроля за додержанням 
законів та правил щодо мисливства й рибальства та Заходи до боротьби 

з праволомствами в галузі мисливства Й рибальства.

19. Нагляд та контролю за додержанням законів і правил 
мисливства та рибальства в непромислових водах покладається на:

1) органи Всеукраїнської кооперативної спілки мисливців і 
рибалок, в тому числі спеціяльну мисливську та рибальську ін
спекцію і сторожів вжитків, а так само на окремих членів Все
української кооперативної* спілки мисливців та рибалок за упов
новаженням її керівних органів;

2) місцеві органи влади (сільські, селищні і міські ради й 
райвиконкоми);

3) робітничо*селянську міліцію;
4) лісову сторожу.
20. Особам, що провадять нагляд та контролю за мислив

ством І рибальством, надається право складати протоколи на 
осіб, що зламають закони, правила та обов'язкові постанови 
щодо мисливства та рибальства, і подавати ці протоколи до 
відповідних органів порядком, зазначеним в Адміністративному 
кодексі УСРР, для накладання штрафів або вжиття інших захо
дів адміністративного впливу.

21. За зламання законів, правил і обов'язкових постанов про 
мисливство Й рибальство у водах, не залічених до категорії 
рибопромислових, накладається штраф або вживається Інших 
заходів адміністративного впливу за Адміністративним кодексом 
УСРР. Незалежно від того органам Всеукраїнської кооперативної 
спілки мисливців та рибалок на підставі її статуту надається 
право вживати до членів спілки мисливців та рибалок заходів 
дисциплінарного впливу.

22. Штрафи, справлені за зламання законів, правил і обов'яз
кових постанов про мисливство та рибальство у водах, не залі
чених до категорії рибопромислових, розподіляється так:

а) 50% суми штрафу надходять відповідно до місцевого бю
джету районового виконавчого комітету, міської, селищної або 
сільської ради;

б) 30% зараховується в особливий фонд Всеукраїнської ко
оперативної спілки мисливців та рибалок для преміювання осіб, 
що викрили зламання правил про мисливство та рибальство;

в) 20% надходять до відповідних за місцем зламання орга
нізацій Всеукраїнської кооперативної спілки мисливців та риба
лок до її спеціяльного фонду на поліпшення мисливського та 
рибного господарства.



23. Усе здобуте незаконним мисливством або рибальством 
передається заготовчим органам Народнього комісаріату поста
чання за встановленими цінами. Одержані суми надходять до 
органів Всеукраїнської кооперативної спілки мисливців та ри
балок у фонд поліпшення мисливського та рибного господарства.

У в а г а .  Коли на місці нема заготовчих органів, то 
здобич, що швидко псується, передається безплатно до най
ближчих установ соціяльного забезпечення та дитячих бу
динків.

24. Мисливську зброю, що її за чинним законодавством відби
рається у власників - і членів Всеукраїнської кооперативної спілки 
мисливців та рибалок і не членів, передається організаціям Все
української кооперативної спілки мисливців та рибалок за ста
лими цінами, що їх установлює Народній комісаріят постачання. 
Одержані суми надходять на прибуток держави за кошторисом 
Народнього комісаріату постачання на утворення особливого 
його фонду для фінансування спеціальних заходіз щодо ми
сливства.

Джерела фінансування мисливського й рибного господарств у водах, що 
їх не залічено до категорії рибопромислових.

25. НижчеперелІчені заходи щодо мисливського й рибного 
господарства фінансуються з державного бюджету за коштори
сом Народнього комісаріяту постачання УСРР:

1) заходи до розвитку та перебудови мисливського госпо
дарства;

2) утримання державних мисливських і рибних заповідників;
3) організацію звірницьких та хутрових господарств;
4) на боротьбу із шкідниками в мисливському та рибному 

господарстві;
5) культурно-освітню та наукову роботу в справі мисливства 

й рибальства в непромислових водах;
6) готування кадрів фахівців мисливства та рибальства.
26. Всеукраїнська кооперативна спілка мисливців та рибалок 

провадить відрахування від внесків своїх членів на заходи до 
поліпшення мисливського й рибного (в непромислових водах) 
господарств.

іі.
Цю постанову видано на скасування постанови Ради народ- 

ніх комісарів УСРР з 10 липня 1923 року „Про право мислив
ства11 (36. уз. УСРР 1923 р. № 26, арт. 389) та на скасування 
арт. арт. 2, 3 і 4 постанови РНК УСРР з 16 червня 1925 р. 
„Про декрети й постанови Уряду УСРР, що стратили силу й 
змінюються в зв'язку з виданням постанови ЦВК І РНК СРСР



з 12 грудня 1924 рЛ ,ІІро порядок провадження торгівлі, пере
хований, користування, обліку й перевозу зброї, пальних запа
сів, розривних набоїв і вибухових речовин" (36. уз. УСРР 
1925 р. № 37, арт. 269).

Харків, 15 травня 1031 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко Заст. голови РНК УСРР Серби- 

і#нко, Заст. секретаря ВУІДВК К Горлинський.

ПОСТАНОВА РИК УСРР

154, Про організацію Всеукраїнської академії сільсько
господарських наук.

Щоб пристосувати всю науково-дослідну роботу на Україні 
н галузі сільського господарства до справи піднесення та соціа
лістичної реконструкції сільського господарства УСРР і щоб 
встановити єдине організаційне Й методологічне керівництво 
науково дослідною роботою, Рада народніх комісарів УСРР по
с т а н о в и л а :

1. Організувати у віданні Народнього комісаріяту земельних 
справ УСРР Всеукраїнську академію сільсько-господарських 
наук, як асоціацію сільсько• господарських науково-дослідних 
інститутів, з тим, щоб всю оперативну науково-дослідну роботу 
здійснювали інститути.

2. До складу Всеукраїнської академії сільсько-господарських 
наук входять усі сільсько-господарські науково-дослідні інсти
тути йа території УСРР з усіма їхніми філіалами, а так само 
Центральна сільсько-господарська книгозбірня.

У в а г а .  Координацію Й керівництво діяльністю загально
союзних сільсько-господарських науково-дослідних інсти
тутів, що є на території УСРР, Всеукраїнська академія 
сільсько-господарських наук провадить тільки стосовно 
виконання цими інститутами робіт для УСРР.

3. Для координування роботи інститутів та загального керів
ництва їхньою діяльністю утворити президію академії, склад якої 
настановлює Рада народніх комісарів УСРР на подання Народ
нього комісаріяту земельних справ УСРР.

Президія академії періодично скликає пленуми академії у 
складі: директорів та наукових робітників науково-дослідних 
інститутів, що входять до складу академії, представників На
роднього комісаріяту постачання УСРР, Вищої ради народнього 
юсподарства УСРР, Народнього комісаріяту освіти УСРР, Укр- 
колгоспцентру, Укрсількоопцентру, Всеукраїнського товариства



аграрників-маркснстів і Всеукраїнських комітетів професійних 
спілок робітників хліборобських радгоспів, робітників тварин
ницьких радгоспів І робітників МТС та наймитів.

4. Всеукраїнська академія сільсько-господарських наук вхо
дить до системи Всесоюнозї академії сільсько-господарських 
наук імени В. І. Леніна.

5. Всеукраїнська академія сільсько-господарських наук є на 
державному бюджеті за кошторисом Народнього комісаріату 
земельних справ УСРР.

6. Запропонувати Народньому комісаріатові земельних справ 
УСРР протягом місяця опрацювати і подати на затвердження 
Ради народнії комісарів УСРР уставу про Всеукраїнську акаде
мію сільсько-господарських наук.

Харків, 22 травня 1931 р.

Голова РНК УСРР В. Чубар. Керівннчий справ РНК УСРР Я. Касян.

П О П Р А В К И
до 36. Зак. № 14 за 1931 р. (до таблиць в додаткові 1-му до арт. 129).

м
36
Зак.

Стор | Р а й о н
| Рядок
і на
І стор.

Шпаїьта таблиці Надруков. Треба

14 324 Бериславський 2 зн. І 8та9(прибутк. ко-
ня й вел рог. худ) 28...32 32 ..28

п 324 Велико-Олексан-
дрівський . . . 1 зн. 8та9(прибутк. ко*

ня й вел. рог. худ ) 28 ..32 32...28
т 328 Шостенський . . 5 зг. 3 й 7 (сіножаті й

засіви тютюну). 62..200 26.. 240
• 330 Жмеринський . . 13 зг. 3 (сіножаті) . . 34 32
п 330 Калинівський . . 14 зг. 3 (сіножаті). . , 32 34
9 333, Чорнухіяськнй 2 зя. 1 (назва районів). Чорпухін- Чорнухін-

і 1 ський ський

Поправки до 36. Зак. УСРР за 1931 р
36. Зак. № Сторінка Рядок Надруковано Треба

15 342 20 зг. зміну арт. арт. 
46, 47\ 48, 

49, 55 1 72* 
Ади. Код. 

1926 р. № 17,

зміну арт. арт.

, і.#»*’-5
------?

І 7 зг.

46, 47. 47і, 
49, 55 і 72і 
Адм. Код 

1928 р. № 17,

Редагують: редактори-консультанти НКЮ

Видає: НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар*



-ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ-
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ

№ 19______ 11 червня 1931 р.______ № 19
З М І С Т

Постанови ВУЦВК і РИК УСРР.
155. Зміна постанови .Про заходи проти хижацького знищування коней".
156. Доповнення та зшиа Кримінального кодексу УСРР.

Постанови РНК УСРР.
157. Зміна постанови .Як розподіляти та використовувати дееятивідсоткові від*

рахування від сум, реалізованих з державної внутрішньої позики .П'яти* 
річка за чотири роки".

158. Про заходи адміністративного впливу за недодержання правил державно!
реєстрації.

159. Зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з затвердженням від РНК Союзу РСР
.Устави про державну реєстрацію підприємств, організацій 1 осіб, що беруть 
участь у господарському обороті".

60. Зміни в Уставі про Гідро-метеорологічвий комітет УСРР.

Постанова УЕН.
161. Про скасування постанов Українсько! економічної наради, що регулюють

рибальство у водах загальнодержавного значення.

Інструкція НК РСІ УСРР та постанова Наркомсоцзабезу УСРР.
162. Про відрядження.
163. Скасування Інструкції в справі прикладання постанови ВУЦВК „Про

персональні пенс)! й допомоги особам, шо мають виключні заслуги перед 
Республікою".

ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР

155. Зміна постанови .Про заходи 'проти хижацького знищу
вання коней*.

Щоб погодити постанову ВУЦВК 1 РНК УСРР .Про заходи- 
проти хижацького знищування коней“ із законодавством Союз> 
РСР, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і. на. родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и : І

бібліотека урсі-Д

їм.



І.
Арт. арт. 1 і 2 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 22 грудні 

1930 р. „Про заходи проти хижацького знищування коней* (Зб 
Зак. УСРР 1930 р. № 29, арт. 267) ухвалити в такій редакції;

„1. Заборонити вбивати на м'ясо кінський молодняк і коней 
крім явно непридатних для господарської роботи, а так саме 
доведення їх до стану господарської непридатности (калічення 
залишення без догляду, без годівлі тощо) з метою знищити їх“

„2. За зламання заборони, зазначеної в арт. І цієї постанови, 
районові виконавчі комітети і міські ради, виділені на окремі 
адміністративно-господарські одиниці, накладають порядком, пе
редбаченим в Адміністративному кодексі УСРР, штраф розміром 
десятиразової вартости тварини за місцевими заготівельними 
цінами.

Крім того, селян, що завинили зловмисним знищуванням госпо
дарсько-придатних коней та кінського молодняку, не можна прий
мати до колгоспів.

У куркулів та приватних скупників, що зловмисно ламають 
цю постанову або підбурюють до того інших, районові виконавчі 
комітети і міські ради, виділені на окремі адміністративно-гос
подарські одиниці, повинні крім того конфіскувати усю їхню 
худобу.

Одночасно цих осіб притягається до кримінальної відпові- 
дальности за арт. 752 Кримінального кодексу УСРР (Зб. Зак. 
УСРР 1930 р. Яз 4, арт. 44)“.

ІІ.
Цю постанову видано відповідно до постанови РНК СРСР з 

26 грудня 1930 р. „Про забезпечення цілости й росту тяглової 
сили в сільському господарстві та возовому транспорті" (Зб. Зак. 
СРСР 1931 р. № 2, арт. 22).

Харків, 25 травня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Голова РНК УСРР В. Чубар. Секретар ВУЦВК 

М. Васиденко.

156. Доповнення та зміна Кримінального кодексу УСРР.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітеті Рада народніх 
комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Додати до Кримінального кодексу УСРР (Зб. Уз. УСРР 

1927 р. № 26-27, арт. 132) арт. арт, 54-6“, 126лта 126-2такої редакції:



„54-6а. За заявку й передання закордон винаходів та удоско
налень, що стосуються до державної оборони, а так само інших 
винаходів та удосконалень, визнаних за таємні,—

позбавлення волі на реченець найменш три роки з кон
фіскацією всього або частини майна,

а за тих випадків, коли ці дії завдали, або могли завдати 
особливо тяжкої шкоди інтересам Союзу РСР,—

вищий захід соціяльнфї оборони — розстріл або оголошення 
за ворога трудящих, з конфіскацією майна, з позбавленням 
громадянства союзної республіки Й тим самим громадян
ства Союзу РСР та з висланням за межі Союзу РСР на
завжди*:

,126і. За заявку закордоном без належного дозволу винаходів, 
зроблених у межах Союзу РСР, а так само винаходів, що їх зро
били за кордоном радянські громадяни, відряджені від дер
жави,-—

примусову роботу на реченець до одного року або штраф 
до одної тисячі карбованців.

За передачу без належного дозволу закордон винаходів, за
значених у частині 1 цього артикулу,—

позбавлення волі на реченець до десятьох років з конфі
скацією всього або частини майна*.

„1262. За зламання правил, що їх встановлено уставою про 
винаходи та про технічні удосконалення,—

примусову роботу на реченець до шістьох місяців або 
штраф до одної тисячі карбованців".

2. Арт. 190 Кримінального кодексу УСРР ухвалити в такій 
редакції:

„190. За самовільне використування літературних, музичних 
і інших мистецьких або наукових творів, ламаючи закон про 
авторське право,—

примусову роботу до трьох місяців або штраф до одної 
тисячі карбованців*.

ІІ.

3. Цю постанову видано на підставі арт. 6 постанови ЦВК і 
РИК Союзу РСР з 9 квітня 1931 року „О введений в действие 
положення об изобретениях и технических усовершенствова- 
ниях* (Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК з 11 квітня 1931 року 
№ 100).

Харків, 25 травня 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Голова РНК У£РР В. Чубар. Секретар 
ВУЦВК М. Василенко.



ПОСТАНОВИ РНК УСРР

157. Зміна постанови „Як розподіляти та використовувати 
десятивідсоткові відрахування від сум, реалізованих з державної 

внутрішньої позики „П'ятирічка за чотири роки**.

Рада народні* комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
Арг. арт. 1 і 3 своєї постанови з 21 листопада 1930 р. „Як 

розподіляти та використовувати десятивідсоткові відриваній 
від суд, реалізованих з державної внутрішньої позики „П'яти
річка за чотири роки* (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № 20 арг. 243) 
ухвалити в такій редакції:

„1. Надходження 10% відрахувань від сум, реалізованих з дер
жавної внутрішні ої позики „П'ятирічка за чотири роки* витрачати 
виключно на здійснення господарського й культурного будів 
ництвз, а саме: на будівництво шкіл та лікарень.утримання їх, фінам 
сування місцевої промисловості!, фінансування заходів щодо 
сільського Й комунального господарства тощо".

„3. Відрахування від сум позики, реалізованої в частинах і 
установах Робітничо-селянської червоної армї (в тому числі Об'єд
наної державної політичної управи й конвойної варти), передає
ться на потреби господарського та культурного будівництва за
гальних частин Робітничо-селянсько! червоної армії Й військ 
спеціальною призначення Об'єднаної державної політичної управи, 
кому слід, на території Української військової округи*.

Харків, 24 травим 1931 р.
Голова РНК УСРР В. Чубар. Кершннчий справ РНК УСРР Я. Касян
Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 28 травня 1931 р. № 122.

158. Про заходи адміністративного впливу за недодержання 
правил державної реєстрації.

Рада народпіх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
І.

1. Падати Народньому комісаріатові фінансів УСРР, Народ- 
ньому комісаріатові фінансів АМСРР і місцевим фінансовим 
органам, кому слід, право накладати штрафи за такі зчамання 
правил державної реєстрації:

а) коли відомості, що їх слід заносити до державного реєстру, 
не будуть надіслані до органу державної реєстрації протягом 
10 днів, відколи сталися факти, що їх треба зареєструвати;

б) коли органи державної реєстрації повідомлять заявника 
гро потребу надіслати додаткові відомості та документи і їх не 
буде подано протягом речення, встановленого від органів дер
жавної реєстрації;



в) коли публікацію про реєстрацію не буде зроблено протягом 
10 днів від дня реєстрації.

2. За зазначені в арт. І цієї постанови зламання правил про 
державну реєстрацію Народній комісаріят фінансів УСРР, На
родній комісаріат фінансів АМСРР І місцеві фінансові органи 
мають право накладати штрафи розміром:

1) коли зламання правил учинено вперше — найбільш 100 кар
бованців;

2) у разі повторностй цих зламакіь — найбільш 300 карб.
3. Заходи адміністративного впливу, передбачені арт, арт, 1 і 2 

цієї постанови, застосовується до тих осіб, що повинні подавати 
відомості й робити публікацію за правилами про державну реє
страцію.

4. Постанови Народнього комісаріату фінансів УСРР про 
накладання штрафів є остаточні. Постанови Народнього коміса
ріату фінансів АМСРР і місцевих фінансових органів можна про
тягом 5 днів оскаржити до Ради народніх комісарів АМСРР, 
районових виконавчих комітетів і міських рад, виділених на окремі 
адміністративно-господарські одиниці, до кого слід.

И.
Цю постанову видано на підставі постанови Ради народніх 

комісарів Союзу РСР з 9 лютого 1931 р. „Про затвердження 
устави про державну реєстрацію підприємств, організацій і 
осіб, що беруть участь у господарському обороті“ (36. Зак. СРСР 
1931 р. № 8, арт. 99).

Харків, 26 травня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.

159. Зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з затвердженням 
від РНК Союзу РСР „Устави про державну реєстрацію під
приємств, організацій і осіб, що беруть участь у господар

ському обороті44.

У зв'язку з тим, що Рада народніх комісарів Союзу РСР за
твердила „Уставу про державну реєстрацію підприємств, орга
нізацій і осіб, що беруть участь у господарському обороті" (36. 
Зак. СРСР 1931 р. № 8, арт. 99) Рада народніх комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

І.
Свою постанову з 16 лютого 1928 р. „Про реєстрацію дер

жавних підприємств, які діють на засадах комерційного (госпо 
дарського) розрахунку, що їхні статути мають затверджувати



органи АМСРР, а так само товариств з обмеженою відповідаль
ністю, що їх утворюється явочним порядком, у другому поділі 
торгового реєстру" (36. Уз, УСРР 1928 р. № 5, арт. 43) і поста
нову свою з 29 грудня 1928 р. „Про заходи адміністративного 
впливу за недодержання реченців торгової реєстрації" (36. Зак. 
УСРР 1929 р. № 4, арт. 21) скасувати.

ІІ.
Цю постанову видано на підставі постанови Ради народніх 

комісарів СРСР з 9 лютого 1931 р. „Про затвердження устави 
про державну реєстрацію підприємств, організацій І осіб, що 
беруть участь у господарському обороті" (36. Зак. СРСР 1931 р. 
№ 8, арт, 98)*

Харків, 27 травня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР В. ПораЙко. Керівнпчнй справ РИК УСРР Я. Касян

160. Зміни в Уставі пр'о Гідро-метеорологічний комітет
УСРР.

Рада народніх комісарів УРСР п о с т а н о в и л а :
Поробити такі зміни в Уставі про Гідро-метеорологічний ко

мітет УСРР (36. Зак. УСРР 1929 р. № ЗО, арт. 239):
1. Арт. 1 ухвалити в такій редакції:
„1. При Народньому комісаріяті земельних справ УСРР для 

керівництва гідро метеорологічною службою на території УСРР 
є Гідро-метеорологічниЙ комітет у складі: голови, двох заступ
ників і шістьох членів (з призначення) Й директора Науково-до- 
слідчого інституту гідро-метеорології (за посадою).

Голову, заступників голови й членів комітету (з призначення) 
пастановлює Рада народніх комісарів УСРР, з тим, що першого 
заступника голови комітету настановлюється на подання Штабу 
УВО, а другого заступника голови комітету й членів комітету — 
на подання Народнього комісаріяту земельних справ УСРР за 
попередньою згодою з Гідро-метеорологічним комітетом Союзу 
РСР. Кандидатів у члени комітету по одному висувають: Уповно
важений Народнього комісаріяту шляхів Союзу РСР прй Уряді 
УСРР, Уповноважений Народнього комісаріяту водяного транс
порту Союзу РСР при Уряді УСРР, Народній комісаріат поста
чання УСРР і Вища рада народнього господарства УСРР".

2. П. п. 2, 3 і 5 арт. 4 ухвалити у такій редакції:
(4. Гідро-метеорологічному комітетові УСРР надається право):
„2) подавати через Народній комісаріат земельних справ УСРР 

на розгляд Ради народніх комісарів УСРР доповіді й проекти 
постанов у справах своєї компетенції;



„3) порушувати через Народній комісаріят земельних справ 
УСРР перед Радою народніх комісарів УСРР справу про зупи
нення розпоряджень Гідро-метеорологічного комітету Союзу РСР, 
порядком арт. 5 Устави про нього";

*5) порушувати перед Радою народніх комісарів АМСРР справу 
про організацію при Народньому комісаріяті земельних справ 
АМСРР Гідро метеорологічного бюра".

3. Арт. 6 — скасувати.
4. Арт. 8 ухвалити в такій редакції:
„8. При Народньому комісаріяті земельних справ АМСРР, на 

подання Гідро-метеорологічного комітету УСРР, організується 
Гідро-метеорологічне бюро АМСРР, це бюро чинить за уставою, 
що її затверджує Рада народніх комісарів АМСРР.

Харків, 27 травня 1931 р.
Голова РНК УСРР В. Чубар. КерІвничиЙ справ РНК УСРР Я. Касян.

ПОСТАНОВА УЕН.

161. Про скасування постанов Української економічної 
наради, що регулюють рибальство у водах загальнодержавного

значення.

У зв'язку з виданням постанови ЦВК і РНК Союзу РСР „Про 
порядок оподаткування одноосібних ловецьких господарств" (36. 
Зак. СРСР 1931 р. № 13, арт. 127) і з переданням справи регу
лювання рибальства до Народнього комісаріяту постачання, Україн
ська економічна нарада п о с т а н о в и л а :

Визнати за нечинні такі постанови Української економічної 
наради:

1) з 17 липня 1923 року „Про правила рибальства у водах 
загальнодержавного значення (морських, лиманових, передгірло- 
вих, річних, озерних і інш. (Чорноморського водозбору в межах 
УСРР" (36. Уз. УСРР 1923 р. відд. ІІ № 11/13, арт. 65):

2) з 10 листопада 1923 року „Положення про порядок вико- 
ристовання рибальства у промислових місцевинах загальнодер
жавного значення" (36. Уз. УСРР 1923 р. відд. ІІ, № 20-22, 
арт. 89);

3) з 19 липня 1926 року „Про зміну й доповнення .Положення 
про порядок використовання рибальства у промислових місце
винах загальнодержавного значення" (36. Уз. УСРР 1926 р. відд. ІІ, 
№ 23, арт. 78).

Харків, 27 травня 1931 р.
Голова УЕН В. Чубар. КерІвничиЙ справ УЕН Я. Касян.



ІНСТРУКЦІЯ НК РСІ УСРР,.
162. Про відрядження.

ПІДСТАВА: постанова ВУЦВК і РИК УСРР з 2 січня 
1929 р. Мро контрольно-обслідну роботу урядництв УСРР* 
(36. Зак. УСРР 1929 р. № 4, арт. 25); постандва РИК УСРР 
з 23 лютого 1931 р. „Про витрати на відрядження та об- 
слідницькі роботи в 1931 р.и (прот. РИК УСРР М 5*699, 
п. 25) та постанова ЦКК ВКП(б) і ЯК РСІ СРСР з 12 січня 
1931 р. „Про боротьбу з численністю контролі* („Известия9 
ЦВК СРСР і ВЦВК з 4 лютого 1931 р. М 34).

Видано на додаток до інструкції ЯК РСІ УСРР з 5 січня 
1929 р. щодо прикладення постанови ВУЦВК і РЯК УСРР з 
2 січня 1929 р. „Про контрольно-обслідну роботу урядництв 
УСРРи (36. Зак. УСРР 1929 р. від. ІІ, № 4, арт. 11).

Народній комісаріат робітничо-селянської інспекції УСРР 
встановлює такий порядок відряджень:

1. Обслідні відрядження провадять урядництва лише на під
ставі обслідних планів даного урядництва, поюджених з НК РСІ.

2. Відрядження для позапланових обслідів можна провадити 
тільки за виключних випадків, а саме, коли обсліди є безпосе
реднім виконанням директиви Уряду. Про позапланові обсліди 
урядництва завчасу повідомляють НК РСІ, щоб запобігти можли
вому паралелізмові.

3. Наркомати подають з початку року до НК РСІ свої річні 
обслідні пляни, зведені за своє урядництво, т.т., до цих плянів 
включається всі обсліди, що іх повинні зробити не тільки всі 
сектори самого Наркомату, а й ті господарські організації, що 
підурядні або підконтрольні даному наркоматові. Отже, до об- 
слідного пляну, що його подає ВРНГ, треба включати обсліди, 
що їх накреслили сектори й об'єднання ВРНГ. Те саме й щодо 
Наркомпостачання.

До пляну обсліду,* що подає Наркомзем, треба включати 
обсліди, накреслені від с. г. кооперативних центрів.

4. На підставі річних плянів урядництва подають з початку 
кожного кварталу у двох примірниках до НК РСІ поквартальні 
пляни з обліком завдань Уряду, непередбачених у річному плані.

Поквартальні пляни надсилається до НК РСІ за такою формою:

Назва об'єкту обсліду Реченці: від 3 яких ли-
Хто обслідуватиме 

(назва сектора, об'єд-

з/ч.
(підприємства або уста

нови) і до
тань буде 

обслід.
нання, коописктру, 
на які покладається
провадити обслід.)



На підставі поквартальних плинів урядництв НК РСІ скла
дає зведені плини обслідів: а) промисловосте б) Сільського гос
подарства; в) постачання; г) соціяльно-культурного будівництва.

На підставі зведених плинів відповідні групи НК РСІ орга
нізують комплексні обсліди, що їх провадять представники різ
них урядництв та громадських організацій, зацікавлених в об- 
сліді цих самих об'єктів.

У в а г а .  Зведений плин обсліду районів складає оргвід
діл ВУЦВК. Комплесні обсліди районів організує так само 
Оргвідділ ВУЦВК.

6. Забороняється всім державним та громадським органам 
провадити безпосередні обсліди в питаннях, що їх контролюється 
через Тимчасову контрольну комісію, а саме: виявлення наяв- 
ности тих або інших матеріалів та краму, перевірки виконання 
раціоналізаторських пропозицій, перевірки перебігу виконання 
замовлень, перевірки видаткування коштів на житлобудівництво 
при підприємствах, перевірки виконання культурно-побутового 
обслуговування підприємств, перевірки виконання трудового 
законодавства та колдоговорів, з'ясування питань перебігу ви
робничої практики, перевірки постави та перебігу соцзмагання 
Й ударництва, перевірки роботи сприяння винахідництву, пере
вірки одержаних від підприємств даних тощо.

Такі обсліди до лляну включається, але виконують іх вик
лючно через ТКК.

7. Посилати на підприємства або до районів обслідні бри
гади, як правило, забороняється. Як виняток, дозволяється це 
тільки за комплексних, т.т. всебічних обслідів підприємств або 
районів, з особливого дозволу НК РСІ та оргвідділу ВУЦВК 
(щодо районів).

8. Особам, відряджуваним для обслідів підлеглих або кон
трольних підприємств чи установ, відповідне урядництво або 
установа, що має право безпосередньої контролі, видає мандата 
або посвідку, де зазначається мету обсліду, дату видання ман
дату Й довгість обсліду.

Мандата або посвідку треба видавати обов'язково за підпи
сом керівника урядництва чи центральної установи або Його 
заступника.

У в а г а .  Видання мандатів та ї,х облік зосереджується 
в одному місці (в секторі контролі).

9. Кожний обслід провадиться обов'язково за робочою зазда
легідь складеною програмою, що її затвердив керівник урядни
цтва або відповідний відділ. В програмі докладно зазначається 
об'єкт та зміст наступного обсліду, методи його проведення, а



так само й установи та громадські організації, що їх залучати- 
меться до участи в обсліді.

10. Мандати на обслід обов'язково візується в НК РСІ. Без 
візи НК РСІ мандат недійсний і витрати на відрядження вва
жається за незаконні. Підприємствам та установам забороняється 
допускати обслідувачів провадити обслід без візи НК РСІ на 
мандатах.

11. Обслідувачі зобов'язані обміркувати з адміністрацією та 
громадскістю обслідуваного підприємства або установи свої 
висновки про виявлені хиби й заходи, щоб їх усунути.

12. На підприємствах і в установах провадиться точну реє
страцію обслідів за такою формою:
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Матеріяли всіх обслідів, що їх проведено в даній установі 
або підприємстві, зберегають певні особи, систематизувавши їх.

13. Не треба погоджувати г НК РСІ та візувати мандати на 
оперативні відрядження господарських органів, які провадиться 
виключно з персонального дозволу керівника установи або за
ступника Його, що відповідають за їх доцільність.

Оперативні відрядження провадиться в межах затвердженого 
для кожного госпоргану кошторису.

14. Суворо забороняється провадити обсліди під виглядом 
оперативно - виробничих відряджень. Для цього на мандатах 
або посвідках осіб, відряджуваних до підурядних підприємств 
або установ для технічного керівництва та інструктування, а 
так само і в інших оперативних завданнях треба докладно 
зазначати зміст виробничо-оперативного доручення, обов'язково 
помічаючи на мандаті: „без права робити обслід".

Особи, відряджені на підприємство з виробничо-оперативним 
завданням, зобов'язані, коли вони повернуться з відрядження, 
подати на звороті відрядного документу відмітку адміністрації 
підприємства про час прибуття та від'їзду та про виконання 
завдання.



15. Для кожного відрядження обов'язково встановлюється 
певний реченець, потрібний для врегулювання питання, що по
требує виїзду на місце.

Продовження реченця відрядження припускається кожного 
разу з особливого дозволу керівника установи або його заступ
ника лише за випадків гострої на це потреби.

Час перебування у відрядженні понад визначений реченець, 
без особливого дозволу на це керівника установи або його зас
тупника, вважається за прогул і не оплачується.

16. Повернувшися з відрядження, особа, що була у відряд
женні, зобов'язана подати короткий звіт про наслідки своєї ро
боти щодо виконання дорученого їй завдання.

17. Інструкторські подорожі з наркоматів та кооперативних 
центрів для інструктування районових установ та організацій 
провадиться так само за річними та поквартальними плинами, 
пов'язаними із зведеним планом обслідів районів, якого склада
ється за арт. 5 цієї інструкції.

18. Виїзди на виклики вищих органів або для погодження 
термінових справ не потребують візи від НК РСІ, а провадяться 
тим таки порядком, що й оперативні відрядження, в межах 
кошторису.

19. Відрядження до Москви візи від НК РСІ не потребують, 
але такі відрядження обов'язково треба візувати в Постпредстві 
УСРР при Уряді СРСР у Москві. Без такої візи бухгатерія уста
нов і підприємств не має права оплачувати відрядження.

20. В секторі контролі та з бухгальтерії кожної установи або 
підприємства точно реєструють відрядження за такою формою:

Прізвище Куди відряджено В яких 
справах

На який 
мас

Вартість
відрядження

Кожного місяця підсумовується вартість відряджень і допо
відається про це керівникові установи.

21. Суворо забороняється, під особисту відповідальність роз
порядників кредитів і головних бухгальтерів, витрачати на об- 
слідні та оперативні відрядження суми, призначені на іншу мету.

22. В кошторисі кожної установи у шпальті .подорожнє по
стачання" треба визначати витрати окремо на інспекторсько- 
об^'лідні та інструкторські відрядження Й окремо на оперативні 
відрядження; ці суми затверджу ють НК РСІ та НКФ УСРР.



23. На розпорядників кредитів і головних бухгальтерів покла
дається обов'язок, під їх особисту відповідальність, пильнувати, 
щоб без візи НК РСі інспекторсько-обслідні та інструкторські 
відрядження не оплачували.

Харків, 29 квітня 1931 р.
Заст. НК РСІ УСРР Олексіїв. Заст. вав. оргвідділу ЦКК НК РСІ Лагода.

ПОСТАНОВА НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР

163. Скасування інструкції в справі прикладання постанови 
ВУЦВК „Про персональні пенсії й допомоги особам, що мають 

виключні заслуги перед Республікою11.

У зв'язку з виданням постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 
5 травня 1931 р. „Про персональні пенсії особам, що мають ви
няткові заслуги перед Республікою, і про пільги та переваги для 
персональних пенсіонерів" (36. Зак. УСРР 1931 р., № 17, 
арт. 147), якою касується постанову ВУЦВК з 2 травня 1923 р. 
„Про персональні пенсії й допомоги особам, що мають виключні 
заслуги перед Республікою" (36. Уз. УСРР 1923 р. № 14, арт. 
256 і 1930 р. № 5, арт. 59), Народній комісаріат соціяльного 
забезпечення УСРР п о с т а н о в и в :

Інструкцію свою з 4 вересня 1923 р. в справі прикладання 
зазначеної постанови ВУЦВК з 2 травня 1923 р. „Про персо
нальні пенсії Й допомоги особам, що мають виключні заслуги 
перед Республікою", -скасувати.

Харків, 6 травня 1931 р.
Наркомсоцзабезу УСРР Покоркнй.
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РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 

№ 20 15 червня 1931 р. № 20

З М І С Т
Постанови ВУЦВК і РНК

164. Про організацію відділів та Інспектур при районових виконавчих комітетах 
1 міських радах, виділених на окремі адміністративно-господарські одиниці.

165 Зміна •Положення про Всеукраїнський центральний комітет допомоги хворим 
1 пораненим чсрвоноармійцям, Інвалідам війни, їх родинам та демобілізова
ним і Його місцеві органи".

Інструкція Головупркомгоспу при РНК УСРР
Н56 Як прикладати постанову ВУЦВК 1 РНК УСРР «Про орендну мату за бу

дники, що ними відають міські та селищні ради.

ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР

164. Про організацію відділів та інспектур при районових 
виконавчих комітетах та міських радах, виділених на окремі 

адміністративно-господарські одиниці.

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

1. На зміну постанови Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету й Ради народнії комісарів УСРР з 2 вересня 
1930 р. „Про ліквідацію округ та перехід на двоступневу си
стему управління* (36. Зак. УСРР 1930 р., ЛІ? 23, зрт. 225) та на 
скасування постанови президії Всеукраїнського центрального ви
конавчого комітету з 23 серпня 1930 року .Про структуру й 
итяти районовнх виконавчих комітетів* (36. Зак. УСРР 1930 р.. 
/4 20, арт. 200)—-з І червня 1931 р. в районових виконавчих 
комітетах І міських радах, виділених на окремі адміністративно- 
господарські одиниці уупцтиіи ВІДДІЛИ тз~(Інспектури порядком,

Уці Я постанови.
УРСР

таїти їй відділи тя 
зазначеним у ннжченав^ета^ЧІЇіїит}

ВДДОТЕКА

ІНІ



2. У складі районового виконавчого комітету утворити від
діли земельний, постачання, фінансовий, народньої освіти і ро
бітничо-селянської інспекції.

Крім того, в складі районного виконавчого комітету утворити 
плянове бюро та управу міліції й кримінального розшуку.

3. При районовому виконавчому комітеті утворити районові 
інспектури: місцевого господарства й шляхового будівництва, 
праці Й соціального забезпечення і охорони здоров'я.

Крім того, при районовому виконавчому комітеті е комісія 
поліпшення праці й побуту робітниць і селянок, а так само інші 
комісії та ради, що чинять на підставі спеціяльних законів.

У в а г а .  У районах із значно розвиненою місцевою про
мисловістю та значним комунальним господарством, можна, 
з дозволу президії Всеукраїнського центрального виконав- 
чого комітету, утворити відділ місцевого господарства і шля
хового будівництва.

У промислових районах можна утворити відділ праці й окрему 
інспектуру соціяльного забезпечення, кожного разу з окремого 
дозволу президії Всеукраїнського центрального виконавчого ко
мітету.

4. У складі міських рад, виділених на окремі адміністративно- 
господарські одиниці, утворити відділи: місцевого господарства, 
земельний, фінансовий, праці, народньої освіти, постачання і ро
бітничо-селянської інспекції.

Крім того, в складі зазначених міських рад утворити плянове 
бюро та управу міліції й кримінального розшуку.

5. При міських радах, зазначених в арт. 4 цієї постанови, 
утворити інспектури: шляхового будівництва, соціяльного забез
печення та охорони здоров'я.

У в а г а .  У міських радах, за списком, що Його затвер
джує президія Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету, замість відділів місцевого господарства можна утво
рити відділи промисловости й комунального господарства.

6. Секції при міських радах, виділених на окремі адміністра
тивно-господарські одиниці, чинять на підставі спеціальної про 
них інструкції, затверджуваної від президії Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету.

7. Міські ради, підпорядковані районовим виконавчим коміте
там, провадять свою роботу в окремих галузях через відповідні 
секції.

8. Органи ДПУ, військові комісаріяти, а так само районові 
й міські управи міліції та кримінального розшуку чинять на під
ставі окремих про них законів.

9. На чолі відділів районових виконавчих комітетів і міських 
рад, виділених на окремі адміністративно-господарські одиниці, 
стоять завідателі, що їх настановлюють 1 відкликають районові



виконавчі комітети або міські ради Із свого складу; таким самим 
порядком настановлюється та відкликається районових І міських 
інспекторів.

За виняткових випадків в цьому артикулі зазначених осіб 
можна настановлювати 1 не з числа членів районового виконав
чого комітету або міської ради.

10. Відповідний народній комісар УСРР або керівник прирів- 
неноі до народнього комісаріату УСРР центральної установи ма
ють право відводу завідателів відділів та інспекторів районових 
виконавчих комітетів і міських рад.

В разі розбіжкости, питання передається на розв'язання пре
зидії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.

11. ЗавідателІ відділів 1 інспектори районових виконавчих ко
мітетів та міських рад відповідають за свою роботу перед 
районовим виконавчим комітетом або міською радою, і перед 
відповідним народнім комісаріятом або центральною установою 
УСРР.

12. Відділи та Інспектури районового виконавчого комітету 1 
міської ради запроваджують до життя постанови та розпоря
дження вищих центральних органів влади, а так само районо
вого виконавчого комітету чи міської ради у справах, що нале
жать до компетенції цих органів.

13. Відповідні народні комісаріяти І центральні установи УСРР 
зносяться в справах їхнього видання з завідателями відділів та 
Інспекторами районового виконавчого комітету або міської ради 
безпосередньо.

14. Коли завідатель відділу або інспектор районового вико
навчого комітету чи міської ради одержить розпорядження від
повідного народнього комісара УСРР, керівника центральної 
установи УСРР або уповноваженого народнього комісаріату Союзу 
РСР при Уряді УСРР, що суперечить розпорядженню або поста
нові районового виконавчого комітету або міської ради, то за
відатель відділу або інспектор повідомляє про таке розпоря
дження районовий виконавчий комітет або міську раду, а ці, не 
зупиняючи виконання одержаного розпорядження, мають право 
оскаржити це розпорядження перед вищими органами влади.

15. Для технічного обслуговування відділів, планового бюра, 
інспектур, комітетів і комісій при районових виконавчих коміте
тах утворюється технічне бюро.

16. Штати апарату районових виконавчих комітетів І міських 
рад, виділених на окремі адміністративно-господарські одиниці, 
затверджуються загальновстановленим порядком.

Харків. 20 травня 1931 р.
Т. в. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Голова РНК УСРР В. Чубар.

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 22 травня 1931 р. № 117,



165* Зміна „Положення про Всеукраїнський центральний комі
тет допомоги хворим І пораненим червоноармійцям, Інвалідам 
війни, їх родинам та демобілізованим 1 його місцеві органи*4.

У зв'язку з переходом на двоступневу систему управління, 
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і рада народніх 
комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Арт. 4, п „б“ артикулу 6 і арт. арт. 7, 8,9, 10, 11, 13,15 і 

16 своєї постанови з 18 серпня 1926 року „Положення про Все
український центральний комітет допомоги хворим і пораненим 
червоноармійцям, інвалідам війни, їх родинам та демобілізованим 
і його місцеві органи" (36. Уз. УСРР 1926 р. № 51, арт. 338) 
ухвалити в такій редакції:

,4) Всеукрцекомдопомоги є під головуванням Народнього 
комісара соціяльного забезпечення УСРР в складі представників: 
по одному від АМСРР, народніх комісаріатів УСРР — праці, охо
рони здоров'я, освіти, фінансів та вищої ради народнього госпо
дарства, по одному представнику від штабу української військової 
округи, Центральної партизанської комісії при Всеукраїнському 
центральному виконавчому комітеті і Всеукраїнського товариства 
Червоного хреста та відповідального секретаря комітету. Пред
ставників урядництв та установ настановлюють відповідні уряд- 
ництва та установи, а відповідального секретаря комітету наста* 
новлює Народній комісар соціяльного забезпечення УСРР, він же Й 
подає весь персональний склад Всеукрцекомдопомоги на затвер
дження Президії ВУЦВК’у.

(6. До компетенції президії Всеукрцекомдопомоги належить...)
„б) керувати діяльністю безпосередньо підлеглих Всеукрце

комдопомоги установ і організацій та діяльністю райкомдопомоги 
і міськкомдопомоги*.

„7. При органах соціяльного забезпечення районових виконавчих 
комітетів і міських рад, підлеглих безпосередньо центрові, є райо
нові і міські комітети допомоги хворим і пораненим червоноар
мійцям, інвалідам війни, їх родинам і демобілізованим (райком
допомоги і міськкомдопомоги*').

„8. Райкомдопомоги і міськкомдопомоги мають здійснювати на 
території їх діяльности мету й завдання Всеукрцекомдопомоги, 
а так само розглядати й затверджувати звіти, подавані від пре
зидій райкомдопомоги Й міськкоидопомоги*.

„9. Райкомдопомоги є під головуванням інспектора праці та 
соціяльного забезпечення районового виконавчого комітету в 
складі представників: по одному від інспектури охорони здоров'я 
і відділів освіти та фінансів РВК та по одному представнику від 
районового військового комісаріяту, районової партизанської комі-



сі! при РВК і районової філії Українського тва червоного хреста. 
В тих районах, де е окрема інспектура соціального забезпечення 
і окремий відділ праці, до складу до райкомдопомоги, крім за
значених вгорі представників, залучається ще й представника 
від районового відділу праці.

Міськкомдопомоги є під головуванням інспектора соціального за
безпечення міськради в складі: інспектора охорони здоров'я міськ
ради, по одному представнику від відділів праці, освіти та фі
нансів міськради та по одному представнику від міського військо
вого комісаріату, міської партизанської комісї та міської філії 
українського т-ва червоного хреста.

Персональний склад райкомдопомоги та міськкомдопомоги за
тверджують президії відповідних райвиконкомів та міських рад, 
кому слід*.

„ 10. Райкомдопомоги і міськкомдопомоги обирають з-поміж своїх 
членів президію в такому складі: райкомдопомоги при райвикон
комах, де є окремі відділи праці, а так само міськкомдопомоги 
при міських радах, виділених на окремі адміністративно-госпо
дарські одиниці, в складі 4 осіб, а саме: голови комітету та 
представників: від районового або міського військового комісаріату, 
районового або міського відділу праці та районової або^ міської 
філії Українського т-ва червоного хреста. Райкомдопомоги при 
РВК, де нема окремого відділу праці, обирають із свого складу пре
зидію з 3 осіб, а саме: голови комітету допомоги та членів комі
тету допомоги, представників: від районового військового коміса
ріату та районової філії Українського т-ва червоного хреста УСРР".

.11. Президії райкомдопомоги й міськкомдопомоги в перервах 
між засіданнями виконують усі покладені на райкомдопомоги Й 
міськкомдопомоги обов'язки та безпосередньо керують діяльністю 
підлеглих їм установ і організацій".

.13, Всеукрцекомдопомоги, райкомдопомоги та міськкомдопо
моги мають права юридичної особи".

.15. Для перевірки діяльности й звітности Всеукрцекомдопо
моги й Його місцевих органів організується ревізійну комісію з 
представників: Народнього комісаріату соціяльного забезпечення 
УСРР, Народнього комісаріату фінансів УСРР і Української 
військової округи, що їх затчррджує президія Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету*.

.16. Всеукрцекомдопомоги й його місцеві органи можна злік
відувати за постановою ВЦВК.

Н.
2. Запропонувати Урядові АМСРР поробити в законодавстві 

АМСРР зміни, відповідно до цієї постанови.
Харків. 25 травня 1931 р.
Голооа ВУЦВК Г. ПетровськнЙ. Голова РИК УСРР В. Чубар. Секретар ВУЦВК 

М. Вяснленко.



ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВУПРКОЛ1ГОСПУ ПРИ РНК УСРР
166. Як прикладати постанову ВУЦВК І РНК УСРР „Про орендну 
плату за будинки, що ними відають міські та селищні ради'1.

П і д с т а в а  арт. 13 згаданої постанови ВУЦВК 
1 РНК УСРР з 15 січня 1931 р. (36. Зак УСРР 
1931 р. .№ і, арт. 1). Погоджено з Наркомфіном 
УСРР та Укржитлоспілкою.

І.
1. Чинність постанови ВУЦВК та РНК УСРР з 15 січня 1931 р. 

поширюється на всі будинки, здавані в оренду в цілому, що 
ними відають міські та селищні ради згідно з Уставсю про 
належні державі будинки в містах і селищах міського типу, де 
утворено селищні ради (постанова ВУЦВК і РНК УСРР з 11 липня 
1928 р.— 36. Уз. УСРР 1928 р. № 18, арт. 167), а так само й на 
будинки, закріплені за установами та організаціями.

У в а г а .  Земельну ренту та податок з будівель касується 
по зазначених в цьому артикулі будинках з 1 січня 1931 р. 
Платежі з цих податків за окремий квартал (жовтень-грудень 
1930 р) треба сплатити в терміни та розміром, що їх вста
новлюють місцеві фінансові органи.

2. За поточний ремонт, зазначений в п. 2 арт. 2 постанови 
з 15 січня 1931 р. і за капітальний ремонт, зазначений в арт. 8 
згаданої постанови, слід вважати ремонти, що перелік їх орієн
товно встановлений ком. РПО по будівництву з 5 серпня 1929 р. 
(.Классификация ремонтов зданий и сооружєний*—Сборник по
становлений и директив Ком. СТО № 4).

3. Вираховуючи орендну плату з житло орендних кооперативів, 
до прибуткової частини бюджету їх треба залічувати:

1) (по активу) касову решту (включаючи решту коштів на 
контокорентному, біжучому або окремому рахункові), реальну за- 
довжешсть членів житлокоопу та інших наймачів; інші матері
альні цінності, цінні папери та паї в житлоспілці,

2) надходження з комірного;
3) надходження з арендної плати за торговельно-складські 

приміщення, що їх використовує ЖОК;
4) нарахування на користь ЖОК від орендарів торговельно- 

складських приміщень, що їх використовує місцева рада;
5) надходження від продажу майна та реманенту домоволо- 

діння.
У в а г а  1. До реальної задовжености обов'язково залі

чується всі суми, що зависли на довжниках з точними адре
сами їх на території УСРР.

У в а г а  2. Щоб урахувати перелічені в п. 1 цього артикулу 
надходження з комірного, а так само оренду й нарахування



на неі за торговельні приміщення, береться розкладковий 
належний прибуток. При цьому для першого року оренди 
(тобто до 31 грудня 1931 р.) розкладковий прибуток остан
нього перед укладенням договору місяця береться, як пе
ресічний до кінця року; на дальші роки за пересічний береться 
прибуток за грудень місяць попереднього року.

4. До видаткової частики бюджету ЖОК залічується:
А. (по пасиву) суми вступних та пайових внесків членів ЖОК, 

надходження за комунальні послуги, за центральне опалення, від 
самообкладання мешканців, та інші цільові надходження ЖОК, 
довги ЖОК за ремонт в межах сум, що їх слід сплатити про
тягом даного року, та ще 10% надвишки на комірне для не чле
нів ЖОК.

Б. Такі видатки:
1) незалежні - до яких залічується:
а) страхування майна за чинними страховими тарифами;
б) утримання двірниківта вбиральників за нормами їх виробітку, 

щр їх установив БУК комунальників у погодженні з Укржитло- 
спілкс ю:

в) культурно - побутові видатки розміром 5% від прибутків 
ЖОК;

г) трусіння сажі;
ґ) освітлення місць загального користування;
д) псі інші видатки, встановлені місцевими обов'язковими 

постановами (вивіз снігу, ремонт пішоходів, зелені насадження, 
реєстрація земельних дільниць, нічні сторожі тощо.).

Незалежні видатки вираховується індивідуально на кожне 
окреме домоволодіння за фактичною потребою;

2) залежні видатки, що до них залічується:
а) видатки на управлінський апарат розміром: за пересічного 

прибутку менше 20 коп. на один кв. метр житлової площі на 
місяць — найбільш 4 коп. (на один кв. м. житлової площі на мі
сяць); за пересічного прибутку від 20 до 40 коп.— найбільш 5 коп.; 
за прибутку понад 40 коп — найбільш 51/2 коп.

Конкретний розмір видатків на управлінський апарат встанов- 
люсться в договорі, зваживши на потребу нормально обслуговувати 
домоволодіння та на його розмір;

б) господарські видатки (канцелярійні видатки, придбання рема
ненту, прибирання та опалення місць загального користування, 
асигнування на санітарні заходи, відрахування ж и т л о с п і л ц і  тощо) 
розміром від 2 до 3 коп;

в) видзтки на поточний ремонт розміром 6 кеп. на один кв. м. 
за один місяць.

У в а г а  1. Коли технічний стан будинків такий що треба 
збільшити ліміти на поточний ремонт, то ці ліміти міська



рада може підвищити проти норм, установлених в цьом\ 
артикулі.

У в а г а  2. Актив та пасив вираховується за балансе* 
на 1-ше число місяця укладення орендного договору.

5. Орендну плату з ЖОК, як правило, встановлюється розміроу 
різниці між прибутковою та видатковою частинами бюджет) 
ЖОК, встановлених порядком арт. арт. З та 4 цієї інструкції, з 
тим щз домоволодіння, які мають пересічний прибуток до 20 коп. 
на один кв. м. за місяць, увільнюються від орендної плати, а з 
домоволодінь, що мають прибуток понад 40 коп, на один кв. м. 
за місяць, орендна плата має бути найменш 10 коп. на один кв. м. 
житлової площі на місяць.

У в а г а .  У домоволодіннях з прибутком менш від 20 коп. 
на 1 кв. м. на місяць, решту прибутків (сплативши видатки) 
залишається в розпорядження ЖОК на капітальний ремонт.

6. Якщо будинки треба капітально ремонтувати, то ЖОК по
винні скласти перелік ремонту, зазначивши в ньому вартість робіт, 
та подати цього переліка до міської ради. Міська рада перевірте 
ці переліки й затверджує розмір капітального ремонту на даний 
рік, зваживши на технічний стан будинків та на реальну змогу 
постачання будівельних матеріялів.

Кошти для ЖОК на капітальний ремонт, що його затвердила 
міська рада, відраховується з арендної плати, і ними порядкує 
ЖОК.

За невідкладних випадків, ЖОК, діставши висновок органів 
будівельної контролі, має право зробити капітальний ремонт і не 
додержуючи порядку, зазначеного в цьому артикулі.

7. Щороку протягом січня місяця ЖОК повинні подавати до 
міської ради виконавчого звіта. Коли за звітом виявиться лишок 
прибутку, то з цього лишку, визначаючи орендну плату на на
ступний рік, зараховується (як касову решту) лише 50%.

8. В орендних договорах з ЖОК передбачається щорічне вста
новлення орендної плати на підставах, визначених в арт. арт. 5 
та 9 цієї інструкції. Орендну плату сплачується рівними части
нами щомісяця найпізніш 15 числа за минулий місяць.

9. З інших, крім орендної кооперації, орендарів усуспільненого 
сектору орендну плату за будинки під житло, згідно з арт. 4 
постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 15 січня 1931 р., встанов
люється Індивідуально, проте не нижче від нормальної аморти
зації їх.

10. Нормальну амортизацію всіх будинків, що ними відають 
місцеві ради, вираховується так:

а) у містах, де переведено інвентаризацію, амортизацію вста
новлюється розміром 1% для кам'яниць і 2% для мішаних та 
дерев'яних будинків з їх інвентаризаційної вартости;



б) в інших містах амортизацію встановлюється розміром 10 коп. 
на місяць на один кв. м. усієї корисної площі.

11. Норми орендної плати для будинків, зазначених в арт. 7 
постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 15 січня 1931 р., треба засто
совувати за випадків, коли орендна плата з торговельно складських 
приміщень будинків за тарифами, встановленими в постанові 
РНК УСРР з 9 травня 1927 р., плюс вартість нормальної аморти
зації житлової площі, дадуть суму меншу за норми, передбачені 
в арт. 7 згаданої постанови.

12. Покладення капітального ремонту на орендаря або залі
чення вартссти ремонту в орендну плату встановлюється кожного 
окремого випадку з розсуду місцевої ради (за винятком арт. 8 
цієї інструкції).

13. Орендну плату з усіх орендарів та з користувачів за
кріплених будинків береться порядком, установленим для брання 
податків, і його поширюється на всі суми, що їх слід сплатити 
за час з 1 січня 1931 р.

Брати орендну плату зазначеним порядком дозволяється лише, 
коли є орендний Договір (або закріплений акт), та витяг з бух- 
гальтерських книг, складений на підстав зазначеного договору 
або акту. і

На несплачені вчасно платежі налічується пеню розміром 
>/ю% за кожний прогаяний день, а в платіжах за будинки під 
торговельно-складські потреби — розміром, установленим поста
новою РНК УСРР з 2 січня 1925 р. (Зб. Уз. УСРР 1925 р. № 1 
арт. 1).

14. До 1 липня 1931 р. треба переглян>ти всі чинні орендні 
договори та закріпні акти, щоб застосувати до них правила зга
даної постанови з 15 січня 1931 р. з тим що:

а) за всіма чинними договорами (крім договорів з житло-оренд- 
ною кооперацією) та закріпними актами розмір річної плати 
збільшуються з 1 січня 1931 р. на суму ренти та податку з бу
дівель, що їх слід було сплатити 1929 — 30 р;

б) за договорами з житло-орендною кооперацією, орендну 
плату визначається на підставах, зазначених в арт. арт. 5 та 9 
цієї інструкції.

,15. На зміну порядку, встановленого законом з 11 липня 
1928 р. „Про спеціяльні капітали житлового фонду", всі прибутки 
так за законом з 15 січня 1931 р., як і за законом з 9 травня 
1927 р. про торговельно-складські приміщення (Зб. Уз. УСРР 
1927 р., & 21 арт. 100), надходять тепер повністю до спеціяль- 
ного капіталу житлофонду; витрачати їх на інші потреби можна 
лише з цього фонду в межах, визначених у постанові з 15 січня 
1931 р. (в увазі до арт. 11 постанови).

У в а г а .  Дотично прибутків з орендної плати за тор
говельно-промислові та складські приміщення за 1931 р.



залишається в силі закон з 11 липня 1928 р. „Про спеціальні 
капітали житлового фонду* (36. Уз. УСРР 1928 р. ЛЬ \7 
арт. 160); з тих прибутків до 1 січня 1932 р. відраховується 
у спеціяльний капітал до житлофонду найменш 50%.

16. Загальні правила, як використовувати приміщення у здава
них в орендну або закріплених будинках, встановлені „Усгавою 
про належні державі будинки* з 11 липня 1928 р., залиша
ються чинні повністю. Зокрема, щоб установи та організації раціо
нально використовували площу, місцеві ради згідно з арт. 32 
зазначеної Устави повинні повністю прикладати в договорах 
та закріпних актах передбачені в цьому артикулі надвишки до 
основної плати.

17. З часу, відколи видано закона з 15 січня 1931 р. про 
орендну плату, вважається за нечинний артикул ЗО „Устави про 
належні державі будинки* з 11 липня 1928 р. (36. Уз. УСРР 
1928 р. № 18, арт. 167).

ІІ.
У зв'язку з цієї інструкцією касується:
а) арт. арт. 52, 53 та 54 інструкції НКВС та НКФ УСРР з 

10 січня 1929 р. „Про прикладання устави про належні державі 
будинки* (36. Зак. УСРР 1929 р. від. ІІ (М* 6, арт. 19);

б) інструкцію НКВС УСРР про нормалізацію будинкового 
бюджету: 1) з 15 серпня 1928 р. № 614/501 („Житлова кооперація 
України" за 1928 р. № 20-21); 2) 13 березня 1929 р. № 185/501 
(„Житлова кооперація Украіни" за 1929 р. № 5).

Харків, 17 квітня 1931 р.

Нач. Головупркомгоспу при РИК УСРР Владіміров.

Редагують редактори-консультанти НКЮ 

Видає: НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар**

Укрліт № 94/жб Харків, 2-друкарня ДВОУ УЛП. Тир. 11.600 — */4 лр. арк.
Пушкшська, 40. Зам. № 261.



ПЕРІОДСЕКТОР
ШИПИШ

Харків, Московські ради, 11.

оо
8о
8о
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ДЕРЖАВНЕ СОЦІЯЛЬНЗ - ЕКОНОМІЧНЕ
в и д а в н и ц т в о

„ П Р О Л Е Т А Р "
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ В 1931 РОЦІ

Н О В И Й
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ НАРКОМЮСТУ

„РЕВОЛЮЦІЙНЕ ПРАВО"
що виходить двічі на місяць за новою значно поширеною 
програмою замість журналів „Червоне Право" та „Вісник 
Радянської Юстиції*. Видається за редакцією: Ахма-
това Л. С., Вікторова А. В., Желєзногорського Г. А., 
Приходька А.Т., Прігова С. Оп Строєва А. І. та Чумала Ф. С.
Журнал, обслуговуючи переважно судових робітників та громадський 
судовий актив, своїм широким змістом б також необхідний посібник3 для 
радянських, адміністративних, господарських, кооперативних, фінансових, 
профспілкових, громадських робітників, робітників ДПУ, міліції , юрискон
сультів госпорганів, студентів та слухачів юридичних ВИШ'ів та курсів

ПИТАННЯ К Р И М І Н А Л І С Т И К И  та НАУКОВО-СУДОВОЇ
Е К С П Е Р Т И З И

(додаток до журналу „Революційне Правон $ книжок иа рік).

Видається за редакцією: Ахматова Л. С. (відповідальний редактор), 
засд. проф. Бокаріуса Н. С. та Розвадовського Є. Ф.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

„Революційне Право" з додатком Питання криміналістики та науково- 
судової експертизи"*—па 1 рік Ккрб,на-6 міс. 7 крб. 50 коп.

Для річних передплатників можна розкласти платіж: 
перший внесок підчас передплати-6 крб., другий -1 квітня- 

4 крб., І червня—4 крб.



Харків, Московські рядя, И.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1931 РІК-

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО - 
— СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ —

Офіційне видання Кароднього Комісаріату Юстиції.

Крім українського тексту цього видання, збірник 
видасться також окремо для російських нацрайонів 
та російських організацій мовою російською.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
доплачуються 1 крб.

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково 
За абетковий покажчик 1 крб.

Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнигоцентру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, 11), або до міжрайоиових контор Період- 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар
кові— вул. Вільної Академії, 41, або викликайте 
уповноважених тел. 66 — 27.

К



ЗБІРНИК ЗАКОНІВ
ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 
№ 21______ 25 червня 1931 р. № 21

З М І С Т
Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.

167. Про обов’язкову участь сільської людности в шляховому будівництві.
168. Про державний арбітраж в УСРР.
169. Про зміну арт. арт, 59 Б63 Кодексу законів про родину, опіку, подружжя

та акти громадянського стану і про скасування додатку 2 до цього кодексу. 
170- Про зміну арт. 1972 і доповнення арт. 137 Кримінального кодексу УСРР.

Постанова Наркомосу УСРР.
171. Устава про районові й міські ради культурного будівництва.

Постанова НКЮ УСРР
172. Про встановлення одноманітно! практики у справах вилучення приватних

буднвків

ПОСТАНОВИ ВУЦВК і РНК УСРР

167. Про обов'язкову участь сільської людности в шляховому
будівництві.

Бурхливий темп індустріялізацц країни, будівництво соціалі
стичних міст, колективізація сільського господарства, зростання 
культурних запитів людности потребують поліпшення і розвитку 
шляхів. Щоб посилити невідкладне будівництво шосових і грун
тових шляхів та підтримувати наявні шляхи у справному стані, 
притягаючи безпосередньо до участи в шляховому будівництві 
заінтересовану людність, Всеукраїнський центральний виконавчий 
комітет і Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Районові виконавчі комітети й міські ради, підпорядковані 

безпосередньо центрові, повинньярнтяг9ти.ла обов'язкової участи 
у шляховому будівництві прац< живе у сіль-

Ь1£ЛІОТЄКА УРО» І
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ських місцевостях, неорганізовану в колгоспи, і людність міст 
і селищ, що працює в сільському господарстві, усі види кол
госпів (сільсько господарські комуни, артілі і товариства для 
спільного обробітку землі), а так само приватні підприємства, 
що фактично користуються відповідними шляхами.

2. Притягати людність і приватні підприємства для робіт, 
щодо поліпшення і відновлення наявних та торування нових 
шляхів, а так само щодо збудування і ремонту шляхових споруд, 
можна на шляхах місцевого значення, а так само і на всіх Інших 
шляхах, коли сільська людність безпосередньо заінтересована 
поліпшити Й розвинути ці шляхи.

3. Участь у шляховому будівництві здійснюється особистою 
працею і даванням у розпорядження органів, що провадять 
шляхове будівництво, тяглової сили, транспортових засобів та 
реманенту.

За окремих випадків замість участи особистою працею, тяг
ловою силою, транспортовими засобами та реманентом можна 
сплатити гроші.

4. Колгоспи здійснюють участь у шляховому будівництві за 
плинами шляхового будівництва, що їх складає відповідна міс
цева рада і затверджує районовий виконавчий комітет або міська 
рада, підпорядкована безпосередньо центрові.

Ці пляни складаються з розрахунку участи кожного праце
здатного члена колгоспу, а так само тяглової сили, транспортових 
засобів і реманенту колгоспу протягом чотирьох днів на рік.

Колгоспи повинні держати в справному стані шляхи на своїй 
території. Потрібну на це роботу включається до зазначених 
плянів.

Роботу виконується в певні календарні реченці, що їх вста
новлюють місцеві ради, порозумівшися з колгоспами.

5. Передбачені у пляні шляхові роботи колгоспи провадять 
або безпосередньо силами своїх членів, або передаючи ці роботи 
шляхово будівельним конторам на договірних засадах.

Колгоспам надається право, порозумівшися з районовим ви
конавчим комітетом або міською радою, підпорядкованою без
посередньо центрові, замість натуральної участи в шляховому 
будівництві сплатити гроші, за відповідними нормами.

6. Якщо колгосп не виконає шляхових робіт, покладених на 
нього за плянами, то ці роботи виконує коштом колгоспу райо
новий виконавчий комітет або міська рада, підпорядкована без
посередньо центрові.

Якщо колгосп не сплатить добровільно вартість переведених 
робіт, то її справляється з нього за судовими наказами.

7. Участь індивідуальних господарств або приватних підпри
ємств у шляховому будівництві визначається з розрахунку при



тягненая кожного працездатного члена господарства, його тяг
лової сили, транспортових засобів та реманенту на реченець:

1) для бідняцьких господарств — 4 дні;
2) для середняцьких і інших трудових господарств — 5 день;
3) для куркульських господарств, а так само для приватних 

підприємств і осіб, оподатковуваних відприбутковим податком за 
розписом № 2—а і Ка 3 — 6 днів.

У в а г а .  За тих випадків, коли участь людности в шля
ховому будівництві було повністю використано, але ж для 
закінчення або переведення додаткових робіт зазначеної 
участи недосить, районозим виконавчим комітетам і міським 
радам, підпорядкованим безпосередньо центрові, надається 
право притягати додатково реченцем до 6 днів куркульські 
господарства та осіб, оподатковуваних відприбутковим по
датком за розписом № з.

8. Від обов'язкової участи в шляховому будівництві увільню- 
ється:

1) осіб, молодших 18 років;
2) чоловіків віком 55 років і більше;
3) жінок віком 40 ооків і більше;
4) Інвалідів праці та війни;
5) осіб, що через хворобу або каліцтво тимчасово втратили 

працездатність — до відновлення працездатности;
6) вагітних жінок за 2 місяці перед пологом, породіль про

тягом двох місяців після пологу, а так само жінок, що го
дують грудима;

7) жінок, що мають дітей до 8 років, коли їх нікому догля
дати;

8) робітників та службовців, а так само прирівнених до них 
за законом осіб;

9) викладачів І учнів шкіл;
10) чаенів президії місцевої ради, уповноважених сільської 

ради по окремих залюднених пунктах, уповноважених стати
стики при сіаьських радах, активних членів добровільних по
жежних організацій, перевізників пошти й листоношів, а так 
само сільських виконавців, підчас виконання покладених на них 
обов'язків;

11) осіб, нагороджених орденами Союзу РСР І союзних рес- 
пубіікабо почесною зброєю з накладеним на ній знаком ордену 
.Червоний прапор*1;

12) героїв праці;
13) інших осіб, за окремими постановами місцевих рад.
9. На шіяхових робзтах не можна використовувати:
1) тяглову худобу молодшу, від 3 років;
2) племінну худобу, зареєстровану, як таку, в племінних книгах;



3) тяглову худобу з гострим захворуванням, що перешкоджає 
роботі шляхового будівництва, а так само тяглову худобу, що її 
треба ізолювати через заразливість ії хвороби, — на час хвороби*

4) тяглову худобу тих селищ, де встановлено карантин,— на 
час карантину.

10. Притягати людність до участи особистою працею в шля
ховому будівництві дозволяється тільки після того, як належні 
органи технічно та організаційно підготують роботу з умовою:

1) що їх виконують у період, коли людність найменш обтя- 
жена основними сільсько-господарськими роботами;

2) коли місце роботи або матеріяли, що їх треба приставити 
до місця робіт, знаходяться не далі як 25 кілометрів від домівки 
осіб, притягуваних на роботи з тягловою силою, і не далі 10 кі
лометрів для осіб, притягуваних без тяглової сили.

У в а г а  1, Не дозволяється одночасно притягати до 
участи натурою у шляховому будівництві більш як поло
вину працездатних членів однієї й тої самої родини.

У в а г а .  2. Працю жінок уживається на легших роботах, 
наприклад: як погонщиць тяглової худоби, на легких зем
ляних роботах тощо.

11. До осіб, що не прибули на роботу в призначений день 
без уважливих причинабо само вільно залишили роботу, ужива
ється адміністративних заходів, як за маловажні праволомства, 
а в разі зловмисного у^илу,— судових заходів.

12. Натуральну участь у шляховому будівництві куркульських 
господарств, оподатковуваних сільсько-господарським податком 
індивідуальним порядком, осіб, оподатковуваних відприбутковим 
податком за розписом № 2-а і № 3, а так само приватних про
мислових підприємств районові виконавчі комітети і міські ради, 
підпорядковані безпосередньо центрові, мають право заміняти 
грошовими внесками. Бідняцьким і середняцьким господарствам 
натуральну участь у шляховому будівництві можна заміняти на 
сплату грошима тільки на їхнє прохання.

13. Розмір грошевих внесків, що замінюють натуральну участь 
у шляховому будівництві, встановлює районовий виконавчий 
комітет або міська рада, підпорядкована безпосередньо центрові. 
Ці розміри диференцюється залежно від соціяльного і майно
вого стану громадян. Стосовно до бідняцьких та середняцьких 
господарств розмір грошової заміни і робітного дня людини 
і робітного дня тяглової сили, не повинен перевищувати відпо
відно пересічного розміру заробітної плати шляхового робітника 
І оплати тяглової сили, за встановленими офіційними розцінками.

Для куркульських господарств і осіб, оподатковуваних прибут
ковим податком за розписом № 2-а і 3, зазначений розмір гро
шевої заміни збільшується втричі.



14. Грошеві внески, замість натуральної участи, виплачується 
в реченці, визначені від районового виконавчого комітету або 
міської ради, підпорядкованої безпосередньо центрові, відповідно 
до пляну шляхових робіт. Прогаяні внески стягає місцева рада 
безспірним порядком, передбаченим в Адміністративному кодексі 
УСРР.

15. Грошеві внески, одержані замість натуральної участи в 
шляховому будівництві, надходять до шляхових фондів місцевої 
ради.

16. Відповідальність за організацію і правильне провадження 
шляхового будівництва, що до цього притягається людність 
порядком натуральної участи, покладається на місцеві ради, на 
районові виконавчі комітети та міські ради, підпорядковані без
посередньо центрові.

17. На районові виконавчі комітети і міські ради, підпоряд
ковані безпосередньо центрові, покладається:

1) складати пляни шляхового будівництва на підпорядкованій 
їм території і, зокрема, — пляни робіт, що їх належить виконати 
порядком участи людности в цьому будівництві, а так само 
перевіряти, виправляти й затверджувати пляни шляхових робіт, 
що їх складають місцеві ради;

2) вживати заходів до забезпечення шляхових робіт, викону
ваних порядком натуральної участи людности, грішми, матеріалами 
і належним технічним керівництвом, а так само облік цих робіт;

3) встановлювити, залежно від місцевих умов, періоди, коли 
людність зайнята сезоновими роботами і місцевими промислами 
1 не притягається до натуральної участи в шляховому будівництві.

18. На місцеві ради покладається:
1) провадити постійний нагляд за шосовими й грунтовими 

шляхами, що є на їхній території, за шляховими спорудами 
(мостами, греблями, касарнями) і деревонасадженнями та дбати 
про справний стан їх;

2) провадити облік людности, тяглової худоби, механічної 
тяглової сили і транспортових засобів, що їх треба притягати 
до обов’язкової участи у шляховому будівництві;

3) складати загальний плян шляхового будівництва на своїй 
території, подавати цей плян на затвердження до районового 
виконавчого комітету або міської ради, підпорядкованої безпс 
середньо центрові;

4) визначати, на підставі загального пляну шляхового будіь 
вицтва, обо’вязки кожного окремого колгоспу і підприємства 
а так само людности кожного окремого залюдненого пункту.

19. На Головну управу шосових і грунтових шляхів та авто
мобільного транспорту УСРР покладається обов’язок видати, 
порозумівшися з Нзроднім комісаріятом фінансів УСРР, протя
гом 2 декад інструкцію про прикладання цієї постанови.



ІІ.
Цю постанову видається на скасування постанови ВУЦВК 

і РНК УСРР з 27 лютого 1929 року: „Про трудовий шляховий 
відбуток". (36. Зак. УСРР 1929 р. № 7, арт. 63 і 1930 р. Ка 2, 
арт. 16).

Харків, 5 червня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ^ПетровськиЙ. Голова РНК УСРР В. Чубар. Секретар 

ВУЦВК М. Василенко.

168. Про державний арбітраж в УСРР.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ- 

ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
І.

1. Для розв'язання майнових спорів між установами, підпри
ємствами й організаціями усуспільненого сектора в УСРР утворю
ється державний арбітраж при Раді народніх комісарів УСРР і 
міжрайонові органи державного арбітражу в містах: Харкові, Києві, 
Одесі, Дніпропетровському й Сталіні.

Район діяльности міжрайонових органів державного арбітражу 
визначається в додаткові до цієї постанови.

В АМСРР чинить державний арбітраж, що Його настановлює 
Рада народніх комісарів АМСРР.

2. Персональний склад державного арбітражу при Раді народ
ніх комісарів УСРР та міжрайонових органів державного арбіт
ражу настановлює Рада народніх комісарів УСРР.

3. Органи державного арбітражу чинять порядком, встановленим 
в уставі про державний арбітраж, що її затвердили Центральний 
виконавчий комітет І Рада народніх комісарів Союзу РСР 3 травня 
1931 року.

Наглядати діяльність міжрайонових органів державного арбіт
ражу покладається на Раду народніх комісарів УСРР.

її.
4. Цю постанову видано на підставі постанов ЦВК і РНК Союзу 

РСР з 3 травня 1931 р.: „Устава про державний арбітраж* 
(36. Зак. СРСР 1931 р. № 26, арт. 203) та з 20 травня 1931 р., 
„Про зміну устави про державний арбітраж" (36. Зак. СРСР 1931 р. 
№ 31, арт. 239) на зміну арт. 2 та на скасування арт. арт. З, 4 і 
5 постанови ВУЦВК І РНК УСРР з 25 лютого 1931 року: „Про 
скасування арбітражних комісій для розв'язання майнових спорів 
між державними установами й підприємствами" (36. Зак. УСРР 
1931 р. № 8, арт. 69).



Додаток до арт. 1 постанови 
„Про державний арбітраж в УСРР*4 
{арт. 168 36. Зак.)

РАЙОНИ ДІЯЛЬНОСТИ МІЖРАЙОНОВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВ
НОГО АРБІТРАЖУ.

І. Державний арбітраж у м. Харкові.

Міста: Харків, Полтава, Суми.

Райони:

1. Балакліі’вський
2. Барвенківський
3. Богодухівський
4. Валківський
5. ВовчавськиЙ
6. Велико-Бурлуцький
7. Велико-Писарівський
8. Двурічанський
9. Зміївський 

Ю. Золочівський
11. Ізюмський
12. КраснокутськиЙ 
13 Куп'янський
14. Лилецький
15. Лозівський
16. Ново-Водолазький
17. Олексіївський
18. Охтирський
19. Петровський
20. Печенізький
21. Сватівський
22 Старо-Салтівський
23. Троїцький
24. Чугуївський
25. Бі оводський
26. Марківський
27. Міловський
28. Ново-Айдарський
29. Ново-Псковський
30. СтаробільськиЙ 
81. Білопільський
32. Гадяцький
33. Краснопільський
34. Лебединський

35. ЛиловО'Долинський
36. Міропільський
37. Недригайлівський
38. Тростянецький
39. Ульяновський
40. Диканський
41. Зінківський
42. Карлівський
43. Красноградський
44. Кобиляцький
45. Нехворощанський
46. Ново-Санжарський
47. Опішнянський
48. Решетилівський
49. Сахнівщанський
50. Чутівський
51. Варвииський
52 Велико-Багачанський
53. Велико Бубнівський
54. Драбівський
55. іваницький
56. ЛохвицькиЙ
57. Лубенський
58 Мало-Дівицький
59. Миргородський
60. Оболонський
61. Оржицький
62. Пирятинський
63. Прилуцький
64. Роменський
65. Хорольський 
66 ЧорнухшськиЙ 
67. ЯготинськиЙ



ІІ. Державний арбітраж у м. Києві. 
Міста: Київ, Вінниця, ЖитомІр, Бердичів. 

Райони:
1. Березнянський 52. Ярунський
2. БобровицькиЙ 53. БаришівськиЙ
3. Городнянський 54. Боришпільський
4. Добрянськин 55. Бородянський
5. Ічнянський 56. Брусилівський
6. Козелецький 57. Васильківський
7. Ніженський 58. Вел.-Димерський
8. Носівський 59. ДимерськиЙ
9. Олишівський 60. Вище-ДубечанськиЙ

10. Остерський 61. Іванківський
11. Ріпкинський 62. Кагарлицький
12. Сновський 63. Макаршський
13. Чернігівський 64 Обухівський
14. Бахмацький 65. Переяславський
15. Борзнянський 66. Ржищівський
16. Буринський 67. Розважівський
17. Глухівський 68 Хабнянський
18. Дмитріївський 69. Чорнобильський
19 Конотопський 70. ВолочиськиЙ
20. Коропський 71. Городоцькнй
21. Корюківський 72 Деражнянський
22. Крожевецький 73 Лятичівський
23. Менський 74. Меджибізький
24. Новгород-Сіверський 75. МихалпІльський
25. Понорницький 76. Проскурівський
26. Путівельський 77. Юринецький
27. СеменівськиЙ 78. Ярмолинецький
28. СерединО'Будський 79. Ворововнцький
29. Шостенський РО. Жмеринський
ЗО. Базарський 81. КалинівськиЙ
31. Барашвський 82. Іллінецький
32. Барашівськнй 83. Літинський
33. Володарський 84. Липовецький
34. Городнянський 85. Немирівський
35. ДзержинськиЙ 86. Таврівський
36. ЕмильчинськиЙ 87. Хмільницький
37. Коростенський 88. Ямпільськнй
38. Коростншівський 89. Андрушівський
39. Лугинський 90. Антонінський
40. Малинський 91. Грицівський
41. Мархлевський 92 ЗаславськиЙ
42. Народицький 93. Козятинський
43 Новгород-ВолинськиЙ 94. Любарський
44. Овруцький 95. ЛяхівенькиЙ
45. Олевський 96. Махнівський
46. Попівський 97. Плисківський
47. Пулінський 98. Погребишенський
48. Радомишльський 99. Полонський
49. Словечанський 100. Ружинський
50. ТроянівськиЙ 101. Славуцький
51. Чорвяхівський 102. Старо-Костянтинівський



103. Теофіпільський
104. Улаяівський
105. Чуднівський
100. Шепетівський 
107. Янушшльський 
108 Білоцерківський
109. Богуславський
110. Володарський 
Ш. Попільнянський
112. Рокитянський
113. СквірськиЙ
114. Станжценський 
115 Таращанський
116. Тетіївський
117. Фастівський 
118 Бабанський 
119. Буцький
12). ГоловапівськиЙ
121. Грушківський
122. Добровеличківський
123. Жашківський

124. ЗвиногородськиЙ
125. Лисянський
126. Манастиришенський 
127 Н.-Архангельський
128. Оратівський
129. Тальшвський
130. Теплицький 
$31. Уманський
132. ХристишвськиЙ
133. Гельм'язівський
134. Златопільськнй
135. Золотоніський
136. Кам‘янськнй
137. Канівський
138. Корсунський
139. ім Г. І. Петровською
140. Сміляиський
141. Черкаський
142. Чигиринський
143. Чоряобаївський
144. ШполянськиГі

III. Державний арбітраж у м. Одесі. 
Міста. Одеса, Миколаїв, Херсон. 

Райони:
1. АялріїсоЧванівський 32. Кахівський
2. АкатолісськиЙ 33. Скадівський
3 Антоно Кодиииівський 34. Сшгурівський
4. АрбузинськнЙ 35. Цюрупинський
5. БлаїоТвськпП 36. Хорлинський
(і Бсрезіоський 37. ДунаТвецький
7. Ьіляївський 38. Затонський
8 ВільшанськнЙ 39. Кам'янецькиіі
9. ГросулівськиЙ 40. Новоушицький

10. Доманшський 41. Орининський
ІІ. Жовтневий 42. Смотрииький
1°. ЗельцькиГі 41. Солобковеиький
ІЗ. КркВО'Оіі'РСЬкНЙ 44. Староушнцький
14 Либаиіівський 45. Чемерівецькнй
15. Псршомайський 46 Бабчинецький
1(>. Роздільнянський 47. Ьарськмй
17 Спартакінський 48. Браславський
18. Троїцький 49. Копайгородський
19. Цебрнківськпй 50. Крижопільський
90. ФрунзівськиЙ 51. Могилівський
21 БаїитанськиА 52. Муровано-Куриловецький
22. Вознесснський 53. Ободівський
23. К.-Лібннсхтівський 54. Пішанський
24 Ново-Бузький 55. СтанІславчицькиЙ
2л Ново-Одеський 56. Томашпільський
2(1 Очаківський 57. Тростявецький
л7 БернславськнЙ 58. Шаргородськнй
28 Вед.-Оіоксандрійський 59. Бершадський
2і). ВисокопільськнГі 60. Гайсинськнй
30 Голопрнстанський 61. Джуливський
31 Калініндорфськнй 62. Тульчинський



IV. Державний арбітраж в м. Дніпропетровському.
Міста: Дніпропетровське, Кам'янське. Запоріжжя, Кривий Ріг, Кременчук,

ЗіновІвське
Райони:

1. Близаюківський
2. Васильківський
3. Верхвєдніпровськнй 

.4. Магдалинівський
5. Межіеський
6. НовомосковськиЙ
7. Павлоградський
8. Петриків^ький
9. Синельниківський

10. Солонянський
11. Царнчанський
12. ВасилІвський
13. Кам'янський
14. Ново-Златопільський
15. Ново-Миколаївський
16. ОріхІвський
17. Покровськнй
18. Томаківський
19. Чубарівський
20. Апостолівський
21. Божеяарівський
22. Долинський
23. СталіндорфськиЙ
24. Нікопільський
25. П'ятнхатський
26. Софивський
27. Взлико-Білозерськиії
28. Велико-Токмацький

29. Велико-Лепетихський
30. ГенічеськпП 
31 Коларівськнй
32. Михайлівський
33 Меитотльський
34 Молочанський
35. Нижнє-Сирогозький 
36 Ново-Троїцький 
87. Ново-Васильювський
38. Терпинннський
39. Якимівськии
40. БобрпнецькиЙ
41. Велико-ВисківськиЙ
42 Знаи’янськмй
43. Ново-Миргородський 
44 Ново-Празький 
45. Ново-Український 
46 Устимівський
47. Хчільовський
43 Бригадирівський 
49. Глобинський
59. Градизький 
51. КешенкІвськнЙ 
5? ЛихІвський 
53 Новогеоргіївськкй
54. Олександрійський
55. Онопрпвський
56. Семенівський

V. Державний арбітраж в м. Сталіні.
Міста: Сталіне, Макіївка, Луганське, МаріюпІль.

Райони:
1. Артемівський
2. Горлівський
3. Гришинський
4. Костянтинівський
5. Краматорський
6. Лиманський
7. Лисичанський
8. Попаснянський
9. Риківський

10. Слов'янський
11. Ворошиліаський
12. Білолуцький
13. Верхнє-Теплицький
14. Кадпвський
15. КраснолуцькиЙ
16. Сорокинський
17. РівеньківськиЙ

18. Рубіжанський 
19 Амвросіївський
20. Велико-Янисольськиґі 
21 Павлівський
22. СелидівськиЙ
23. Стильськяб
24. Чистяківський
25. Бердянський
26. Волновахський
27. Люксембургський
28. Мангуський
29. Ново Миколаївський
30. Отаро-Каранський
31. Старо-Керменчицький 
32 Старо-Микольський
33. Сартанський
34. Царекостянтинівський



169. Про зміну арт. арт. 59 і 63 Кодексу законів про родину, 
опіку, подружжя та акти громадянського стану і про скасу

вання додатку 2 до цього кодексу.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ- 
ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Арт. 59 Кодексу законів про родину, опіку, подружжя та 
акти громадянського стану (Зб. Уз. УСРР 1925 р. № 67—69, 
арт. 440) ухвалити в такій редакції:

„59. Душевно-хворих Й недоумних віддають під опіку в разі, 
коли відповідний районовий виконавчий комітет або міська рада, 
підпорядкована безпосередньо центрові, визнає їх на підставі 
матеріалів медичної експертизи за недієздатних.

Порядок, як переводити медичну експертизу душевно - хворих 
і недоумних, а так само порядок, як РВК і міські ради повинні 
чинити, визнаючи душевно-хворих і недоумних за недієздатних, 
визначає Центральна опікунська рада при Народньому комісаріяті 
соціального забезпечення УСРР, порозумівшись з Народнім ко
місаріатом охорони здоров'я і НКЮ УСРР".

2. Увагу до арт. 59 і додаток 2 до зазначеного кодексу ска
сувати.

3. Арт. 63 зазначеного кодексу ухвалити в такій редакції:
„63. Про осіб, що їх визнано за душевно-хворих або недо

умних, дають знати місцевим опікунчим установам відповідні 
районові виконавчі комітети й міські ради, підпорядковані без
посередньо центрові.

Харків, 5 червня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Заст. голови РНК УСРР Сербнченко.

Секретар ВУЦВК М. Василенко.

170. Про зміну арт. 1972 і доповнення арт. 137 Кримінального
кодексу УСРР.

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

1. Арт. 1972 Кримінального кодексу УСРР (Зб. Зак. УСРР 
1929 р. № 15, арт. 114) ухвалити в такій редакції:

„1972. За зламання законів або виданих на їхній розвиток від 
належних органів влади правил та розпоряджень про порядок, 
як обмінювати радіо-телеграми та як користуватися радіо-уста- 
вами на кораблях Союзу РСР, а так само на чужоземних військо
вих і невійськових кораблях підчас перебування їх на водах 
Союзу РСР —

позбавлення волі на реченець до двох років або штраф до 
десятьох тисяч карбованців*.



2. До арт. 137 Кримінального кодексу УСРР (36. Уз. 1927 р. 
№ 26—27, арт. 132) додати частину третю такої редакції:

„За лови риби у водоймах, де провадиться культурне став
кове господарство, без належного дозволу, чи в заказаний час, 
чи в недозволених місцях, або недозволеним знаряддям й спо
собами,—

примусову роботу або штраф до п'ятисот карбованців з обо
в'язковою конфіскацією незаконно здобутого за всіх випадків І 
з конфіскацією або без неї ловецького знаряддя*1.

Харків, 5 червня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй. Голова РНК УСРР В. Чубар.

Секретар ВУЦВК М Василенко.

ПОСТАНОВА НАРКОМОСУ УСРР
371. Устава про районові й міські ради культурного будів

ництва.
Підстава: постанова ВУЦВК і РИК УСРР з

5 травня 1931 р. „Про утворення рад культурного 
будівництва* (36. Зак. УСРР 1931 р. № 16, арт. 140).

1. Щоб сприяти опрацюванню та здійсненню єдиного пляну 
культурної роботи різних державних і громадських організацій, 
встановити міцний зв'язок цієї роботи з завданнями народньою 
господарства та мобілізувати широку суспільність навколо зав
дань культурного будівництва,— організується при всіх районових 
виконавчих комітетах і міських радах, підпорядкованих безпо
середньо центрові, районові й міські ради культурного будів
ництва.

2. На районові й міські ради культурного будівництва покла
дається:

1) розглядати перспективні, річні та квартальні пляни усього 
культурно-освітнього будівництва в районі або в місті та пере
віряти, як ці пляни виконуються;

2) розглядати найважливіші справи з окремих галузей куль
турно-освітнього будівництва;

3) виявляти участь всіх державних органів, професійних спі
лок, кооперативних, колгоспних та громадських організацій в 
культурно-освітньому будівництві, розглядати пляни і робити 
в цій галузі та наглядати, щоб усі ці організації належно здій
снювали ці пляни;

4) сприяти здійсненню єдиного пляну культурного будівництва 
на терені, підпорядкованому районовому виконавчому коміте
тові або міській раді, виділеній на окрему адміністративно-го
сподарську одиницю, зокрема, сприяти організації мережі освіт
ніх закладів та поліпшенню якости їхньої роботи;



5) розробляти заходи до посилення організаційної Й матері- 
яльної участи широких трудящих мас а справі культурно-освіт
нього будівництва.

3. Постанови ради культурного будівництва затверджує пре
зидія районового виконавчого комітету чи міської ради, і їх 
здійснюють відділи народньої освіти, або інші відділи чи інспек
тури, а так сама відповідні установи та організації, кому слід.

4. За членів районових чи міських рад культурного будівни
цтва є:

1) завідатель районового чи міського відділу народньої освіти;
2) виділені від районового виконавчого комітету чи міської 

ради члени цього виконавчого комітету чи міської ради;
3) представники (по одному) від таких районових чи міських 

організацій: комітету КП(б)У, комітету ЛКСМУ, комітету неза
можних селян, кооперативних органів, організацій національних 
меншостей, товариств: „Геть неписьменність**, „Друзі дітей", 
„Техніки масам", „ТсовІяхем", „Друзів радянського фото-кіна", 
„Друзів радіо**;

4) представник міжсоюзного об'єднання професійних спілок і 
представники окремих професійних організацій;

5) представники плянового бюра районового виконавчого ко
мітету чи міської ради;

6) представники від робітників підприємств та радгоспів;
7) представники від колгоспних організацій і окремих кол

госпів;
8) представники наукових, літературних і мистецьких орга

нізацій;
9) представники студентських організацій;

10) представники від преси;
11) окремі робітники освіти й мистецтва.
Склад пленуму ради культурного будівництва затверджує 

президія райвиконкому або міськради за належністю.
У в а г а .  Списки підприємств, радянських і колгоспних 

господарств, професійних і студентських організацій, шо 
надсилають представників до ради культурного будівництва, 
встановлює голова відповідної ради культурного будівни
цтва, порозумівшися, за належністю, з професійними й кол
госпними організаціями.

Списки наукових, літературних і мистецьких організацій, 
а так само окремі кандидатури робітників народньої освіти 
й мистецтва до рад культурного будівництва, голова відпо
відної ради культбудівництва погоджує з професійними спіл
ками робітників освіти і робітників мистецтва, за ким слід.

5. На чолі районових 1 міських рад культурного будівництва 
є голова або заступник голови відповідного районового виконав
чого комітету чи міської ради.



6. Раду культурного будівництва скликається найменше раз 
н а квартал.

7. Щоб розглядати поточні справи між засіданнями пленуму 
ради культурного будівництва, обирається президію ради куль
турного будівництва числом від 5 до 9 осіб. Президію цю за
тверджує, відповідно, президія районового виконавчого комітету 
чи міської ради.

8. Народній комісаріят освіти УСРР наглядає діяльність рай- 
онових та міських рад культурного будівництва.

Районові й міські відділи народньої освіти надсилають до На- 
роднього комісаріяту освіти УСРР постанови рад культурного 
будівництва, додаючи відомості про затвердження цих постанов 
районовими виконавчими комітетами або міськими радами. Якшо 
постанову ради культурного будівництва не затвердиться, то 
додається й відповідну постанову райвиконкому або міської ради.

9. Кожний член ради культурного будівництва виконує кон
кретні доручення ради й відповідає за виконання іх і перед 
радою культурного будівництва й перед організацією, що деле
гували Його до складу цієї ради.

10. Раду культурного будівництва обслуговує апарат відпо
відного районового виконавчого комітету, або міської ради.

11. Організація рад культурного будівництва при районових 
виконавчих комітетах і міських радах не' виключає організації 
та існування спепіяльних комітетів і комісій в окремих галузях 
культосвітнього будівництва, що утворюються за відповідними 
постановами Уряду та провадять свою роботу відповідно до цих 
постанов.

Харків, 3 червня 1931 р.
Заст. Наркомосу УСРР В. Кузьменко.

ПОСТАНОВА НКЮ УСРР

172. Про встановлення одноманітної практики у справах 
вилучення приватних будинків.

Щоб встановити одноманітну практику у справах вилучення 
приватних будинків, пропонується додержувати таких правил:

1. Підставами для позбавлення права власности на будинок 
за арт. І Цив. код. УСРР є:

а) невикористання будинка відповідно до Його господарського 
призначення, наприклад: систематичне уникання здавати Його в 
найми, використання житлових приміщень під нежитлові потреби;

б) безгосподарне ставлення до будинку, наслідком чого він 
руйнується або реально зменшується його споживча вартість, а



також взагалі невиконання домовласником покладених на нього 
від державних органів обов'язків щодо охорони будинка та під
тримання Його в справному стані;

в) використання права власности на будинок, зазнаки ламаю
чи правні норми та межі використання свого права (наприклад: 
спекуляція житловою площею, Систематичне брання комірного з 
трудящих понад встановлені розміри) і взагалі зловживання сво
їм правом на шкоду державі та трудящим (наприклад: система
тичне виживання трудящих для заселення їхньої площі нетрудя- 
щими тощо).

2. Позови про вилучення будинку за арт. 1 Цив. код. УСРР 
можуть вчиняти у народньому суді, у місці, де є відповідний бу
динок, райвиконкоми, місцеві ради або органи прокуратури.

3. Встановлюючи кожного окремого разу наявність підстав 
для застосування до даного будинку арт. 1 Цив. код., райвикон
коми, місцеві ради та органи прокуратури повинні мати на увазі, 
що наявність об'єктивних для домовласника причин (брак коштів, 
тощо), чарез що сталося невикористання майна, його руйнація, 
погіршення стану, неможливість виконати покладені на домовлас
ника обов'язки тощо, взагалі не перешкоджає застосувати арт. 1 
Цив. код.

З другого боку, вищезазначені оогани повинні пам'ятати, що 
несвоечісне переведення дрібного ремонту не може правити за 
підставу для вилучення будинку, та ще, коли власниками будин
ків є трудящі. Такі випадки, коли деякі райвиконкоми вчиняють 
позови про відібрання невеликих будинків у робітників, учителів, 
лікарів тільки на тій підставі, що у будинках своєчасно не по
фарбовано вікон, дверей або підлог, є неприпустиме перекручен
ня житлової політики

Не може також правити за підставу для застосування арт. 1 
Цив. код. здавання дачних приміщень за вільними цінами за ви
падків, коли це не заборонено законом.

Закон про комірне 29 лютого 1923 р. зобов'язує здавати дачні 
приміщення за розмірами комірного, встановленими від міської 
ради, тільки за того випадку, коти дачні приміщення є у місце
вості, що входить до міської території, та коли їх обсаджують 
робітники Й саужбовці, щоб постійно жити в них протягом ціло
го року. За всіх інших випадків закон не забороняє брати за 
дачні приміщення вільну плату, за згодою наймача з наймодав- 
цем.

Так само не може правити за підставу для вилучення будин
ка за зрт. 1 Цив. код. одна тільки доцільність (необхідність)— 
передати будинки державним чи громадським органам, коли до 
того нема жодно з підстав, зазначених в арт. 1 цієї постанови.

4. Влучення будинків за арт. ] Цив. код. відбувається, як 
агаїьне правило, без жодної грошової компенсації. Але, залеж-



но від конкретних обставин справи, зокрема, від соціального та 
майнового стану домовласника, а також за наявности об'єктивних 
обставин, що спричинили безгосподарне ставлення до майна, тощо 
суд має право присудити за вилучений будинок грошову компен
сацію.

5. За випадків доцільности (необхідности) передати будинок 
державному або громадському органові, його вивласнюється за 
правилами постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 18 липня 1928 р. 
„Про вилучення й відвод земель та про вивласнення будівель і 
споруд для державних і громадських потреб" (36. Уз. УСРР 
1928 р. № 21, арт. 184 і 1931 р. № 6, арт. 53).

За цим законом вилучення робиться адміністративним поряд
ком на підставі постанов президій відповідних райвиконкомів 
і міських рад, підпорядкованих безпосередньо центрові, а так са
мо інших державних органів, зазначених в арт. арт. 4 і 5 вище
згаданого закону.

За будинки, вивласнені порядком наведеного закону, їхнім влас
никам сплачується, як загальне правило, відшкідне, за винятком 
зазначеним в арт. 7 цієї постанови. Відшкідне сплачують устано
ви та організації, що в їхніх інтересах учинено вилучення. Роз
мір вїдшкідиого встановлюють ці установи та організації за по
розумінням з власником вивласнюваного будинку. Проте, за де
націоналізовані будинки, вивласнені від осіб нетрудових катего
рій, відшкідне не може бути вище від тої оцінки, що її встанов
лено підчас денаціоналізації будинку. Коли нема порузуміння 
щодо розміру відшкідного, спори розв'язується порядком, заз
наченим в арт. 18 вищезгаданого закону в редакції 25 лютого 
1931 р. (Зб. Зак. УСРР 1931 р. Кг 6, арт. 53).

6. .Анулювати акти денаціоналізації будинків можна тільки судо- 
вно. Позови про анулювання актів денаціоналізації мають право 
вчиняти тільки органи прокуратури.

За чинним законом (арт. 5 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 
11 липня 1928 р.—Зб. Зак. УСРР 1928 р. № 18, арт. 166) акти 
денаціоналізації, що їх видали органи місцевого (комунального) 
господарства, можна анулювати лише за тих випадків, коли суд 
встановить злочинні дії підчас денаціоналізації.

Розв'язуючи справи про анулювання актів денаціоналізації, за 
злочинні дії, слід вважати дії, передбачені певними 
артикулами Кримінального кодексу, і всілякі інші неправильні 
дії, що мали наслідком зламання встановленого законом поряд
ку денаціоналізації.

Зокрема, за такі неправильні дії треба вважати: а) встанов
лення для денаціоналізації даного будинку оцінки, нижчої від 
оцінки інших подібних будинків даної міецевости; б) переоцінку 
денаціоналізованого будинку для зниження без законних на те 
підстав; в) неправильне вирахування оцінки взагалі, а так само



недодержання інших правил, установлених законом про денаціо
налізацію.

Проте, не можна вважати за неправильну денаціоналізацію 
такого будинку, якого свого часу за оціночними нормами жит
лового закону 1921 р. формально не можна було денаціоналізу
вати, але денаціоналізація його стала законною згодом за під
вищеними нормами оцінки, встановленими за правилами закону 
з 16 червня 1925 р. (36. Уз. УСРР 1925 р. № 101, арт. 554).

Так само не можна визнати денаціоналізацію за неправильну 
з причини разходження між оцінкою будинку, встановленою для 
його денаціоналізації, і дійсною його вартістю на теперішній час, 
бо оцінка для денаціоналізації базується на умовній оцінці колиш
ніх міських органів, а ця оцінка ніколи не збігалась з дійсною 
вартістю будинків.

Розв'язуючи питання про правильність оцінки денаціоналізо
ваного будинку, треба завжди критично підходити до неї, пам’я
таючи що оцінка колишніх міських органів могла бути і штуч
но зменшеною (щоб уникнути сплати великих податків), І 
штучно підвищеною (щоб надати виборчих прав до державної, 
міських дум, земств, тощо домовласникам).

Судом, що може встановити злочинні дії підчас денаціоналіза
ції, може бути І суд кримінальний і суд цивільний.

Отже, лозова про анулювання акту денаціоналізації органи 
прокуратури можуть вчиняти і в формі цивільного позову у 
кримінальній справі, і в формі самостійного позову. Цей самостій
ний позов може базуватись на вироці про встановлення злочину 
підчас денаціоналізації, але це зовсім не обов'язково. Позова 
можна обгрунтувати також і дисциплінарною постановою, ухвале
ною з приводу припущених підчас денаціоналізації неправильних 
дій.

Затих випадків, коли кримінальну справу проти осіб, що неза
конно зробили денаціоналізацію або незаконно одержали акти 
денаціоналізації, закрито на підставі арт. арт. 4 і 5 Крим. проц. 
кодексу або коли кримінальної чи дисциплінарної справи зовсім 
не заведено, наявність неправильних дій підчас денаціоналізації 
встановлює цивільний суд безпосередньо.

7. Вилучення будинків у сільських місцевостях має свої особ
ливості.

На селі націоналізації* та денаціоналізації будинків не прова
дилось, а тому не можна і ставити питання про можливість вчи
нення дотично сільських будинків позовів про анулювання актів 
денаціоналізації. Виняток з цього загального правила становлять 
будинки, що є в залюднених пунктах, які підчас видання законів 
про денаціоналізацію вважалися за селища міського типу, а зго
дом їх перейменовано на села. По таких селах можуть знайтись 
будинки, до яких прикладалися закони про денаціоналізацію*



Отже, до таких будинків, навіть коли вони є на селі, можна при
кладати всі правила про анулювання актів денаціоналізації.

Крім цього випадку вилучати будинки на селі можна тільки 
на підставі постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 18 липня 1928 р. 
„Про вилучання й відвод земель та про вивласнення будівель і 
споруд для державних і громадських потреб* (36. Уз. УСРР 
1928 р. Кг 21, арт. 184 і 1931 р. № 6, арт. 53), а так само арт. 1 
Цив. код. УСРР.

Прикладаючи ці закони на селі, треба мати на увазі таке:
1) за будинки, вилучені на селі від осіб, що живуть або жили 

з нетрудових прибутків, жодного вішкідного їм не сплачується. 
Орієнтовний перелік цих осіб, наведено в арт. 11 закону з 
18 липня 1928 р. в редакції 25 лютого 1931 р. (36. Зак. УСРР 
1931 р. № 6, арт. 53);

2) за арт. 1 Цив. код. можна вилучати на селі тільки такі 
будинки, що не мають безпосереднього зв'язку з сільським го
сподарством, як от: торговельно-промислові та складські будинки, 
житлові будинки, що їх дається в найми систематично — у формі 
промислу; будинки, що їх власники не ведуть сільського госпо
дарства, та взагалі всілякі будинки, що основним джерелом існу
вання їхніх власників не є сільське господарство.

На виняток із наведеного правила, арт. 1 Цив. код. за випад
ків, зазначених в арт. 1 цієї постанови можна прикладати також 
і до таких безпосередньо сполучених з сільським господарством 
будинків:

а) що їх власники, здавши землю в розпорядження сільрад 
та виїхавши геть з села, кинули на призволяще, без жодного 
господарського вжитку;

б) належних куркульським господарствам, а так само госпо
дарствам, оподаткованим єдиним сільсько господарським подат
ком індивідуальним (експертним) порядком.

Розкуркулюючи куркулів, будинки відбирається від них ад
міністративним порядком, за законами та правилами про розкур- 
кулення.

8. Насамкінець дотично, всіх взагалі способів вилучення бу
динків від їх власників треба зазначити, що прикладаючи їх, 
треба перш за все зважати на соціяльний та майновий стан влас
ника, обережно ставлячись до вилучення будинків від трудящих, 
атак само приймати на увагу характер будинку та спосіб його 
вживання від власника.

Харків, в червня 1931 р.
Заст. НКЮ та ГПР А. Приходько.

Член колеги НКЮ, зав кодсектора С. Пригов
Редагують: Редактори-консультанти НКЮ

. ПаВЛЮТУНА ----
^М. Шр Зтирі’п і

Д8СУ Видавництво „Пролетар* 2

2 друкарня ДВОУ УПП.
И 600 — V!* др арк. Зам М? 973

Пушкшська вул., 40



ПЕРІОДСЕКТОР
ЮШОДШП

Харків, Московські ради, 11.

оо
8о
8о
8оо

ДЕРЖАВНЕ СОЦІЯЛЬНО - ЕКОНОМІЧНЕ
в и д а в н и ц т в о

„ П Р О Л Е Т А Р "

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ В 1931 РОЦІ
Н О В И Й

НАУКОВО - ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ НАРКОМЮСТУ

„РЕВОЛЮЦІЙНЕ ПРАВО"
ідо виходить двічі на місяць за новою значно поширеною 
програмою замість журналів „Червоне Право” кта „Вісник 
Радянської Юстиції*. Видається за редакцією: Ахма-
това Л. С., Вікторова А. В., Железногорського Г. А., 
Приходька А.Т., Прігова С.О., Строєва А. І. таЧумалаФ. С.
Журнал, обслуговуючи переважно судових робітників та громадський 
судовий актив, своїм широким змістом € також необхідний посібник для 
радянських, адміністративних, господарських, кооперативних, фінансових, 
профспілкових, громадських робітників, робітників ДПУ, міліції . юрискон
сультів госпорганів, студентів та слухачів юридичних ВИШ'їв та курсів.

ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ та НАУКОВО-СУДОВОЇ
Е К С К Е Р Т И З И

(додаток до журналу „Революційне Право" 8 книжок на рік).

Видасться за редакцією: Ахматова Л. С (відповідальний редактор), 
засл. проф. Бокаріуса Н. С. та Розвадовського Є Ф.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

„Революційне Право" з додатком „Питання криміналістики та науково- 
судової експертизи"—па 1 рік 14крб,на б міс. 7 крб. 50 коп.

Для річних передплатників можна розкласти платіж: 
перший внесок підчас передплати-6 крб., другий-1 квітня- 

4 крб., 1 червня — 4 крб.



ПЕРІОДСЕКТОР
Харків, Московські ряди, ІІ.

ДЕРЖАВНЕ ШШ-ЕМПІПІЕ
ВИДАВНИЦТВО

„ П Р О Л Е Т А Р "
-------------  .  -  _  _  _  _ .  ■ --------- , , .  — -  ,  -  —  »1 ■ >

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1931 РІК

З Б І Р Н И К
ЗАКОНІВ ТА. РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО -
— СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ---------- ----

Офіційне видання Народнього Комісарїяту Юстиції.

Крім українського тексту цього видання, збірник 
видасться також окремо дія російських нацрайонів 
та російських організацій мовою російською.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
доплачуються 1 крб.

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково 
за абетковий покажчик 1 крб.

Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнигоцентру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, 11), або до міжрайонових контор Період- 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар
кові— вул. Вільної Академії, 41, або викликайте 
уповноважених тел. 66—27.



-ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ-
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

шашняняшнапншнанапнш'яянявмммвашнвяам

№ 22 5 липня 1931 р. № 22 * 173 * 175 176

З М І С Т
Постанови ВУЦВК і РНК УСРР.

173. Затгердження Устави й Устааа про Народній комісаріат юстиції УСРР.
171, ,1ро державну контролю та нагляд за будівництвом.
175. Про зміну розміру оплати з відвідувачів кінотеатрів.

Постанова РНК УСРР.
176. Іро пільги в оподаткуванні осібних ловецьких господарств на території УСРР.

ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР

173. Затвердження Устави й Устава про Народній комісаріят
юстиції УСРР.

За сушеного періоду розгорнутого соціалістичного будівництва 
країни й наступу на рештки капіталістичних елементів важли
вого значення набувають нагляд за здійсненням революційної 
законности й застосування судової політики, як знаряддя до 
здійснення завдань соціалістичного будівництва. Відповідно до 
цього, а так само в зв'язку з переходом на двоступневу систему 
управління, а так само в зв'язку з покладенням на Народній 
комісаріят юстиції відання поправнотрудовими установами, орга
нізації заслання з примусовою роботою 1 примусової роботи без 
тримання під вартою, а рівно вивчення злочинности й розробітку 
методів боротьби з нею та відання установами, що вивчають 
злочинність, виникає потреба змінити структуру та обсяг діяль
ною и Иароднього комісаріяту юстиції.

Тому Всеукраїнський центральний виконавчий комітет І Рада 
иародніх комісарів УГРР -дпг.та

? ітпсрдити нову усті вуц*|Пр®мН8рвДїйй І комісаріят юстиції 
УСРР в такій редакції: бібліотека урсе "

|ц« 6>65~3г:



1. Народній комісаріят юстиції УСРР в межах наданих Йому 
повноважень відає:

1) організацією, загальним та безпосереднім керівництвом і 
інструктуванням судів, прокуратури, органів слідства і допоміч- 
них при органах юстиції установ: а так само наукових і нав
чальних закладів, що безпосередньо виконують завдання юстиції;

2) провадженням па території УСРР єдиної судової політики;
3) провадженням на території УСРР поправно-трудової полі

тики і керуванням поправно трудовою справою УСРР, поправно- 
трудовими установами організацією заслання з примусовою ро
ботою і самої примусової роботи без тримання пїд вартою.

4) пляновим і систематичним втягненням до кадрів відпові
дальних робітників юстиції робітників, КОЛГОСПНИКІВ, бідніших 
селян та середняків;

5) наглядом від імени держави за законністю чинностей усіх, 
крім Всеукраїнського центрального виконавчого комітету та Ради 
народніх комісарів УСРР, органів влади в УСРР, державних 
господарських установ і громадських організацій, а так само 
приватних організацій І осіб;

6) наглядом І керівництвом діяльністю органів дізнання у ца
рині боротьби з злочинністю;

7) попереднім розглядом подаваних до законодавчих органів 
законопроектів, систематизацією, кодифікацією, тлумаченням чин
ного законодавства та оголошенням законів Інших офіційних 
актів.

2. На чолі Народнього комісаріату юстиції УСРР є Народній 
комісар юстиції і генеральний прокурор Республіки. При Народ* 
ньому комісарі юстиції є колегія в складі заступника Народнього 
комісара юстиції та генерального прокурора Республіки й чле
нів колегії числом, що його визначає Рада народніх комісарів 
УСРР.

Права та обов'язки Народнього комісара юстиції, заступника 
Народнього комісара юстиції і членів колегії, а так само поря
док настановлення й звільнення їх з посади визначається „За 
гальним положенням про народні комісаріяти УСРР-.

3. Народній комісаріят юстиції УСРР має в свойому складі 
прокуратуру Республіки і поділяється на такі сектори:

1) адміністративно-фінансовий,
2) організаційно-інструкторський,
3) сектор кадрів,
4) сектор поправно-трудових установ (Управа поправно тру

дових установ),
5) сектор законодавчих проектів і кодифікації законів.
4. При Народньому комісаріаті юстиції УСЙР є інститути



науково-судової експертизи, науково-дослідчий інститут вивчання 
злочинности, кабінети вивчання злочинности, юридичні курси, 
школи й курси робітників поправно-трудових установ, та ще 
центральне довідкове бюро про судимість.

Інститути науково-судової експертизи чинять на підставі пра
вил Устави про судоустрій. Науково-дослідчий інститут вивчення 
злочинности чинить на підставі Устави, що ЇЇ затверджує Народ
ній комісаріат юстиції, відповідно до затвердженої від РНК УСРР 
зразкової устави про науково-дослідчі інститути. Вищі юридичні 
курси, курси робітників поправно-трудових установ і центральне 
довідкове бюро про судимість чинять на підставі окремих по
станов законодавчих органів УСРР.

5. До відання Прокуратури республіки належить:
1) наглядати від імени держави за законністю чинностей усіх, 

крім Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради 
народніх комісарів УСРР, органів влади в УСРР, державних 
господарських установ і громадських організацій, а так само 
приватних організацій і осіб та опротестовувати встановленим 
у законі порядком постанови, накази, обіжники й розпорядження, 
що ламають Конституцію Союзу РСР, Конституцію УСРР або 
чинні закони;

2) зупиняти чинність постанов і розпоряджень місцевих ор
ганів влади, що ламають закони або постанови і розпорядження 
уряду або центральних органів влади, в разі опротестування цих 
постанов до Ради народніх комісарів УСРР або до президії Все
українського центрального виконавчого комітету;

3) провадити розсліди з доручення ВУЦВК та РНК;
4) наглядати й керувати оперативною діяльністю органів 

дізнання Й слідства та інститутів науково-судової експертизи в 
царині викриття злочинів і виявлення осіб, що їх вчинили, а так 
само науково-дослідчого інституту вивчення злочинности;

5) керувати й наглядати за дізнанням і слідством в органах 
Державної політичної управи;

6) здійснювати функції прокурорського нагляду щодо комісій у 
справах неповнолітніх, сільських, товариських І інших спеціяль- 
них судів та органів, що виконують судові функції;

7) здійснювати функції прокурорського нагляду, що їх перед
бачено Кримінально-процесуальним кодексом і Цивільним про
цесуальним кодексом УСРР;

8) керувати всією оперативною діяльністю місцевих органів 
прокуратури в галузі судово-слідчої роботи та розв'язувати 
скарги на незаконні чинності місцевих прокурорів;

9) керувати роботою місцевих прокурорів щодо нагляду за 
законністю чинностей місцевих органів влади;

10) керувати наглядом місцевих прокурорів за виконанням 
вироків судів;



11) наглядати через місцевих прокурорів діяльніст і о ич
комісій при поправно-трудових установах; у

12) наглядати провадження поправно-трудової лолтімі й рі 
жиму в поправно-трудових установах, а також наглядати закон 
ність і правильність тримання в'язнів під вартою.

6. До відання Нзроднього комісаріяту юстиції УСРР по ад\ 
ністративно фінансовому сектору належить:

1) розробляти структуру Д штати центрального апарату і . 
роднього комісаріяту юстиції та чинних при ньому установ,

2) розробляти й здійснювати заходи до запровадження в 
центральному апараті Народнього комісаріяту юстиції рсжи у 
ощадности й наглядати, щоб це саме робили всі місцеві оргачи 
юстиції;

3) завідувати й керувати технічним бюром, таємною части .о 
центральним довідковим бюром про судимість, юридичною кар 
тотекою Й архівом Нзроднього коміс-ріяту юстиції, контротю 
вати, щоб сектори Народнього комісаріату юстиції й міси ві 
органи юстиції вчасно виконували завдання вищих урядових 
органів Народнього комісаріяту юстиції;

4) складати проекти кошторисів Народнього комісаріату 
юстиції, керувати роботою місцевих органів юстиції щодо скла 
дання проектів кошторисів, розподіляти кредити, видані а кош
торисом Народнього комісаріяту юстиції, між місцевими органами 
юстиції, а так само контролювати видаткувания них коштів,

5) юсподарсько обслуговувати Народній комісаріат юстиції 
й місцеві органи юстиції, що б на державному бюджеті,

6) розробляти Й здійснювати заходи, скеровані на поліпшення 
внутрішнього порядку робіт Народнього комісаріяту юстиції й 
запроваджувати заходи щодо раціоналі ації;

7. До вітання Народнього комісаріяту юстиції УСРР по ор
ганізаційно-інструкторському сектору належить:

1) складати збірний плян роботи Народнього комісаріяту 
юстиції, керувати Його місцевими органами щодо склала* нл пли
нів їх роботи, крім виробничих планів поправно-трудових уста
нов. Й контролювати запровадження цих п і я н і в д о  життя;

2) організувати, загально керувати, інструктувати, наглядати 
й ревізувати судові установи УСРР, органи прокуратури, нота- 
ріяльні органи, судових виконавців, Інститути науково судов ї 
експертизи, науково-дослідний інститут вивчання злочинлосіи 
й центральне довідкове бюро про судимість;

3) загально керувати, інструктувати, напядати й реві уваги 
органи юридичної допомоги людності (колегії оборонців юри 
дичні консультації) і розробляти питання юридичної допомоги
людності; . л л4) загально наглядати й брати участь, безпосередньо або 
через відповідні органи юстиції, в організації спешяльних судів



та інших органів, що виконують судові функції, зокрема, това
риських і сільських судів, а так само інструктувати зазначені 
суди й органи порядком І в межах, встановлених у законі;

5) видавати накази та інструкції у справах оперативної діяль- 
юпи й управління судових органів, органів прокуратури й ін
ших місцевих органів та установ юстиції;

6) брати участь у розробіткові законопроектів та в тлумаченні 
законів;

7) вивчати судову політику й практику судових установ УСРР;
8) загально керувати масовою роботою місцевих органів юсти

ції щодо притягнення до їхньої роботи широких верств трудя
щих та в справі наближення до трудящих самих органів юстиції;

9) розробляти поточний інформаційний матеріял про роботу 
Народнього комісаріату юстиції й його місцевих органів, а так 
само складати періодичні звіти про цю роботу;

10) розробляти заходи до раціоналізації структури централь
ного апарату Народнього комісаріату юстиції й його місцевих 
органів, а так само щодо раціоналізації їхньої роботи;

11) брати участь у складанні проектів кошторисів Народнього 
комісаріату юстиції;

12) розробляти статистичні матеріяли про роботу Народньогр 
комісаріату юстиції й його місцевих органів, зокрема, розробляти 
судовий статистичний матеріял;

13) листуватися у справах судових установ УСРР з вищими 
органами влади, а так само з судами чужоземних держав, по
рядком, встановленим у законі;

14) організувати з'їзди й наради робітників юстиції;
У в а г а .  При організаційно інструкторському секторі е 

організаційна нарада й бюро раціоналізації, що чинять на 
підставі Устави, яку затверджує Народній комісар юстиції 
УСРР.

8. До відання Народнього комісаріяту юстиції УСРР по сек
тору кадрів належить:

1) вести облік відповідальних робітників центрального апа
рату Народнього комісаріяту юстиції, місцевих органів юстиції 
Й членів колегії оборонців;

2) керувати роботою облікових осередків місцевих органів 
юстиції;

3) систематично й пляново вивчати якість занесених до особ
ливої номенклятури робітників Народнього комісаріяту юстиції, 
місцевих органів юстиції й членів колегії оборонців, а також 
давати їм атестацію та вести облік заходів дисциплінарного 
впливу до членів котегії оборонців;

4) настановлювати, звільнювати й переміщувати відповідаль
них робітників органів юстиції за встановлених у законі випадків;

5) розробляти заходи, скеровані на систематичне й плянове втя



гання до всіх органів юстиції нових кадрів з робітників, кол 
госпників, бідніших селян та середняків і до використання на 
роботі осіб, що кінчають юридичні школи й курси;

6) організувати, порозумівшися з Народнім комісаріатом освіти 
УСРР, юридичні курси, школи й курси робітників поправно- 
трудових установ, керувати й наглядати за ними, організувати 
й керувати заочною юридичною освітою, брати участь у розро- 
біткові програм і навчальних плянів юридичних шкіл і в уком
плектуванні їх;

7) розробляти інші заходи до підвищення кваліфікації робіт
ників юстиції і поправно-трудових установ;

8) брати участь у розробіткові кошторисів для юридичних 
шкіл і курсів.

9. До відання Народнього комісаріяту юстиції УСРР по управі 
поправно-трудових установ належить:

1) здійснювати поправно-трудову політику й розробляти пи
тання режиму в поправно-трудових установах, а так само контро
лювати виконанні заходів у царині поправно-трудової системи:

2) безпосередньо керувати, інструктувати, наглядати й реві
зувати поправно-трудові установи Республіки;

3) пляново розподіляти в'язнів по поправно-трудових уста
новах Республіки;

4) реорганізувати старі й організувати нові поправно-трудові 
установи;

5) організувати для засуджених до позбавлення волі приму
сові роботи в поправно-трудових установах і відкривати для 
цього підприємства, а так само складати плян їх робіт та пере
віряти їх виконання;

6) розробляти форми й організацію робіт для засуджених до 
примусових робіт без тримання під вартою;

7) керувати діяльністю дозорчих комісій й бюр примусової 
роботи;

8) керувати діяльністю конвойного війська в частині вико
нання ним оперативних завдань;

9) сприяти органам Народнього комісаріяту охорони здоров'я 
в справі здійснення санітарного нагляду й медичної допомоги в 
місцях позбавлення волі;

10) розробляти, порозумівшися з заінтересованими урядниц- 
твами й установами, норми всіх видів постачання поправно-тру
дових установ, а також здійснювати це постачання за потрібних 
випадків централізованим порядком;

11) організувати, порозумівшися з органами Народнього комі
саріяту освіти УСРР культурно-освітню та політичну роботу в 
поправно-трудових установах, шкільну та нозашкільну профе
сійну освіту й розвиток в'язнів, а так само керувати тим самим 
порядком зазначеною роботою;



12) організувати виробничо-господарську діяльність поправно- 
трудових установ на засадах самооплатности, надаючи їм прав 
юридично ї особи, згідно з чинним законодавством.

У в а г а .  Виробничо-господарська діяльність управи по
правно-трудових установ та її місцевих органів реґулюєіься 
окремою уставою, що ЇЇ затверджує Народній комісаріат 
юстиції УСРР.

13) брати участь в організації й діяльності Науково-дослід- 
чого інституту вивчання злочинности;

14) організувати допомогу звільненим в'язням та керувати 
організаціями, що цю допомогу здійснюють.

15) складати кошториси на утримання поправно-трудових уста
нов і контролювати виконання кошторису;

16) розробляти справу охорони поправно-трудових установ;
17) видавати центральні газети для засуджених та робітників 

поправно-трудових установ і керувати місцевою пресою поправно- 
трудових установ.

10. До відання Народнього комісаріяту юстиції УСРР по сек
тору законодавчих проектів і кодифікації законів належить:

1) попереду розглядати законодавчі проекти окремих уряд- 
ництв та давати на них висновки й самим урядництвам і Раді 
иародніх комісарів УСРР;

2) давати висновки Раді народніх комісарів УСРР на проекти 
загально-союзних законодавчих актів, надісланих на висновок до 
Уряду УСРР;

3) розробляти й давати висновки у справах Конституції Союзу 
РСР та Конституції УСРР, а так само порушувати встановленим 
порядком справи про перегляд суперечних Конституції Союза РСР 
і Конституції УСРР декретів і постанов законодавчих органів 
Союзу РСР;

4) розробляти законопроекти з доручення Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету, Ради народніх комісарів УСРР 
і Української економічної наради та з власної ініціятиви;

5) тлумачити закони й Конституцію УСРР на окремі запи
тання центральних органів влади й місцевих виконавчих коміте
тів та міських рад, виділених на окремі адміністративно-госпо
дарські одиниці, а так само на пропозицію Всеукраїнського цен
трального виконавчого комітету, Ради народніх комісарів УСРР 
і Української економічної наради та з власної ініціятиви;

6) систематизувати та кодифікувати закони;
7) оголошувати затверджені від Всеукраїнського центрального 

виконавчого комітету, Ради народніх комісарів УСРР і Україн
ської економічної наради постанови, а так само урядницькі по
станови й інші акти та матеріяли, що оголошення їх до загаль
ного відому встановлено законом, та оголошувати роз'яснення 
пленуму Найвищого суду УСРР;



8) редагувати офіційну частину „Вістей ВУЦВК" і „Збірник 
законів та розпоряджень Робітничо селянського у раду України*;

11. Вказівки Иароднього комісаріату юстиції УСРР щодо 
форми проектів декретів і постанов, кодифікаційного погодження 
їх та й термінології є обов'язкові для всіх урядиицтв;

12. Загальне тлумачення законів Народнього ксмісаріяту юсти
ції УСРР має обов'язкову силу для всіх чинних на території 
УСРР судів І для народнії комісаріятів та інших органів і при
ватних осіб.

13. Всі народні комісарїяти та прирівнені до них установи 
подають проекти своїх протестів на постанови й розпорядження 
народніх комісаріятів Союзу РСР до Всеукраїнського централь
ного виконавчого комітету через прокуратуру Республік*

ІІ.
Цю постанову видано відповідно до арт. арт. 11 і 12 поста

нови Центрального виконавчого комітету й Ради народніх комі
сарів Союзу РСР з 15 грудня 1930 року: „Про ліквідацію народ
ніх комісаріятів внутрішніх справ союзних і автономних республік" 
(36. Зак. СРСР 1930 р. № 60, арт. 640), на скасування постанови 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету з 11 вересня 
1929 року „Устава про Народній комісаріат юстиції УСРР" (36. 
Зак. УСРР 1929 р. № 24, арт. 192) і з 25 лютого 1930 р. „Про 
зміну пункта 5 арт. 9 Устави про Народній комісаріат юстиції 
УСРР" (36. Зак. УСРР 1930 р. №6, арт. 68 і на зміну постанов 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету й Ради на
родніх комісарів УСРР з 4 січня 1928 року „Про школу команд
ного складу робітничо-селянської міліції УСРР і курси робітників 
поправно-трудових установ" (36. Зак. УСРР 1928 р. № 1, арт. 4), 
з 25 листопада 1925 року „Про надання чинности Статутові 
служби в поправно-трудових установах" (36. Уз. УСРР 1928 р. 
№ 98, арт. 534), поправно-трудового кодексу УСРР (36. Зак. 
УСРР 1928 р. Я» 29, арт. 250) і постанови Ради народніх комі
сарів УСРР з 18 травня 1926 р. „Про форму зодягу й іншого ре- 
чевого постачання робітників поправно-трудового відділу На
роднього комісаріату внутрішніх справ і робітників місць по
збавлення волі УСРР" (36. Зак. УСРР 1926 р. Яз 26, арт. 214).
Харків, 25 травня 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Голова РНК УСРР В. Чубар, Секретар 
ВУЦВК М. Василенко.

174. Про державну контролю та нагляд за будівництвом.
Щоб встановити єдину систему державної контролі та нагляду 

за здійснюваним на території УСРР будівництвом, Всеукраїн
ський центральний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л и :
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І .

Арт. 174

1. Функції державної контролі га нагляду за всіма видами бу
дівництва, здійснюваного нц території УСРР, покласти на дер
жавного контролера—інспектора будівництва при секторі капіталь
ного будівництва Державної планової комісії УСРР, на міжрайо- 
нових інспекторів будівництва та на їхніх представників на місцях.

У в а г а .  Чинність цієї постанови не поширюється на спе
ціальне транспортове будівництво на землях, наданих транс
портові, іригаційне й зв'язані з ним інші види водогоспо
дарського будівництва, а так само на будівництво оборон
них споруд, що його провадить Народній комісаріат військо
вих і морських справ СРСР.

2. Державного контролера інспектора будівництва затверджує 
президія Державної планової комісії УСРР.

3. МіжраЙонових інспекторів будівництва настановлює дер
жавний контролер-інспектор будівництва, і вони в своїй роботі 
підлягають безпосередньо йому.

Число міжрайонових інспекторів і межі підурядної кожному 
з них території визначає сектор капітального будівництва Дер
жавної плянової комісії УСРР, порозумівшися з Народнім комі
саріатом робітничо-селянської інспекції УСРР.

Представників міжрайонових інспекторів будівництва на місцях 
затверджує державний когтролер-інспектор будівництва на по
дання міжрайонових інспекторів, погодивши з місцевими орга
нами влади.

4. До відання Державного контролера-інспектора будівництва 
належить:

1) керувати роботою міжрайонових інспекторів будівництва;
2) розглядати, на скарги заінтересованих установ, підприємств, 

організацій і осіб, проекти будівельних робіт, що на провадження 
їх міжрайонові інспектори будівництва відмовили видати дозвола;

3) розв'язувати спірні технічні питання, що виникають під час 
нагляду за будівництвом на місцях.

5. До відання міжрайонових інспекторів будівництва й їхніх 
представників на місцях належить:

1) видавати дозволи на провадження будівельних робіт за за- 
твердженними від урядництва замовника проектами з погляду від- 
повідности цих проектів технічними нормами, а так само обов'яз
ковим постановам центральних і місцевих органів влади в справі 
планування, впорядкування, санітарії та протипожежних заходів;

У в а г а .  Коли не буде подано встановлених документів 
або вони будуть неправильні, то міжрайоновий інспектор 
або його представник на місцях не видають дозвола прова
дити будівельні роботи та повертають проєкта для подання до
даткових документів або для відповідного переробітку проєкта.



2) Фактично контролювати на місцях провадження будівель
них робіт з правом зупиняти роботи Й притягати винних до від 
повідальности в разі виявлення ухилів від затверджених проектів 
будівельних норм і обов'язкових постанов про будівництво;

3) фактично наглядати на місцях техничний стан наявних б>- 
динкїв і споруд громадського значення та будинків для видовищ, 
з правом тимчасово закривати ці будинки Й споруди аж до усу
нення виявлених технічних вад,

6. Державний контролер-інспектор 1 міжрайонові інспектори 
будівництва мають при собі потрібні штати, затверджувані за- 
іально-встановленим порядком.

7. Урядницький нагляд за проваджуваним на місцях будів
ництвом скасувати, надавши народнім комісяріятам і центральним 
організаціям УСРР право організувати в складі планових органів 
своїх центральних апаратів частини, що планують та регулюють 
будівництво даного урядництва або центральної організації.

Л.
8. Цю постанову видано на зміну „Статуту цивільного будів

ництва- (36. Уз. УСРР 1928 р., № 2, арт. 20) і п.1 арт. 1 арт. та 9 
„Устави про Головну управу комунального господарства УСРР" 
(36. Зак. УСРР 1931 р., № 7, арт. 66).
Харків, 15 червня 1931 р.

Вик. об. голови ВУІІВК М. Василенко. Голом РНК В. Чубар. Заст. секре 
таря ВУЦВК К. Горлинськай,

175. Про зміну розміру оплати з відвідувачів кінотеатрів.
У зв'язку з встановленням податку з обороту кінотеатрів, 

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

I.
1. Оплату до місцевого бюджету, включаючи І відрахування 

на користь Червоного хреста, з відвідувачів кінотеатрів та клюб- 
них устав зменшити до 10% з повної ціни квитка.

II.
2. П.п. „а* і „6“ арт. 54 „Устави про місцеві фінанси УСРР* 

і п.п. „а“ і „б* арт. 55 „Устави про місцеві фінанси АМСРР* 
(36. Зак. УСРР 1930 р. № 14, арт. 144) ухвалити в такій редакції:

(Видовища й розваги щодо оплати з їх відвідувачів розподі
ляються, залежно від роду їх, на групи і для них встановлюється 
такі розміри оплати).



„а) драматичні, оперові й балетні театри, кінотеатри й клюб* 
ні устави, симфонічні концерти, виставки, лекції, диспути, допо
віді, громадські гулянки в садах —10% з ціни квитка;

б) цирки, механічні театри, концерти (крім симфонічних), 
літературні й музичні вечори та ранки, спортивні змагання, 
громадські гри —15% з ціни квитка".

Харків, 15 Червня 1931 р.

Вик. Об. голови ВУЦВК М. Василенко. Голова РНК УСРР В Чубар. Заст. 
секретаря ВУЦВК К Горлннський

ПОСТАНОВА РНК УСРР.

176. Про пільги в оподаткуванні осібних ловецьких госпо
дарств на території УСРР

Щоб розвинути рибальство, зокрема, щоб заохотити до гли
бинних ловів і ловів у малозасвоєних затонах, Рада народнії 
Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а ;

І.
1- Встановити для осібних ловецьких господарств, що про

вадять глибинні лови, такі знижки з розмірів єдиної рибальської 
оплати*

а) з вилову в морі ставними частиковими сітками або скум- 
брійними сітками (ставними, плавними й одкидними) дається 
знижку в 25%;

б) з вилозу в морі ставними сітками: камбульними, глосьовими 
і бичковими дається знижку в 50%.

2. Встановити для осібних ловецьких господарств з вилову 
в затонах: Ягорлицькому, Джарилгацькому та КарпенІцькому 
знижку з розмірів єдиної рибальської оплати в 50%.

3. Осібним ловецьким господарствам, — що уклали договори 
контрактації свого вилову з державними рибопромисловими під
приємствами або кооперативними організаціями і здають рибу 
кількістю, що перевищує норми, встановлені в договорах кон
трактації, розмір єдиної рибальської оплати з усієї кількості 
риби, зданої понад зазначені норми, зменшується на 50%.

4. Куркульским господарствам встановлених у цій постанові 
знижок не дається.

ІІ.
5. Цю постанову видається на підставі постанови арт. 7 по

станови Ц8К і РНК Союза РСР з 25 лютого 1931 року „Про



Харків ІІ червня 1931 р.

Заст голови РНК УСРР В. Порайко. Керівничий справ РИК УСРР"Я. Касяп.

36. Зак. 
№9

П О П Р А В К А

до 36. Зак. УСРР за 1931 р.

Сторінка Рядок 
214 4 зн.

Надруковано 
1930 р. № 8, 

арг. 94

Треба
1930 р.^8, 

арт 99

*і*р*лвш* Пу&пічи* | 
БІБЛІОТЕКА УРСГ

ІМ&6£2£2__

Редагують: Редактори-консультанти НКЮ
Видає НКЮ ДЬОУ Видавництво „Пролетар**

Укрліт № 94/жб Харків, 2 друкарня ДВОУ УПП. Пушкінська вул, 40 
Тир. цбОО—з/4 дР. арк. Зам. № 292.



ЗБІРНИК
т а  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ
№ 23 16 липня 1931 р. № 23

З М І С Т
Постанови РНК УСРР.

177. Про заходило посилення заготівлі свинячих шкір.
178. Про заснування в складі Всеукраїнської академії наук у Києві Інсти

туту польської культури.
179 Зміна постанови „Про поііпшення умов навчання для робітників, що 

працюють безпосередньо на виробництві й одночасно вчаться у вищих школах 
та технікумах, робітничих факультетах, робітничих університетах, а так само на 
курсах Д Л Я  Ш Д Г 0 Т 1 В Л І  до В И ІЦ И Х  і середніх Ш К ІЛ * .

180. Про закони УСРР, що втратили чинність у зв'язку з постановою РНК 
Союзу РСР з 24 жовтня 1930 р. „Про затвердження статуту внутрішнього водного 
транспорту".

Постанова УЕН
181 Про норми врожайности льоні та коноплі за обов'язковим окладним 

страхуванням від посухи в 1931 р

Постанова НКЮ УСРР.
182. Про повернення примусробітникам грошей, вивернсних із їхньої 

зарплати.
Статут ДВОУ.

183. Статут Державного видавничого об'єднання УСРР (ДВОУ}.

ПОСТАНОВИ РНК УСРР
177, Про заходи до посилення заготівлі свинячих шкір.

Щоб зберегти свинячі шкіри, які в зв'язку з браком основних 
видів шкіряної сировини мають велику вагу для господарства 
країни, Рада народні* комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Заборонити радгоспам, колгоспам, іншим державним і коопе
ративним організаціям та приватним особам:

1) ошпарювати й осмалювати свинячі туші;
2) переробляти свинячі туші і на продаж, і для особистого

споживання, не знявши з туші шкіри. Д«ржа«»« ПубИіча*
БІБЛІОТЕКА У РСР

ІИ. 66ГЗР5'1



2. Заборонити адміністрації різниць і рівничних пунктів випу 
скати свинячі туші, не знявши шкіри.

3. Зобов'язати радгоспи, колгоспи, інші державні й коопера
тивні організації та приватних осіб знімати шкіру з свиней І з тих, 
що Іх закололи вони сами, і з тих, що надходить до них уже 
заколоті. Встановити також обов'язкове знімання шкір з свиней, 
що виздихали від неззразливих хвороб, коли є дозвіл органів 
ветеринарно - санітарного нагляду.

4. Знімання шкір з свинячих туш організується на різницях і 
різничних пунктах, а так само на спеціальних знімальних пунктах.

Інструктувати людність у цій справі покладається на Україн
ську філію Всесоюзного об'єднання шкіряної промисловости.

5. Зняті шкіри власники здають заготівникам за встановле
ними цінами.

6. Ця постанова не поширюється на виробіток бекону.
7. За зламання цієї постанови встановлюється для куркуль

сько-заможних елементів, торговців і спекулянтів кримінальну 
відповідальність за арт. 135 Кримінального кодексу УСРР,адля 
бідняків, середняків, робітників і службовців — відповідальність 
адміністративним порядком на підставі обов'язкових постанов, 
що їх видають районові виконавчі комітети й міські ради, під
порядковані безпосередньо центрові.

Урядових осіб за зламання цієї постанови і виданих на ЇЇ роз
виток обов'язкових постанов та інструкцій притягається за на
лежних випадків до кримінальної або дисциплінарної відпові- 
дальности.

8. Нагляд за виконанням цієї постанови покладається на На
родній комісаріят постачання УСРР, районові виконавчі комітети, 
місцеві ради й органи міліції, а так само на органи ветеринарно- 
санітарного нагляду підчас таврування свинячих туш.

9. Зобов'язати Народній комісаріят постачання УСРР видати 
найпізніш за дві декади Інструкцію про застосування цієї поста
нови. передбачивши в ній порядок як знімати свинячі шкіри, а 
так само, преміювати здавців свинячих шкір.

Харків, 5 липня 1931 р.
Заст. Голови РНК УСРР Сербиченко. Керівиичий справ РИК УСРР Я. Касял,
Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 10 липня 1931 р. № 157.

178. Про заснування в складі Всеукраїнської академії наук 
у Києві інституту польської культури.

Будівництво польської пролетарської культури на Україні, в 
наслідок правильного здійснення Ленінової національної політики 
та братерського співробітництва працюючих усіх націй УСРР,



стільки розвинулося, що нині є конча потреба утворити найвищу 
польську науково-дослідчу установу, яка повинна поставити за 
своє завдання розробляти проблеми розвитку польської проле
тарської культури на основі марксизму-ленінізму.

Тому Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
1. В складі Всеукраїнської академії наук у Києві заснувати 

інститут польської культури, встановивши в ньому такі відділи: 
літератури, філологічний, історичний і антирелігійний.

2. Запропонувати Народньому комісаріятові освіти УСРР роз
робити уставу про інститут польської культури, настановити ке
рівний склад інституту (директора, секретаря й ззвідателів від
ділів), а так само, порозумівшися з Народнім комісаріятом фінансів 
УСРР, вишукати потрібні для інституту кошти.

Харків, 18 червня 1931 р.
Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко. Керівничнй справ РНК УСРР Я. Касян.

179. Зміна постанови „Про поліпшення умов навчання для 
робітників, що працюють безпосередньо на виробництв] й 
одночасно вчаться у вищих школах та технікумах, робітничих 
факультетах, робітничих університетах, а так само на курсах 

для підготівлі до вищих і середніх шкіл".

Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
I.

1. Встановити, що навчання робітників, які працюють безпо
середньо на виробництві та одночасно вчаться у вищих школах, 
технікумах, робітничих факультетах, робітничих університетах, на 
курсах готування до зазначених шкіл та на підготовних відділках 
при вищих школах, повинно відбуватися тільки в неробІтний час.

II.
2. Артикули 1, 2, 3 і 4 своєї постанови з 26 квітня 1930 року 

„Про поліпшення умов навчання для робітників, шо працюють 
безпосередньо иа виробництві й одночасно вчаться у вищих 
школах і технікумах, робітничих факультетах, робітничих універ
ситетах, а так само на курсах для підготівлі до вищих і середніх 
шкіл" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 11, арт. 120) ухвалити в такій 
редакції:

1. Пільги, встановлені в цій постанові, дається робітникам, 
що безпосередньо працюють на виробництві та одночасно вчаться 
у вищих школах, технікумах, робітничих факультетах, робітничих 
університетах, а так само на курсах готування до зазначених 
шкіл і підготовних відділках при вищих школах.



У в а г а .  До робітників прирівнюється службовців, зайня
тих на виробництві у промислових підприємств і радгоспах, 
коли для них встановлено однакову з робітниками довгість 
робітного дня.

2. Пільги, встановлені в цій постанові, крім передбаченої в 
арт. 5, не поширюється на робітників, що вчаться у вищих 
школах, технікумах, робітничих факультетах і робітничих уні
верситетах, коли вони одержують стипендії. Правила арт. 5 по
ширюється на всіх робітників, що вчаться по школах.

3. Учням всіх шкіл, зазначених в арт. 1 цієї постанови, треба 
давати щороку додаткову відпустку на час десять робітних днів, 
не вивертаючи плати;

4. Понад відпустки, зазначені в арт. З, нижчезазначеним ка
тегоріям учнів дається:

а) учням вищих шкіл і технікумів двічі — раз на передостан
ньому і раз на останньому курсі — додаткові відпустки по два
надцять робітних днів;

б) учням робітничих факультетів і робітничих університетів — 
додаткову відпустку на дванадцять робітних днів — з їх вибору — 
на передостанньому або останньому курсі;

в) учням курсів готування до вищих шкіл, технікумів, робіт
ничих факультетів і робітничих університетів та учням підготов
них відділків при вищих школах — один раз додаткову відпустку 
на дванадцять робітних днів — з умовою, що навчання триває 
найменш сім місяців.

III.
3. Цю постанову видано відповідно до арт. 7 постанови РНК 

Союзу РСР і ЦК ВКП(б) з 25 березня 1931 р. „Про цілковите 
припинення мобілізації робітників від варстату на потреби по
точних кампаній місцевими партійними, радянськими та іншими 
організаціями" (36. Зак. СРСР 1931 р. № 20, арт. 172).

Харків, 1 липня 1931 р.
Заст. Голови РНК УСРР В. Порайко. Керівиичий справ РНК УСРР Я. Касяи.

180. Про закони УСРР, що втратили чинність у зв'язку з по
становою РНК Союзу РСР з 24 жовтня 1930 р. „Про затвер

дження Статуту внутрішнього водного транспорту".
Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
Визнати, що в зв'язку з затвердженням від РНК Союзу РСР 

Статуту внутрішнього водного транспорту втратили чинність 
такі постанови УСРР:



I.
1) Постанова Української економічної наради з 21 квітня 1922 р. 

„Про сплавбу лісу" (36. Уз. УСРР 1922 р. № 19, арт. 308).
2) Постанова Української економічної наради з 7 липня 1922 ро

ку „Про націоналізацію річної фльоти на Україні" (36. Уз. УСРР 
1922 р. № ЗО, арт. 463).

3) Постанова Ради народніх комісарів УСРР з 20 червня 
1924 р. „Про підтвердження й доповнення постанови УЕН від 
7 липня 1922 р. „Про націоналізацію річної фльоти на Україні 
(36. Уз. УСРР 1924 р. № 15, арт. 147).

II.
Постанову цю видано на підставі арт. З постанови РНК 

Союзу РСР з 24 жовтня 1930 р. „Про затвердження Статуту 
внутрішнього водного транспорту" (36. Зак. СРСР 1930 р. №55, 
арт. 581).

Харків, 5 липня 1931 р.

Заст. Голови РНК УСРР Сербичеико. Керівничви спрсв РНК УСРР Я. Касян.

ПОСТАНОВА УЕН
181. Про норми врожайности льону та коноплі за обов'язковим 

окладним страхуванням від посухи в 1931 році.
На підставі арт. 5 постанови Ради праці й оборони з 1-го 

червня 1931 року „Про обов'язкове окладне страхування засівів 
льону й коноплі від посухи в 1931 році" (36. Зак. СРСР 1931 р. 
№ 36, арт. 265), Українська економічна нарада п о с т а н о в и л а :

1. Затвердити додані до цього норми врожайности насіння й 
соломи льону та коноплі, недобір до яких через посуху відшко
довується засівникам, як втрата, коштом окладного страхування 
засівів у 1931 р.

2. Загальні союзні норми врожайности насіння льону-кудряшу 
зплишити без змін.

3. Доручити Народньому комісаріятові фінансів УСРР, поро- 
зумівшися з Народнім комісаріятом земельних справ УСРР, про
тягом двох декад розробити й видати інструкцію про те, як по
крити втрати за страхуванням льону й коноплі від посухи.

Харків, 5 липня 1931 р.
Засг. голови УЕН Орбиченко. Керівниця й справ УЕИ Я. Касян.



Додаток до арт 181 36. Зак. М 23 

Н О Р М И
врожайности насіння Й соломи льону та коноплі, недобір до яких через 

посуху відшкодовується засізннкам, як втрати, коштом окладного страху
вання засівів у 1931 році.
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ПОСТАНОВА НКЮ УСРР
182. Про повернення примусробїтникам грошей визернених

із їхньої зарплати.

Народній комісаріат юстиції УСРР постановив пояснити:
1. Не можна вертати грошей, вивернених Із зарплати, примус- 

робітникозі, що відбув примусроботу, коли вищий суд скоро
тить реченець лримусробоги.або скасує вирока і передасть справу 
до іншого суду на пересуд.

2. Коли ж вищий суд, касуючи засуда до примусової роботи, 
водночас закриє справу через явну хибність та неуґрунтова- 
ність вирока, то гроші, вивернені із зарплати виправданої особи, 
повинно повернути їй.

3. Ця постаноза не може бути підставою, щоб вертати при- 
мусробітникам гроші, вивернені з їх зарплати, якщо справи роз
в'язано до оголошення цієї постанови.

Харків, 2 липня 1931 р.
Заст. НКЮ та ГПР А. Приходько.



Затвердила Рада народнії коміса
рів УСРР 13 листопада 1930 року 
(прот. № 37/689, п. 25).

183. Статут Державного видавничого об'єднання УСРР (ДВОУ)*
І. Засади.

1. Державне видавниче об'єднання УСРР закладається: а) для 
загального керівництва і плянування діяльности державних під
приємств в справі видання та розповсюдження масової, політич
ної, наукової і художньої літератури та творів мистецтва, а так 
само підручників і наочних приладів; б) для вдосконалення ді
яльности підприємств поліграфічної промисловості, що обслу
говують книжково-журнальні видавництва; в) для об'єднання 
діяльности в справі розповсюдження продукції цих видавництв 
та допоміжних товарів (наочних приладів і канцелярського при
ладдя тощо); і г) для організації науково дослідчої та навчаль
ної діяльности до вдосконалення справи видання і розповсюд
ження книжково-журнальної продукції.

2. Об'єднання є при Народньому комісаріяті освіти УСРР і 
становить самостійну господарську організацію, що чинить на 
засадах господарського розрахунку відповідно до плянових зав
дань, що їх затверджує Народній комісаріят освіти УСРР.

Прав юридичної особи об'єднання набуває з дня затверд
ження цього статуту.

3. За випадків, не передбачених у цьому статуті, Народньому 
комісаріатові освіти УСРР щодо об'єднання належать права, на
дані „Уставою про державні трести УСРР" установам, у віданні 
яких трест перебуває.

4. До складу Державного видавничого об'єднання входять:
1) Типізовані державні видавництва:
а) Державне видавництво підручників — „Радянська школа*;
б) Державне технічне видавництво;
в) Державне сільсько-господарське видавництво;
г) Державне видавництво соціально-економічної літератури — 

„Пролетар";
г) Державне видазництво дитячої і юнацької літератури . 

.Молодий більшовик";
д) Державне видавництво художньої літератури І графіки — 

.Література й мистецтво";
е) Державне видавництво з питань медицини і природознав

ства— „Державне медичне видазництво";
є) Державне видавництво військової і фізкультурної літера

тури— „На варті";
ж) Державне видазництво професійно-робітничої літератури — 

•Український робітник".



2) Поліграфічні підприємства, перелічені в окремому спискові, 
що Його затверджує Рада народніх комісарів УСРР.

3) Підприємства для збуту видавничої продукції і допомічних 
товарів.

4) Наукові й учбові заклади, призначені для обслуговування 
видавничої промисловости та справи розповсюдження книжково- 
журнальної продукції.

5) Об'єднання є правонаступник Державного видавництва 
УСРР, видавництва „Радянський селянин", видавництва „Проле 
тарий", видавництва „Український робітник", „Юридичного ви
давництва", видавництва „Наукова думка", видавництва „Куль
тура", „Теа-кіно видавництва", „Вісника фізичної культури", що 
чинили на підставі спецїяльних статутів, редакційно-видавничої 
частини видавництва „Книгоспілка", а так само всіх поліграфічних 
підприємств, що за п. 2 артикулу 4 цього стаатуту увіходять 
до складу Об'єднання.

6. За всі свої зобов'язання Об'єднання відповідає тільки тим 
належним йому майном, що на нього, за чинними законами, мо
жна звернути справляння.

Державна скарбниця за довги Об'єднання не відповідає. Об- 
єднання не відповідає за довги держави.

7. Об'єднання має право провадити на всій території Союзу 
СРСР і закордоном, додержуючи встановлених правил, всі опе
рації, потрібні для здійснення мети, зазначеної в артикулі 1 цього 
статуту. Зокрема Об'єднання має право: укладати договори про 
набуття та переуступку авторських прав, розповсюджувати і за 
свій рахунок, і на комісійних засадах, свої й чужі видання, па
перові товари, канцелярське приладдя і учбові прилади; органі
зовувати промислові та інші підприємства, потрібні для здій
снення мети Об'єднання, відкривати філії, крамниці, контори, 
кіоски, склепи, колектори та інші допоміжні установи, викону
вати поліграфічні та інші роботи для своїх завдань і на замов
лення, закладати науково-дослідчі інститути і учбові заклади, 
брати участь в акційних та інших товариствах, як фундатор і 
акціонер, коли завдання цих товариств відповідають завданням 
Об'єднання, здійснювати зв'язане з діяльністю Об'єднання будів
ництво тощо.

8. Щодо оподаткування, то Об'єднання має пільги, встанов
лені у відповідних законах і правилах.

9. Об'єднання має печатку із своєю назвою.
10. Управа Об'єднання перебуває в м. Харкові.

Н. Кошти Об'єднання.

11. Кошти Об'єднання складаються з майна та капіталів під
приємств і установ, що ввіходять до складу Об'єднання, з безпо
воротних асигнувань за державним бюджетом, з сум, даних 06‘єд



нанню на спеціальне призначення, з термінових позик та з інших 
надходжень.

12. Статутовий капітал Об'єднання визначається орієнтовно 
в сумі 10.000.000 карб, і складається з капіталів видавництв та 
поліграфічних підприємств, зазначених в арт. 5, за станом на 
день затвердження цього статуту.

У в а г а .  Точний розмір статутового капіталу треба ви
значити і внести до статуту найпізніш через 2 місяці з дня 
затвердження звіту за перший операційний рік.

13. Крім статутового капіталу, Об'єднання утворює такі ка
пітали; амортизаційний, розширення підприємств, фонд поліп
шення побуту робітників і службовців та інші, встановлювані у 
спеціальних постановах Уряду.

14. Амортизаційний капітал утворюється з щорічних відсотко
вих відрахувань від Бартссти будівель, споруд, устаткування, 
струментів, інвентаря та іншого, зазначеного в інвентарному 
спискові майна (за оцінкою на день вписання до інвентаря) за 
правилами, що їх затверджує Рада праці й оборони, та за ін
струкцією, що її видає Комітет у справах друку при РНК УСРР 
про прикладання цих правил.

Амортизацію майна виробничого значення включається до 
собівартости продукції.

Ш. Структура Об'єднання

15. Об'єднання має таку організаційну структуру:
1) типізовані видавництва, перелічені в артикулі 4 цього статуту;
2) центральний орган для збуту видавничої продукції та ін

ших товарів (Укркнигоцентр);
3) управу поліграфічними підприємствами, що ввіходять до 

складу Об'єднання;
4) пляново-економічну управу;
5) управу постачання;
6) управу капітального будівництва;
7) управу кадрів;
8) управу науковими й учбовими закладами.
16. Типізовані видавництва, Управа поліграфічними підприєм-, 

ствами та Укркнигоцентр чинять на засадах господарського роз
рахунку на основі устав, шо їх затверджує Народній ксмісаріят 
освіти УСРР і виробничо фінансових плянів, що їх затверджує 
Управа Об'єднання.

Типізовані видавництва, Управи поліграфічними підприєм
ствами та Укркнигоцентр від дня реєстрації установленим поряд
ком їхніх устав мають права юридичної особи. Інші Управи, пе
релічені в арт. 15 цієї устави, чинять на основі устав, що її за« 
тверджує Управа Об’єднання.



У в а г а .  Уставу про Управу поліграфічних підприємств 
Народній комісаріат освіти УСРР затверджує, попозушв- 
шися з Вищою радою народнього господарства УСРР.

IV. Управа Об'єднання, її права та обов'язки.

17. На чолі Об єднання є Справа в складі голови, двох за
ступників голови і 12 членів.

Голову Управи настановлює і звільняє Рада Народніх комі
сарів УСРР, на подання Народнього комісаріату освіти УСРР.

Членів Управи і кандидатів настановлює і звільни Народній 
комісаріят освіти УСРР, порозумівшися з відповідними Народ- 
німи комісаріятами й організаціями.

Розмір плати Управі встановлює Народній комісаріят ос
віти УСРР.

Завідателів, головних редакторів типізованих видавництв, а 
так само головного бухгальтера Об'єднання затверджу Народ
ній комісаріят освіти УСРР.

18. Управа Об'єднання під загальним керівництвом Народ
нього комісарїяту освіти УСРР провадить всю роботу Об'єд
нання в цілому, управляє справами Об'єднання і всім, шо є під 
його зарядом, майном і капіталами, укладає правочини і прова
дить операції, що увіходять до відання Об'єднання. Покладені 
на нього завдання Об єднання здійснює через відповідні функ
ціональні частини Об'єднання.

Зокрема до відання Управи Об'єднання належить:
1) складати збірні, річні і періодичні пляни та контроіьиі 

цифри книжково-журнальної продукції видавництв, що ввіхо
дять до складу Об'єднання, і проводити ці пляни через відпо
відні вищі органи;

2) складати і затверджувати пляни робіт видавництв і управ, 
що ввіходять до складу Об'єднання, в гал) зі технічної рекон 
струкції і раціоналізації редакційної діяльности, видавничої по
ліграфії і розповсюдження продукції, а так само наглядати здій
снення ЦИХ ПЛЯНІВ; притягати чужоземну технічну допомогу й 
організувати обмін досвідом у галузі технічних досягнень.

3) плянувати, проектувати і, за належних випадків, провадити 
капітальне будівництво, а так само затверджувати проекти капі
тального будівництва для окремих підприємств, що ввіходять до 
складу Об'єднання, і наглядати відповідність проваджуваного 
будівництва із затвердженими проектами;

4) розробляти пляни бюджєтового фінансування ^ і банків
ського кредитування, а так само плини експортових, імпортових 
і валютних операцій та загально наглядати виконання їх;

5) визначати число членів управи кожного типізованого ви- 
дазчицтва і Укркнигоцентру;



6) подавати, порозумівшися з відповідними народніми коміса
ріатами УСРР та організаціями, на затвердження до Народнього 
комісаріату освіти УСРР завідателів Укркнигоцентру і типізова
них видавництв та головних редакторів цих видавництв, а так 
само голозу Управи поліграфічними підприємствами, директорів 
і завідателів наукових і учбових закладів;

7) подавати на затвердження до Народнього комісаріату ос
віти УСРР головного бухгальтера Об'єднання;

8) настановлювати і звільняти членів управ типізованих ви
давництв, Укркнигоцентру, Управи поліграфічними підприємствами 
і кандидатів у члени зазначених управ, а так само встановлю
вати розмір плати зазначеним особам;

9) наймати і звільняти робітників та службовців і укладати 
колективні договори;

10) виділяти частинам Об'єднання потрібне майно, а Управі 
поліграфічними підприємствами, УкркнигоцентровІ і типізованим 
видавництвам так само і обігові кошти;

11) загально керувати й контролювати діяльність окремих 
частин Об'єднання;

12) встановлювати середній коефіцієнт, середній номінал, се
редній тираж та інші покажчики для кожного видавництва;

13) затверджувати річні й квартальні промфінпляни, балянси 
та звіти Управи поліграфічними підприємствами і Укркниго
центру, а стосовно до типізованих видавництв так само і їхні 
редакційно - видавничі пляни та кошториси і пляни окремих 
управ Об'єднання, наукових І учбових закладів тощо;

У в а г а .  Редакційно-видавничі пляни типізованих видав
ництв, що їх ці видавництва погодили з відповідними на
родніми комісаріатами й організаціями, увіходять до складу 
збірного редакційно-видавничого плану управи Об'єднання 
і їх воно подає на затвердження Народнього комісаріату 
освіти УСРР.

14) перерозподіляти обігові кошти поміж частинами Об'єд
нання відповідно до річних промфїнплянів;

15) визначати число членів і порядок укомплектування ре
дакційних рад окремих типізованих видавництв, порозумівшися 
з відповідними народніми комісаріатами УСРР і організаціями;

16) встановлЕОвати загальні основи взаємин між типізованими 
видавництвами, Укркнигоцеитром і Управою поліграфічних під
приємств;

17) затверджувати на подання Управи поліграфічних підпри
ємств прикріплення окремих типізованих видавництв до певних 
поліграфічних підприємств;

18) розробляти стандарти варобіз поліграфічних підприємств 
та затверджувати тарифних цін;



19) розв'язувати питання про готування кадрів, потрібних для 
здійснення завдань Об'єднання;

20) складати річні звіти про діяльність Об'єднання і проекти 
розподілу зисків та покриття втрат Об'єднання;

21) з дозволу Народнього комісаріату освіти набувати, пере 
власнювати і заставляти будівлі, споруди та права забудови І для 
Об(єднання в цілому, і для окремих його частин;

22) укладати потрібні для здійснення мети Об'єднання акті 
та договори, а так само видавати довіреності;

23) брати участь в акційних товариствах та в інших торгово- 
промислових об'єднаннях І товариствах, коли їхні завдання від
повідають меті, зазначеній в артикулі 1 цього статуту;

24) заступати в особі голови Управи Об'єднання, а за поста
новою Управи об'єднання — в особі окремих членів Управи об- 
єднання, не видаючи їм на те окремої довірености, Об'єднання 
по всіх Його справах в усіх установах адміністративних і судових.

25) сприяти винахідництву;
У в а г а .  Усі заходи, що стосуються до промислового пля- 

нування, капітального будівництва і готування кадрів, до
тичні підлеглих Об'єднанню поліграфічних підприємств, про
вадить воно під керівництвом Вишої ради народнього го
сподарства УСРР.

19. Договори, довіреності, чеки та інші зобов'язання й 
акти підписує голова Управи або його заступник, або спеціально 
уповноважені на те від Управи члени Управи. Грошові документи 
стверджує головний бухгальтер Об'єднання. Річного звіта й ба
ланси підписують: голова, один Із членів Управи і головній бух
гальтер Об'єднання.

20. Щоб постанови Управи були дійсні, на її засіданнях по
трібна присутність більшости членів Управи, включаючи голову 
або Його заступника.

Постанова Управи ухвалюється звичайною більшістю голосів.
Коли голоси поділяються нарівно, голос голови дає перевагу. 

Ухвалені вирішення набувають сили негайно.

У в а г а .  У разі розбіжности поміж головою Управи і 
більшістю членів Управи, голбва має право переводити свої 
вирішення до життя, негайно повідомляючи Народній комі- 
саріят освіти УСРР про розбіжности та про вжиті ним 
заходи.

21. Обов'язки поміж членами Управи розподіляється за по
становою Управи.

22. Засіданням Управи ведуться протоколи, що їх підписує 
голова засідання.



V. Звітність Об'єднання і розподіл зиску.

23. Найпізніше 1 квітня кожного року Управа Об'єднання по
дає до Народнього комісаріяту освіти УСРР та до Комітету в 
справах друку при РНК УСРР —на затвердження, а до Народ
нього комісаріяту фінансів УСРР — до відома, звіт, балянс, раху
нок прибутків і втрат за минулий рік з проектом розподілу при
бутків і покриття втрат.

24. Розподіл прибутків Об'єднання робить за встановленим у 
законі порядком.

VI. Ревізія дїяльностн Об'єднання.

25. Ревізує діяльність Об’єднання Народній комісзріят ос
віти УСРР.

VII Зміна статуту та закриття діяльности Об'єднання.

26. Статут, а так само стагутовий капітал Об’єднання зміню
ється за постановою Ради народніх комісарів УСРР.

27. Діяльність Об’єднання закривається за постановою Ради 
народніх комісарів УСРР, яка визначає і порядок ліквідації Об'
єднання.

Укрліт № 94/жб Харків, 2 друкарня ДВОУ УПП. Тир. 11.600 — 1 др. арк .
Пушкіпська, 40. Зам. № 307.

Редагують редактори-консультанти НКЮ

Видяє: НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар*4
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СОЦІЯЛЬВО-ЕШЗМІЧЗЕ
ВИДАВНИЦТВО

0 Л Е Т А Ґ
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1931 РІК

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-
== СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ----------------- --

Офіційне видання Народнього Комісаріату Юстиції.

Крім українського тексту цього видання, збірник 
видасться також окремо для російських нацрайонів 
та російських організацій мовою російською.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет- 
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
доплачується 1 крб.

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково 
за абетковий покажчик 1 крб.

Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнигоцентру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, о. іо до міжрайоновнх контор Період- 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар
кові — вул. Вільної Академії, 41, або викликайте 
уповноважених тел. 66 — 27.

\



ПЕРіОДС£КтОР і Державне соціально • економш

!И«™ 1 (іП Р о Ї ' е Т а  Р ‘Харчів, Московські ряди, 11.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ В 1931 РОЦІ
новий

НАУКОВО - ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ НАРКОМЮСТУ

99
що виходить двічі на місяць за новою значно поширеною 
програмою замість журналів .Червоне Право“ та «Вісник 
Радянської Юстиції41. Видається за редакцією: Ахма-
тоза Л. С., Вікторова А. В., Желєзногорського Г. А., 
Приходька А. Т., Прігова С. О., Строєва А. І. та Чумала Ф. С.
Журнал, обслуговуючи переважно судових робітників та громадський 
судовий актив, своїм широким змістом б також необхідний посібник для 
радянських, адміністративних, господарських, кооперативних, фінансових, 
профспілкових, громадських робітників, робітників ДПУ, міліції, юрискон
сультів госпорганів, студентів та слухачів юридичних ВИШ'їв та курсів.

ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ та НАУКОВО-СУДОВОЇ
Е К С П Е Р Т И З И

(додаток до журналу «Революційне Право" 8 книжок на рік).

Видається за редакшєю: Ахматова Л. С. (відповідальний редактор), 
засл. проф. БокарІуса Н. С. та Розвадовського Є. Ф.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

«Революційне Право** з додатком „Питання криміналістики та науково- 
судової експертизи**— на 1 рік 14 крб., на 6 міс. 7 крб. 50 коп.

Для річних передплатників можна розкласти платіж: 
перший внесок підчас передплати-6 крб., другий -1 квітня-

4 крб., 1 червня — 4 крб.



ЗБІРНИК ЗАКОНІВ
тд РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
№ 24 31 липня 1931 р. № 24

З М І С Т
Постанова НКЮ, Наркомзему й Головупркомгоспу при РНК УСРР.
184. Про порядок, Як особи, що не провадять сільського господарства, мають 

оформлмти лередання належних їм будинків сільсько-господарським комунам та 
артілям, як свій пайовий внесок до цих комун та артілей.

Постанова НКЮ І Головупркомгоспу при РНК УСРР.
185. Про врегулювання перевласяення денаціоналізованих будинків і права 

вабудови від приватних осіб.
Постанова НКЮ УСРР.

188. Про порядок, як робітники мають відповідати за неповернення ними 
спецодяг, струменг, охоронні приладдя тощо, а так само за невідроблені аванси, 
подорожнє та добове.

Постанова Наркомсоцзабезу УСРР.
187 Усглва про комісію призначання персональних пенсій особам, що мають 

вийняткові заслуги перед Республікою, при Наркомсоцза^езі УСРР.
Постанова Головиїляхупру УСРР.

188. Про поліпшення керування автомашинами

ПОСТАНОВА НКЮ, НКЗЕМУ Й ГОЛОВУПРКОМГОСПУ
ПРИ РНК УСРР

184. Про порядок, як особи, що не провадять сільського го- 
споаарства, мають оформляти лередання належних їм будинків 
сільсько-господарським комунам та артілям, як сйій пайовий 

внесок до цих комун та артілей.
НКЮ, НКЗх'м і Головупркомгосп при РНК УСРР постановили: 
1. Не потребує нотаріяльного оформлення перехід до сіль

сько-господарських комун та артілей будинків належних особам, 
що не провадять сільського господарства, що їх ці особи пере
дають комунам та артілям, іПГ СПІЙ-ііаЯов^й'ййесок до них.Цч+ЛлвШЛ Публіч** }

БІБЛІОТЕКА УРСГ ••
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2. Законною підставою для переходу зазначених будинків до 
відповідної комуни чи артілі є:

а) листовна заява домовласника до управи комуни чи артілі 
про передання ЇЙ будинка, як свого пайового внеску, І

б) ухвалена на підставі цієї заяви протокольна постанова 
управи комуни чи артілі про прийняття будинка від особи, що 
вступає до комуни чи артілі, як ЇЇ пайового внеску.

3. На підставі засвідчених від нотконтори, нарсудді чи сіль 
ради копій документів, зазначених в арт. 2 цієї постанови, від
повідні органи комунального господарства повинні зробити у 
комунальному реєстрі домоволодінь належний запис про перехід 
будинка до комуни чи артілі.

Такий самий запис в актах земельної реєстрації повинні ро
бити. й органи цієї реєстрації дотично будинків, розташованих 
поза містами і селищами міського типу.

Харків, 1 липня 1931 р.
Заст НКЮ і ГПР А. Приходьк о. Заст. НКЗему Трилиськнй. Заст. вач. Голов 

упркомгосиу при РНК УСРР Дацій.

ПОСТАНОВА НКЮ І ГОЛОВУПРКОМГОСПУ ПРИ РНК УСРР
185. Про врегулювання перевласнення денаціоналізованих 

будинків І права забудови від приватних осіб.
Останнього часу спостережено, що приватні особи перевлас- 

нюють належні їм будинки й право забудови за цінами, що за
надто перевищують матеріальну вартість їх будинків.

Це є очевидна спекуляція земельними дільницями і житловими 
приміщеннями.

Щоб надалі запобігти таким протизаконним діям, НКЮ і Го- 
ловупркомгосп при РНК УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Заборонити державним нотаріяльним конторам засвідчувати 
договори про перевласнення І заставу належних приватним осо
бам будинків і права забудови, що в них ці будинки чи право 
забудови оцінено вище матеріальної вартости побудованих на 
відповідних дільницях будинків.

2. Подаючи вищезазначені договори на засвідчення, приватні 
особи зобов'язані подати до нотконтори довідку місцевого ор
гану комунального господарства про матеріальну вартість побудо
ваних на відповідних дільницях будинків.

3. Покласти на місцеві органи комунального господарства 
обов'язок робити на вимогу приватних домовласників і забудів- 
ішкїв оцінку будинків І видавати їм довідки про матеріальну 
вартість цих будинків.

4. За провадження оцінки будинків районові виконавчі комі
тети І міські ради, безпосередньо підпорядковані центрові, мо



жуть встановити спеціяльну оплату за правилами постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 14 березня 1928 р. „Про надання народ
нім коиісаріятам УСРР і АМСРР та округовим виконавчим ко
мітетам права встановлювати і брати окремі оплати на покриття 
видатків щодо виконання робіт в інтересах приватних фізичних 
і правних осіб* (36. Уз. УСРР 1928 р. № 5, арт. 64).

5. Правила арг.арт. 1—3 цієї постанови прикладається також 
і до тих випадків, коли забудївник не збудував передбачених 
договором будинків або збудував їх лише в денній частині 
(увага 1 і 2 до арт. 79 Цив. код. УСРР).

6. Даючи дозвола на перевласнення права забудови перед 
тим, як забудівник збудував навіть частину будинка, що він Його 
починен збудувати за договором (увага 1 і 2 до арт. 79 Цив. 
код. УСРР), місцеві оріани комунального господарства повинні 
встановити ціну перевласнюваного прана, коли заявлена від за- 
б/дівника продажна ціна явно не відповідає витратам, що їх 
зробив забудівник.

Харків, 15 липня 1931 р.
НКЮ І ГГІР В. Поляков. Нач. Головупркомгоспу при РНК УСРР Владі- 

МІров.

ПОСТАНОВА НКЮ УСРР
186. Про порядок, як робітники мають відповідати за не-
пояернениА ними спецодяг, струмент, охоронні приладдя
тощо, а так само за невідроблені аванси, подорожнє та

добове.
Народній комісаріат юстиції УСРР п о с т а н о в и в :

І.
1. За випадків, коли робітники самовільно кинули роботу, 

зокрема, коли робітники, найняті порядком вербування, кинули 
роботу раніш умовленого з ними реченця найму, вони відповіда
ють за одержане від наймача і неповернене йому майно, пере
лічене в арт. 2 цієї постанови, Порядком, зазначеним в арт. арг. З—7 
цієї постанови.

За всіх інших випадків робітники відповідають за одержане 
ними від наймача вищезазначене м Йно за правилами постанови 
ЦЗК І РНК СРСР з 3 червня 1931 р. „Про деякі зміни трудового 
законодавства- (36. Зак. СРСР 1931 р. № 35, арт. 257).

2. Чинність цієґ постанови шириться на таке одержане від 
найиічз і неповернене йому майно:

1) спецодяг;
2) охоронне приладдя (окуляри, машкара, респіратори і т.ін.), 

видаване робітникам за арт. 141 Код. зак. про працю;



3) струмент та інше робітне приладдя;
4) постіль (матрац, подушка, простирало, ковдра), видавану 

під особисту розписку робітникам, що живуть у робітничих гур
тожитках;

5) невідроблені робітниками аванси;
6) невідроблену вартість виплаченого від наймача переїзду за

вербованих робітників на місце роботи, а так само видані їм 
добові, коли вони кинули роботу раніш умовленого з ними ре
ченця найму.

3. За неповернення речей, зазначених у п. п. 1 — 4 арт. 2 цієї 
постанови, робітники, що самовільно кинули роботу, зокрема, 
раніш реченця найму, умовленого з ними під час вербування, від
повідають якза привласнення з віреного їм майна, за арт. 177 Крим, 
код. УСРР.

Зазначені речі або їх вартість можна справляти із згаданих 
робітників або порядком цивільного позову у порушеній проти 
них кримінальній справі або порядком судового наказу, коли по
рушувати кримінальну справу проти згаданих робітників з тих 
чи інших причин недоцільно, чи коли порушену проти них 
справу закрито.

Зазначені в цьому артикулі речі можна справляти, залежно 
від заяви позивача, або в натурі, або грошима розміром п'ятира
зової їхньої заготівельної вартости, зваживши на міру їх зужит- 
кованости.

4. Аванси, невідроблені робітниками, що самовільно кинули 
роботу, зокрема раніш реченця, умовленого з ними під час вер
бування, а так само невідроблену вартість виплаченого від най
мача переїзду згаданих робітників на місце роботи та видане їм 
добове (п. п. 5 і 6 арт. 2) справляється з них так сдмо за судо
вим наказом.

5. За підставу до видання судового наказу за випадків, пе
редбачених в арт. арт. З і 4 цієї постанови, правлять:

1) розрахункові книжки 1 розрахункові листи, якщо в ці 
книжки й листи записано справлюване з робітника майно;

2) засвідчені від фабзавкому (шахткому) витяги з інструмен
тальної або інших'відповідних книг підприємства;

3) розписки робітника про те, що він дійсно одержав спра
влюване з нього майно;

4) договори найму, що в них зазначено про фактичне видання 
робітникові справлюваного з ньога майна;

5) довідки доданого до цієї постанови зразку, видані від заво- 
доуправи, рудоуправи тощо, засвідчені від фабзавкому, шахткому 
або іншого відповідного місцевого профоргану.

6. Видаючи судового наказа порядком цієї постанови, суд 
може, відповідно до правил арт, 403і Цив. код. УСРР, ухва-



лити звернути справляння на майно, належне запізваному спільно 
з іншими особами.

7. Звертаючи справляння за судовим наказом, виданим по
рядком цієї постанови, на майно, шо належить запізваному особисто 
і спільно з іншими особами, треба додержувати правил арт. 321 
ЦПК УСРР та постанови НКЮ і НКФ УСРР з 25 березня 1931 р. 
(36. Зак. УСРР 1931 р. Ке 10, арт. 102).

ІІ.
З виданням цієї постанови касується такі постанови НКЮ 

УСРР:
1) з 15 жовтня 19С0 р. „Про порядок, як робітники мають 

відповідати за неповернений ними спецодяг, охоронні приладдя 
тото та як справляти з робітників невідроблені ними аванси, 
подорожнє та добове- (36. Зак. УСРР 1930 р. від. ІІ, № 18, арт. 121);

2) з 25 січня 1931 р. „Про видання судових наказів на спра
вляння виданих робітникам речей та авансів" (Зб. Зак. УСРР 
1931 р. № 1, арт. 18);

3) з 12 квітня 1931 р. „Про відповідальність робітників, що 
кидають роботу, за неповернений ними струмент та робітне 
приладдя" (Зб. Зак. УСРР 1931 р. Ке 12, арт. 115).

Харків, 15 липня 1931 р..

НКЮ і ГОР В. Полякрв. Тво заст. зав. Кодсектора НКЮ М. Петренко.

Додаток до арт. 786 36, Зак. 
(до ги 5 арт. 5 постанови).

Заводоуправа(руаоуправа тото)

Д О В І Д К А
про майно та гроші, належні з робітника, шо кинув роботу на виробництві раніш 

реченця найму, умовленого з ним під час завербування

1. Прізвище, Ім'я по батькові,.

2. Постійний осідок

3. Де, коли 1 на який реченець завербовано..

4. Коли прибув на підприємство (завод шахту тощо),.,.............................

5. Кола канув роботу „________ І 193»«*•**•



6, Лічиться за ним таке видане йому тане повернуте ним майно, оцінене розміром
п‘ятиразової заготівельної вартости, ураховуючи зношеність, а саме:

І С п е ц о д я г К р б  | К о п

а )  — ............ ................................................................................... .  . . .

б ) ............. ............ .................................... .. ................ ............... ~ .... . •

®) —.............-...............................................* *■ •• • « **» • •« •
П. О х о р о н н е  п  р и л  а  д д я ,  в и д а в а н е  з а  а р т .  1 4 1  

К о д .  з а к .  п р о  п р а ц ю :

—  ............ - ---- ------------ ------------  ---------------------------- в+чч«%% •«»•*« ■

в) . . . . .
»<*«»»• • Єм*•

ПІ. С т р у м е н т  т а  і н ш е  р о б і т н е  п р и л а д д я :
а )  . .  ...............................  . . . . .

б )  ............. .. ............................... . ............ ................................... фи • іфф« «•

®) »м»«<и*»»*««**м• « »м«мм»йі• 4  •• . і • » «*••• .......... м •*

IV. П о с т і л ь
а) матрац,............ ....................................................... • їм» • • • ««•... .

б) подушка...........................................  ..........................................

в) простирало . ............................................................. .

... .

г) ковдра........... .......................  ......................................................«»« »Й«**МФ* • •

О -------------- ---------- ...-----------  ------------------------------------- —- ""***■■■
7. Належить з нього:
І. Н е в і д р о б л е н и Й  а в а я с . , і м . м  . .  ................. ................ * " •

І І .  Н е в і д р о б л е н і  в и т р а т и  н а  п е р е в і з  й о г о  д о  
м і с ц я  р о б о т и ,  ш о  з р о б и л а  з а в о д о у и р а в а  ( р у д о *  
у п р а в а  т о ш о )  у  з в ' я з к у  з  з а в е р б у в а н н я м :

а) вартість переїзду ........ ...................................................... ......... миииімо .......
б) добове 8а час подорожі . . . . .

в )  ...................................................  ...............  ......................... .
............... . . .  .

(Прізвище, Ім'я та по батькові)
А разом „„ ............................. „............................................. винний

Заводоуправі (рудоуправі тзщо)„.. .. „ ..................................................... 1

(Відбиток печатки завоюуправи, Підпис адміністрації заводоуправи
рудоуправи тошо). (рудоуправа тощо).

Правильність цієї довідки свідчить: Фібзавком (шахтком тощо).,.,,...,,.,.,..., ^...............

(Відбиток печатки фабзаькому, шахткому тощо).



ПОСТАНОВА НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР
187. Устава про комісію Призначання персональних пенсій 
особам, що мають виняткові заслуги перед Республікою, при

Наркомсоцзабезі УСРР.
Підстава: арт. 6 постанови ВУЦВК І РИК УСРР з 

5 травня 1931 року „Про персональні пенси особам, що 
мають виняткові заслуги перед Республікою, та про пільги 
й переваги для персональних пенсіонерів* (36. Зак. УСРР 
1931 р. М 17, арт, 147).

1. Комісія призначання персональних пенсій особам, що 
мають виняткові заслуги перед Республікою, є при Народньому 
комісаріяті соціального забезпечення УСРР у складі: голови — На- 
роднього комісара соціального забезпечення УСРР або його за
ступника та членів — представників по одному від Народнього 
комісаріату праці УСРР, РеввІЙськра їй Української військової 
округи, Народнього комісаріату фінансів УСРР та Всеукраїнської 
ради професійних спілок.

Комісія безпосередньо підлягає Народньому комісзріятоі-І со
ціального забезпечення УСРР і дає йому звіт про свою діяльність.

2. Зазначених в арт. 1 представників до складу комісії та їх 
заступників (по одному) настановлюють відповідні установи й 
організації, і їх затверджує Рада народніх комісарів УСРР на 
подання Народнього комісаріату соціального забезпечення УСРР.

3. На комісію покладається:
а) призначити й сплачувати встановленим порядком персо

нальні пенсії та одноразові запомоги особам, що мають виняткові 
заслуги перед Республікою, а в разі смерти або безвісности цих 
осіб — неповнолітнім і непрацездатним членам їх родини;

б) доглядати, щоб вчасно Й як слід виплачували пенсії персо
нальним пенсіонерам;

в) через місцеві органи соціального забезпечення періодично 
перевіряти майновий стан персональних пенсіонерів, а так само, 
за належних випадків, і ступінь непрацездатности їх;

г) виносити ухвали про тимчасове припинення виплати при
значеної персональної пенсії, а так само про цілковите позба
влення персональн аго пенсіонера права на персональну пенсію, за 
випадків, передбачених у законі;

ґ) регуаярно подавати відомості лм НаркомпрзиІ УСРР (сек
торові соцстраху) та в копії—до Наркомфінансів УСРР про всі 
випадки призначення персональної пенсії особам, що мають право 
на пенсію порядком сочіяльного страхування, для того, шоб від
повідні органи соиіяльного страхування внесли на прибуток дер
жавного бюджету УСРР 50% призначеної даній особі персональ
ної пенсії;



д) пильнувати, щоб персональні пенсіонери та інші особи, які 
мають право на ці пільги й переваги, надані за законом, дійсно 
ці пільги й переваги одержали;

е) кожного півроку, в установлені реченці, подавати до коле
гії Наркомсоцзабєзу УСРР звіта про свою діяльність.

4. Поточну роботу комісії виконує відповідальний секретар 
комісії під загальним керівництвом голови комісії.

Комісію технічно обслуговує апарат Наркомсоцзабєзу УСРР.
5. Засідання комісії вважається за дійсні, коли на них є най

менш половини членів комісії, включаючи Й голову комісії.
6. Коли член комісії відсутній, то в засіданні бере участь 

його заступник. За доповідача на засіданнях комісії, як правило, 
є відповідальний секретар комісії. За окремих випадків у справах, 
що з ними до комісії удаються установи й організації, представ
ники яких входять до складу комісії, доповідати може й один 
з членів комісії.

7. В разі п о ї р  би, на засідання комісії можна з дозволу го
лови коміс ї, допускати в правом дорадчого голосу представників 
установ і організацій в пенсійних справах, що їх ці організації 
порушили.

За цих представників можуть бути тільки керівники, їхні за
ступники або члени провідного органу (комітету, колегії, ради, 
управи, президії тощо) відповідних установ і організацій.

8. Комісія бере до свого розгляду заяви щ>о призначення 
персональної пенсії тільки на подання відповідних установ І 
організацій (арт. 7 зазначено! постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 
5 травня 1931 року), крім випадків, передбачених в п.п 1, 3 і 4 
арт. 2 та в увазі до арт. 7 постанови ВУЦВК 1 РНК УСРР з 
5 травня 1931 р., коли комісія може брати до свого розгляду 
заяви про призначення персональної Пенсії і безпосередньо від 
самих заінтересованих осіб.

9. Всі справи на засіданнях комісії розв'язується звичайною 
більшістю голосів. Постанови комісії записується до протоколу 
засідання комісії, що його підписують голова та секретар комісії.
У разі незгоди члена комісії з ухваленою постановою комісії, 
він має право заявити окрему думку, записувану в протоколі 
засідання комісії.

10. Комісія повинна розглянути й розв'язати кожну справу 
про призначення персональної пенсії протягом місяця, відколи 
надійде до неї заява про таке призначення. Про свою постанову 
комісія повинна негайно повідомити заінтересованих осіб і орга
нізації.

11. Постанови комісії в пенсійних справах є остаточні і оскар
жувати їх не можна.

Свої постанови комісія може переглянути І з власної ініціятиви, 
і на подання відповідних установ та організацій, а так само на



прохання окремих заінтересованих осіб лише тоді, коли виявля
ються нові істотні обставини в справі.

12, Протести на постанови комісії можуть подавати до коле
гії Наркомсоцзабезу УСРР керівники установ і організацій, що 
мають своїх представників у складі комісії (арт. 1).

Харків, 21 червня 1931 р.
Наркомсоцзабезу УСРР Покорннб.

ПОСТАНОВА ГОЛОВШЛЯХУПРУ УСРР.
188. Про поліпшення керування автомашинами.

Вивчення автомобільних аварій та нещасних випадків від 
автотранспорту доводить, що значну ролю в цьому відіграє не
достатній нагляд за керуванням автомашинами та невідповідність 
фактичної кваліфікації шоферів сучасним умовам автотранспортом 
вого руху.

З приводу цього Головна управа шосових і грунтових шляхів 
та автомобільного транспорту УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Запропонувати райвиконкомам, міськрадам та підприєм
ствам, установам і організаціям, що мають у своєму віданні авто
транспорт, підсилити нагляд за додержанням і виконанням від 
шоферів встановлених правил транспортового й вуличного руху, 
неухильно здійснюючи свої права щодо застосування до винних 
відповідних заходів адміністративного й дисциплінарного впливу, 
притягнення до кримінальної відповідальности тощо, а за відпо
відних випадків — порушуючи питання про визнання шоферів 
непридатними керувати автомобілями в даних умовах.

2. Відповідно до протокольної постанови РНКУСРР з 22 травня 
1931 р. (прот. № 15/709, п. 9) встановити, що посвідки про квалі
фікацію шоферів ІІ і III категорії дійсні тільки протягом одного 
року з дня, коли складено іспита, що про нього видано посвідку.

Реченець дійсности вже виданих до цього часу посвідок про 
зазначену кваліфікацію автоматично продовжується: 1) для тих із 
них, що реченець їх дійсности закінчується протягом місяця з 
дня видання цієї постанови.— на один місяць і 2) для тих із них, 
що їх мають особи, які вчаться в стаціонарних або позавічних 
учбових закладах,— на час навчання, але не більше одного року.

У в а г а .  Відповідні комісії, що кваліфікують шоферів, та 
міжрайонові автоінспектори ГШУ, зважаючи на практичний 
стаж окремих шоферів, мають право продовжувати без 
іспиту або через спрощений іспит, на свій розсуд, реченець 
дійсности зазначених у цьому артикулі посвідок — до одного 
року, якщо про це буде подано від шоферів заяву, що П 
підтримують відповідні профорганізації. При цьому зазна



чене продовження зумовлюється зобов'язанням шоферів під
вищити свою кваліфікацію через стаціонарні чи позавічні 
учбові заклади.

3. Зобов'язати всі органи, що видають посвідки про кваліфі
кацію ш їферів ІІ і III категорії, визначати на цих посвідках, за 
арт. 2 цієї постанови, час, протягом якого вони дійсні. Крім того, 
зазначені органи повинні зобов'язувати шоферів зазначених ка
тегорій підвищувати свою кваліфікацію, відповідно, на І або 
на ІІ категорію, через стаціонарні чи позавічні учбові заклади, зо
крема, через позавічні курси при Головшляхуправі.

4 Пояснити, що за випадків виявлення в роботі шоферів не
достатньої практичної придатности їх керувати автомобілями 
в даних умовах.— комісії, що встановлюють кваліфікацію шофе
рів, мають право не припустити цих шоферів до керування авто
мобілями взагалі або окремими категоріями їх (автобусами, ван
тажними машинами тощо) чи в окремих місцевостях (містах із 
значним рухом, з трамвайним рухом тото).

На цих таки підприємствах міжрайонові автоінспектори та 
автосекторг ГЩУ мають право робити таку саму заборону тим
часово, аж поки зазначені комісії не розглянуть це питання 
остаточно.

5. Зобов'язати підприємства, установи й організації, що мають 
у своєму віданні автотранспорт, оголосити цю постанову всім 
своїм шоферам та вжити заходів до підвищення кваліфікації 
усіх тих шоферів, що не мають кваліфікації І категорії,

Харків, 8 липня 1931 р.
За начальника Головш ляху права УСРР Рябченко.
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ПЕРІ8Д[ЕКТ0Р
ЇКРКЯНГбЦЕііІРЇ

Харків, Московські ряди, 11.

ДЕРЖАВНЕ СОЦШО-ЕШЗІШ
В И Д А В Н И Ц Т В О

„ П Р О Л Е Т А Р "
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1931 РІК

З Б І Р Н И
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО- 

СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ =

Офіційне видання Народнього Комісаріату Юстиції.

Крім українського тексту цього видання, збірник 
видасться також окремо для російських нацрайонів 
та російських організацій мовою російською.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
доплачуються 1 крб.

Ті, що хочуть мати, крім украінського, й росій
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково 
за абетковий покажчик 1 крб.

Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнигоцентру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, Щ або до міжрайонових контор Період- 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар
кові— вул. Вільної Академії, 41, або викликайте 
уповноважених тел. 66 — 27.



ДВОУПЕРІОДСьНТОР 1 ДЕРЖАВНЕ соцікльно-економічне
І  В М Д А В Н І Ц Т В О

І „п р о л е т А Р"Харків, Московські ради, 11.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ В 1931 РОЦІ
новий

НАУКОВО - ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ НАРКОМЮСТУ

„РЕВОЛЮЦІЙНЕ ПРАВО"
що виходить двічі на місяць за новою значно поширеною 
програмою замість журналів „Червоне Право" та „Вісник 
Радянської Юстиції". Видається за редакцією: Ахма-
това Л. С., Вікторова А. В., Желєзногорського Г. А., 
Приходька А.Т., Прігова С. О., Строєва А. 1. та Чумала Ф. С.

Журнал, обслуговуючи переважно судрвих робітників та громадський 
судовий актив, своїм широким змістом € також необхідний посібник для 
радянських, адміністративних, господарських, кооперативних, фінансових, 
профспілкових, громадських робітників, робітників ДПУ, міліції, юрискон
сультів госпорганів, студентів та слухачів юридичних ВИШ'ів та курсів.

ПИТАННЯ К Р И М І Н А Л І С Т И К И  та НАУКОВО-СУДОВОЇ
Е К С П Е Р Т И З И

(додаток до журналу „Революційне Право- 8 книжок на рік).

Видається за редакцією: Ахматова Л. С. (відповідальний редакторі, 
засл. лроф. Бокаріуса Н. С та Розвадовського 6. Ф.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

„Революційне Право" з додатком „Питання криміналістики та науково- 
судової експертизи"—на 1 рік 14 крб,, на 6 міс. 7 крб. 50 коп.

Для річних передплатників можна розкласти платіж: 
перший внесок підчас передплати—6 крб., другий — 1 квітня-

4 крб., 1 червня — 4 крб.



!л 0 у 'ЗАКОНІВ
ЬґОдііиі»б^,.^НЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 
№ 25 12 серпня 1931 р. № 25 * 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

З М І С Т
ПОСТАНОВИ ВУЦВК і РНК УСРР

189. Про спеціальні капітали кредитувати робітвиче житлове будівництво.
190. Про поширення чннности постанови ВУЦВК й РНК УСРР „Про обов'язкове

страхування в органах державного страхування пожежних робітників УСРР, 
що працюють з наймів** на студентів пожежних шкіл.

191. Про надання санітарним лікарям права накладати адміністративним порядком
штрафи за зламаиня правил охорони здоров'я.

192. Про класифікацію шосовнх і ґрунтових шляхів УСРР та про норми смуги
відводу (вилучення) для них.

193. Про затвердження Устави й Устава про каси взаємного страхування та вза
ємодопомоги промислової кооперації

194. Про право на житло інженерно-технічного та адміністративно-господарського
персоналу, що від'їжджає працювати на будівництво нафто-продукто-про- 
воду Армавір-Украша.

195. Про зміну Цивільного кодексу УСРР, Кодексу законів про працю й Устави
про'реестрацію актів громадянського стану у зв'язку з затвердженням Статуту 
внутрішнього водного транспорту.

196. Про зміну арт. арт. 66 і 206 і Кримінального кодексу УСРР.
197. Затвердження Устави и Устава про порядок, як мають державні установи.

об'єднання та самостійні підприємства платно й неплатно передавати майно 
іншим державним установам, об'єднанням і підприємствам, а так само 
кооперативним організаціям.

198. Про утворення Народнього комісаріату комунального господарства УСРР.
199. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з затвердженням від РНК Союзу

РСР устави про державну реєстрацію підприємств, організацій і осіб, що 
беруть участь у господарському обороті.

Постанова РНК УСРР.
200. Про організацію колгоспного університету.

Постанови та інструкція НКЮ УСРР.
201. Про майно сільсько-господарських колективів, що на нього можна звертати

справляння.
202. Про видання судових наказів на вимогу установ, підприємств та організацій

усуспільненою сектора за їхніми розрахунками з покупцями, проваджува
ними через банки.

203. Інструкція НКЮ УСРР, як прргяаяятн Конвенцйв-між союзом РСР і Мон-
гольскою народньбю республл вироків в деяких

і цивільних справ. ! шсп-лт^і :категоріях цивільних спраї ! ЗІБЛіОТЕКА УРСГ г

{ІЗВ. 66<ГЗоз-\



ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РИК УСРР
189. Про спеціяльні капітали кредитувати робітниче житлове

будівництво.
У зв'язку Із скасуванням округових спеціальних капіталів для 

кредитування житлового будівництва, Всеукр і ї н с ь к и й  центраіь 
ний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР по
с т а н о в и л и :

І
1. Передати до республіканського спеціяльного капіталу кре

дитувати робітниче житлове будівництво актив і пасив скасо
ваних округових спеціальних капіталів.

2. Звернути до республіканського спеціяльного капіталу кре
дитувати робітниче житлове будівництво:

1) відрахування па робітниче житлове будівництво, провад
жене з фондів поліпшення побуту робітників і службовців 
державних підприємств місцевого значення, що чинять на засадах 
комерційного (господарського) розрахунку, крім підприємств 
промислових і транспортових, а так само відрахування споживчих 
кооперативних організацій районового та міського значення, крім 
підприємств і організацій АМСРР, зазначених в арт. З цієї постанови;

2) відрахування від спеціяльних капіталів житлового фонду 
розміром, що його щорічно встановлює Рада народніх комісарів 
УСРР, проте найменш десять відсотків.

3. Утворити спеціяльний капітал АМСРР кредитувати робіт
ниче житлове будівництво:

1) Із спеціяльних асигнувань за бюджетом АМСРР;
2) з відрахувань на робітниче житлове будівництво з фондів 

поліпшення побуту робітників і службовців нижченаведених під
приємств і організацій, що підлягають реєстрації в Народньому 
комісаріаті фінансів АМСРР та його місцевих органах: а) дер
жавних підприємств, що чинять на засадах комерційного (госпо
дарського) розрахунку, крім промислових і транспортових, б) 
споживчих кооперативних організацій, крім сільських;

3) з відрахувань від спеціяльних капіталів житлового фонду 
міських та селищних рад АМСРР розміром, що його щорічно 
встановлчїє Рада народніх комісарів АМСРР, але найменш 10%;

4) з інших надходжень, що їх може встановлювати законо
давство АМСРР.

4. Спеціяльний капітал АМСРР кредитувати робітниче жи
тлове будівництво утворюється при Одеському міському банкові; 
на Банк покладається вживати заходів до вчасного надход» ення 
до цього капіталу коштів, передбачених в арт. З цієї постанови.

Нагляд за правильністю надходжень до цього капіталу покла
дається на Народній комісаріят фінансів АМСРР.



5. Спеціяльний капітал АМСРР кредитувати робітниче житлове 
будівництво використовується за річними плинами, затверджува
ними президією Центрального виконавчого комітету АМСРР по
рядком та на підставах, зазначених у арт. арт. 24 і 27 — 34 устави 
про заходи допомоги будівництву робітничих житл. (36. Зак. 
СРСР 1929 р. № 9, арт. 84).

ІІ
6. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 

Союзу РСР з 4 березня 1931 р. „Про місцеві капітали для креди
тування будівництва робітничих житл" (36. Зак. СРСР 1931 р., 
Л? 15, арт. 146) та на зміну арт. 27 постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 2 вересня 1939 р. „Про ліквідацію округ та перехід на 
двоступиеву систему управління" (36 Зак. УСРР 1930 р. № 23, арт. 
225) і арт. 4 постанови ВУЦВК і РНК УСРР „Про спеціяльні 
каш гали житлового фонду" в редакції постанови з 19 червня 1929 р.

Харків, 25 липня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК іМ Васйленко Заст. голови РТІК УСРР Д. Петров- 

ський. За секретаря ЬУЦВК В. Поляхов.

199. Про поширення чинности постанови ВУЦВК й РИК УСРР 
„Про обов'язкове страхування в органах державного страху
вання робітників УСРР, то працюють з наймів" на студентів 
пожежних шкіл.

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

Поширити чинність постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 13 серпня 
1930 р. „Про обов язкове страхування в органах державного 
страхування пожежних робітників УСРР, що працюють з наймів" 
(3. 3. УСРР 1930 р. № 18, арг. 174) на студентів пожежних шкіл, 
встановивши страхуваная їх від нещасних випадків, що трапи
лись підчас або в наслідок проходження ними практичного 
навчання.

Хлоків, 2 і  липня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Васпленко Заст. голови РНК УСРР Сербн- 

чснко. За секретаря ВУЦВК В Поляков. 191

191. Про надання санітарним лікарям права накладати адміні
стративним порядком штрафи за зламаиня правил охорони 
здорові.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет 1 Рада на
роднії комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Надати санітарним лікарям, поруч з органами, передбаче
ними в Адміністративному кодексі УСРР, право накладати штрафи



за виявлені ними зламанкя правил охорони здоров'я, що їх вста 
иовлює Народній комісаріат охорони здоров'я УСРР І районові 
виконавчі комітети та міські ради порядком своїх обов'язкових 
постанов.

2. За зламання правил охорони здоров'я санітарні лікарі мають 
право накладати штраф розміром до 50 карбованців.

3. Скарги на постанови санітарних лікарів про накладення 
штрафу подається голові районового виконавчого комітету або 
міської ради, до кого належить, загальним порядком.

Харків, 25 липня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Васнленко. Голова РНК УСРР В. Чубар. За се

кретаря ВУЦЗК В. Поляков

192. Про клясифікацію шосових і ґрунтових шляхів УСРР та 
про норми смуги відводу (вилучення) для них.

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

1. Шосові і ґрунтові шляхи в УСРР відповідно до їх зна
чення поділяється на кляси, встановлені порядком законодавства 
Союзу РСР.

2. Поділ шляхів УСРР на кляси провадиться таким порядком:
1) список шляхів загальносоюзного значення встановлюється 

порядком, визначеним у загальносоюзному законодавстві;
2) список шляхів республіканського значення встановлює 

Головна управа шосових і грунтових шляхів та автомобільного 
транспорту УСРР, порозумівшись з Українською державною плано
вою комісією;

3) список шляхів республіканського значення АМСРР складає 
орган, що відає шляховою справою в АМСРР, і затверджує Рада 
народнії комісарів АМСРР;

4) список шляхів районового і відповідного їм значення скла
дають місцеві шляхові органи і затверджують районові вико
навчі комітети та міські ради, підпорядковані безпосередньо 
центрові;

5) списки шляхів сільського значення затверджують районові 
виконавчі комітети і міські ради, підпорядловані безпосередньо 
центрові на подання сільських рад;

6) списки шляхів, що обслуговують переважно потреби окре
мих промислових і сільсько-господарських підприємств та ор
ганізацій, встановлюють районові виконавчі комітети і міські ради, 
підпорядковані безпосередньо центрові, на подання відповідних 
підприємств І організацій.

3. Списки шляхів, що їх затверджують органи АМСРР, райо 
нові виконавчі комітети і міські ради, підпорядковані безпосе
редньо центрові, треба подавати до Головної управи шосових



і грунтових шляхів та автомобільного транспорту УСРР найпіз- 
ніш через декаду по затвердженні їх.

4. Гояозна управа шосових і ґрунтових шляхів та автомобіль
ного транспорту УСРР має право змінювати зазначені списки 
шляхів, порозумівшися з Українською державною пляновою ко
місією І з тими органами, що ці списки затвердили.

5. Розмір смуги відводу (вилучення) для шосових і ґрунто
вих шляхів, крім шляхів загальносоюзного значення, встановлює 
Головна управа шосових і ґрунтових шляхів та автомобільного 
транспорту УСРР, порозумівшися з Народнім комісаріатом земель
них справ УСРР та заінтересованими урядництвами.

У межах фортечних і вкріплених районів широчінь смуги 
відводу (вилучення) шляхів встановлює Головна управа шосо
вих і ґрунтових шляхів та автомобільного транспорту УСРР, по
розумівшися з військовим урядництвом.

6. Зобов'язати органу Народнього комісаріату земельних справ, 
районові виконавчі комітети і міські ради, підпорядковані безпо
середньо центрові, провадячи землевпорядчі роботи, не дозво
ляти без особливо поважних підстав переносити наявні шляхи. 
Переносити частину шляху, віднесеного до числа республікан
ських, можна дозволяти тільки за порозумінням з Головною 
управою шосових і ґрунтових шляхів та автомобільного тран
спорту УСРР та Й то тільки за тих випадків, коли це перене
сення скорочує та випрямляє шлях і дає змогу вдосконалити 
Й впорядкувати його.

7. Відвод (вилучення) земель для нових шляхів провадиться 
порядком, встановленим у законі щодо відводу (вилучення) зе
мель для державних і громадських потреб.

8. На Головну управу шосових 1 ґрунтових шляхів та авто
мобільного транспорту УСРР покладається обов'язок, порозумів
шися з Українською державною пляновою комісією І Народнім 
комісаріатом земельних справ УСРР, видати протягом місяця 
інструкцію про прикладання цієї постанови.

9. Нагляд за здійсненням цієї постанови покладається на 
Головну управу шосових і ґрунтових шляхів та автомобільного 
транспорту УСРР, районові виконавчі комітети й міські ради, 
підпорядковані безпосередньо центрові.

10. Запропонувати Урядові АМСРР поробити зміни в законо
давстві АМСРР, що випливають з цієї постанови.

11. Постанову ВУЦВК 1 РНК УСРР з 8 вересня 1926 р. „Про 
підподіл шосейних і ґрунтових (возових) шляхів місцевого зна
чення УСРР 1 про норми смуги відводу (вилучення) для них* 
(36. Уз. УСРР 1926 р. № 54-55, арт. 362 і 1928 р. № 13, арт. 
115) скасувати.

Харнш. З?) лілія* 1931 р
Вик об голови ВУЦВК М. Васмленко. Засг. голови РНК УСРР Сербиченко. 

За секретаря ВУЦВК В. Поляков.



Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Фат іі. • 
родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Затвердити нижчезазначену уставу про каси взаємного 

страхування та взаємодопомоги промислової кооперації (пром- 
страхкаси).

2. Прирівняти промстрахкаси та Вукопромкасспілку щодо 
найму будівель та приміщень, оплати комунальних послуг та 
аренди земельних ділянок до установ, що є на державному 
бюджеті.

3. Лікарні установи, будинки відпочинку, санаторії, захоронки, 
дитячі садки та майданчики, що їх організують промстрахкаси й 
Вукопромкасспілка, постачати на однакових з органами соц
страху, Народнього комісаріяту охорони здоров'я та Народнього 
комісаріяту освіти підставах нормування продуктами харчу
вання, медикаментами, інструментами, реманентом, устаткован- 
ням та будівельними матеріалами.

4. Звільнити промстрахкаси Й Вукопромкасспілку, санаторії, 
будинки відпочинку, культурно-освітні установи, їдальні, що є 
при них, а так само й інші установи та підприємства, що є при 
промстрахкасах і Вукопромкасспілці для .здійснення покладених 
на них завдань, від всіх місцевих податків та оплат.

5. Справляння промстра^асами за зобов'язанням їх членів та 
вчасників належних з них сум, а також справляння виданих по
зик провадити за судовим наказом.

6. Претенсії промстрахкас та Вукопромкасспілки на сплату 
довгів взаємного страхування та взаємодопомоги прирівняти 
щодо черги їх задоволення до справляння довгів соціяльного 
страхування. Інші претенсії промстрахкас та Вукопромкасспілки 
прирівняти до вимог державних установ.

7. Поширити на промстрахкаси чинність арт. арт. 413 і 414 
Цивільного кодексу УСРР щодо права регресу.

8. Доручити Вищій раді народнього господарства УСРР про
тягом місяця з дня оголошення цієї постанови видати нормаль
ний статут промстрахкас.

ІГ.
9. З виданням цієї постанови касується постанови ВУЦВК і 

РНК УСРР з 11 липня 1928 р. Про затвердження устави про- 
каси взаємодопомоги членів промислово-кредитових та промис
лових кооперативних товариств (артілей) (36. зак. УСРР 1928 р* 
№ 17, арт. 158) і з 25 грудня 1929 р. Устава про каси взаємо



допомоги членів промислово кредитових і промислових коопера
тивних товариств (артілей) (36. зак. УСРР 1930 р. № 2, арт. 19).

10. Цю постанову видано відповідно до постанови ЦВК і 
РНК Союзу РСР з 26 червня 1929 р. „Про взаємне страхування 
кустарів і ремісників" (36. зак. СРСР 1929 р. № 42, арт. 359).

Харків, 25 липня 1931 р.

Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. 
За секретаря ВУЦВК В. Полчков.

Додаток до арт. 193 36. зак.

Устава про каси взаємного страхування та взаємодопомоги
промислово! кооперації.

1. Щоб поліпшити умовини побуту членів промислових ко
оперативів та кустарів-одинаків, а так само, щоб забезпечити 
їх та їх родини через взаємне страхування, видаючи допомоги і 
пенсії та даючи медичну допомогу, організуються каси взаємного 
страхування та взаємодопомоги промислової кооперації—пром- 
страхкаси.

2. Щоб здійснити мету, зазначену в арт. 1, промстрахкаси 
можуть:

1) організувати для своїх учасників І їхніх родин медичну 
допомогу всіх видів в лікарнях, санаторіях, захоронках тощо, 
своїх чи арендованих, а так само через лікарні та оздоровчі 
установи органів Народнього комісаріяту охорони здоров'я на 
підставі окремих угод з цими органами;

2) видавати допомогу з причин тимчасової непрацездатности 
учасників каси через їх хворобу, каліцтво, вагітність, пологи, 
карантин та при догляді за хворими членами родини;

3) видавати допомоги учасникам каси на народження й году
вання дитини, на похорони учасників кас й членів їх родин;

4) видавати безповоротні грошові допомоги в разі стихійного 
лиха, а так. само поворотні Й безповоротні грошові допомоги за 
інших потреб;

5) видавати пенсії інвалідам з учасників каси й родинам по
мерлих учасників;

6) видавати допомогу на виховання дітей і сиріт учасників 
кас, а так само допомагати виконанню й навчанню дітей та си
ріт учасників;

7) вживати заходів до поліпшення санітарних та гігієнічних 
житлових умов учасників каси та умовин їх праці;

8) провадити санітарно освітню роботу серед учасників кас 
І наглядати виконання промисловими кооперативами заходів щодо 
охорони праці та технічної безпеки.



3. Для оздоровлення умов праці своїх учасників промстрах- 
каса може самостійно обслідувати умови роботи промислових 
кооперативів у загальних майстернях та підприємствах, щоб вия
вити ступень додержування ними обов'язкових для них правил 
виробничої санітарії й технічної безпеки, а також правил щодо 
охорони праці жінок та підлітків.

Для здійснення цієї роботи промстрахкаси можуть мати своїх 
уповноважених по охороні праці.

4. Загальний порядок організації промстрахкас, відкриття їх 
діяльности, набуття прав юридичної особи, порядок вступу в 
члени кас і вибуття із складу членів, права та обов'язки членів, 
загальний порядок діяльности органів управи й контролю кас, 
порядок обрання цих органів і межі їх компетенції, а так само 
порядок закриття діяльности кас встановлюється відповідно до 
устави про промислову кооперацію (36. зак. УСРР 1928 р. 
№ 14, арт. 118) і іншими належними законами про промислову 
кооперацію з особливостями, зазначеними в цій уставі.

5. Статути промстрахкас реєструються як статути промислових 
кооперативних організацій.

6. Діяльність кас поширюється на територію не менш одного 
району (районові каси), а коли учасників в одному районі мало,— 
на територію декількох районів (міжрайонові каси).

7. Для об'єднання роботи кас, надання їм організаційної й 
господарської допомоги, регулювання їх коштів, а також для 
безпосереднього керівництва їх діяльністю каси на території 
УСРР об'єднуються у Всеукраїнській спілці кас взаємного стра
хування та взаємодопомоги промислової кооперації (Вукопром- 
касспіка).

Загально керує роботою кас Всеукраїнська спілка промисло
вої кооперації.

8. До завдань Всеукраїнської спілки кас взаємного страху
вання й взаємодопомоги промкооперації належить:

1) керувати діяльністю системи взаємного страхування та 
взаємодопомоги промислової кооперації,

2) опрацьовувати тарифи, правила, інструкції та інші керівні 
матеріали для всіх видів діяльности промстрахкас,

3) регулювати кошти взаємного страхування та взаємодопо
моги через утворення резервних та інших капіталів і фондів і 
розпорядження цими капіталами та фондами,

4) організувати лікарні та лікарко профілактичні установи,
5) загально планувати діяльність промстрахкас,
6) вживати інших заходів до розвитку взаємного страхування 

та взаємодопомоги промислової кооперації.
9. Взаємини між касами Й Всеукраїнською спілкою кас взаєм

ного страхування та взаємодопомоги, а також права й функції 
цієї спілки встановлюється в статуті Вукопромкасспілки.



10. Статут Вукопромкасспілки затверджує Вища рада народ- 
нього господарства УСРР.

11. За членів промстрзхкас є промислові кооперативні това
риства (артілі), трудові артілі, промколгоспи, товариства кустарів- 
одинаків та інші організації, що входять до системи промисло
вої кооперації та що їх управи є в районі діяльности кас.

За членів лромстрахкас можуть бути кустарі-одинаки, що 
мають за чинним законодавством право бути за членів промис
лових кооперативів.

12. Члени й кандидати на членів зазначених варт. 11 промис
лових кооперативних організацій, а так само кустарі одинаки, 
що є членами промстрахкаси, є учасниками каси й мають право 
на обслуговування їх касою, за н статутом.

13. Промстрахкасам надається право встановляти поперед
ній медичний огляд того, хто вступає до каси, й, залежно 
від наслідків огляду, приймати дотичну особу тільки на особли
вих умовах, встановлених у правилах каси. Правила прийому до 
каси, залежно від стану здоров'я того, хто вступає, встановлює 
Зукопромкасспілка.

14. Кошти кас взаємного страхування та взаємодопомоги 
утворюються:

1) із вступних внесків членів кас,
2) Із страхових внесків, що їх нараховують і беруть у від

сотковому відношенні до суми заробітку учасників каси або в 
твердих сумах,

3) із пені за несвоєчасну сплату внесків,
4) із прибутків від майна, що належить касі Й
5) із Інших доходів (відсотки на капітал, відраховання від 

прибутків промислових кооперативів тощо).
15. Страхові внески за учасників каси—членів промислових 

кооперативів та промколгоспів, що працюють в загальних май
стернях, виплачують промкооперативи та промколгоспи, не 
вивертаючи цих внесків із заробітку учасника каси.

16. Страхові внески за учасників каси—членів промислових 
кооперативів та промколгоспів, що працюють вдома, належить 
сплачувати, виходячи з умовного страхового заробітку, що Його 
встановлює каса відповідно до спеціальних правил, що їх видає 
Ьукопромкасспілка.

Коли фактичний заробіток зазначеного учасника каси в про
мисловому кооперативі або промколгоспі рівний або нижчий умов
ного страхового заробітку, то страхові внески за нього сплачує 
промисловий кооператив або промколгосп, не вивертаючи цих 
внесків з заробітку учасника каси; коли ж цей заробіток є мен
шим умовного страхового заробітку, то за частину заробітку, що 
/ого дістав учасник каси від промислового кооперативу або 
рромколгоспу, страхові внески сплачують останні з своїх кош



ті з, а за іншу частину (ріжницю між умовним страховим та за
робітком в промисловому кооперативі або промколгоспі), стра
хові внески сплачує промисловий кооператив або промколгосп 
за рахунок учасника каси.

17. Страхові внески за учасників каси—членів товариств ку
старів і ремісників - одинаків сплачують ці товариства за раху
нок учасників каси; члени каси—кустарі одинаки сплачують стра
хові внески сами власним коштом.

За оплати зазначених страхових внесків треба виходити з 
умовного страхового заробітку, що його встановлюється, як заз
начено в арт. 16.

18. Розмір страховий внесків, а так само розмір вступних 
внесків і як їх оплачувати встановлює Вукопромкасспілка за по
розумінням з Всеукраїнською спілкою промислової кооперації.

19. Учасники кас, що дістали від промстрахкаси право на 
пенсію через постійну інвалідність, зберегають таке право, неза
лежно від свого перебування в промисловому кооперативі або 
промколгоспові.

20. Учасники кас, що вибули із складу зазначених в арт. 11 
організацій через ліквідацію їх, мають всі права учасника каси 
протягом одного місяця з дня закриття діяльности зазначених 
організацій.

21. Коли в учасника каси немає документів, котрі б посвід
чували, що він має потрібний, щоб дістати від промстрахкаси 
допомоги і пенсії, стаж участи в промсграхкасах, роботи з найму, 
перебування в лавах Робітничо селянської червоної армії й 
фльоти й роботи в промислових кооперативних організаціях, та
кий стаж встановлюють промстрахкаси, на підставі свідчення 
свідків і інших доказів, як визначає Вукопромкасспілка.

Свідки, що дали промстрахкасам неправдиві свідчення, відпо
відають кримінальним порядком.

22. Скарги на відмову промстрахкаси видавати допомоги та 
пенсії розв'язує Вукопромкасспілка і далі розглядати їх в су
дових органах не повинно.

23. Члени та учасники каси за зобов'язання каси, крім своїх 
внесків, іншим майном не відповідають.

24. Члени та учасники каси не мають права на будь-які кошти 
або майно каси, а так само на доходи каси.

25. Як розподіляти кошти каси по окремих капіталах (фон
дах), види, норми й умови допомоги встановлюють правила, що 
їх видає Вукопромкасспілка.

26. На кошти кас не можна звертати справляння за довги 
окремих членів або учасників кас.

27. Кошти Вукопромкасспілки складаються з періодичних від- 
раховань кас:

1) до всеукраїнського резервного капіталу;



2) на організаційні витрати;
3) до встановлених Всеукраїнськими зборами уповноважених 

к&с капіталів і фондів із спеціальним цільовим призначенням.
Розмір і порядок зазначених відраховань встановлюють Все

українські збори уповноважених кас.
28. Резервний капітал, що є в розпорядженні Вукопромкас- 

спілки, витрачається на видачу дотацій промстрахкасам, які є в 
скрутному фінансовому стані.

29. За ліквідації каси суми, потрібні на видачу пенсій інвалі
дам і родинам померлих учасників каси, якщо вони є, переда
ються до Вукопромкасспілки, яка й виплачує ці пенсії. Решту 
коштів, після задоволення кредиторів, передається Вукопром- 
касспілці дія використання на потреби, що відповідають завдан
ням взаємного страхування та взаємодопомоги промислової ко
операції. _______

194. Про право на житло інженерно-технічного та адміністра
тивно-господарського персоналу, що від'їжджає працювати на 

будівництво нафто-прздуктопроводу Армавір—Україна.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на- 

родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
Поширити на інжеиерно-техиічиій (включаючи десятників) та 

адміністративно-господарський персонал, що від'їжджає для ро
боти на будівництво нафто - продуктопроводу Армавір - Україна, 
чинність постанови ВУЦВК і РИК УСРР з 6 листопада 1930 р. 
.Про заходи до забезпечення житловою площею робітників 
інженерно технічного Й адміністративно-господарського персо
налу, що їх береться для роботи на будівництва Магнетогор- 
ського, Кузьнецького й Петровського (Забайкалля) металюрґій- 
них заводів- (36. зак. УСРР 1930 р. Ке 25, арт. 241).

Харків, Зо липня 19 И р.
В. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Голода РНК УСРР В. Чубар. За секре

таря ВУЦВК В. Поляков.

195. Про зміну Цивільного кодексу УСРР, Кодексу законів про 
працю й Устави про реєстрацію актів громадянського стану 
у зв'язку з затвердженням Статуту внутрішнього водяного

транспорту.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на- 

родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
Поробити в Цивільному кодексі УСРР такі зміни й допов

нення



1. Увагу 2 до арт. 22 Цивільного кодексу УСРР (36. зак. 
УСРР 1927 р. № 11, арт. 70) ухвалити в такій редакції:

„ У в а г а  2. Дотично морських і річних суден вилучення з 
правил цього артикулу встановлюється відповідно у Кодексі 
торгового мореплавства Союзу РСР і Статуті внутрішнього 
водяного транспорту*1.

2. Додати до Цивільного кодексу УСРР арт. бб2 в такій ре
дакції:

„662. Право власности набувача на річні судна, що їх на підставі 
Статуту внутрішнього водяного транспорту повинно записувати 
в судовому реєстрі, виникає після такого запису в зазначеному 
реєстрі*.

3. Доповнити увагу до арт. 93 Цивільного кодексу УСРР 
(36. зак. УСРР 1930 р. № 2, арт. 21) другим абзацем в такій 
редакції:

„Заставне право на річне судно, записане в судовому реєстрі, 
виникає з моменту відповідного запису в зазначеному реєстрі*.

4. Додати до арт. 153 Цивільного кодексу УСРР (Зб. зак. УСРР 
1929 р. № 8, арт. 64) увагу 2 в такій редакції:

„ У в а г а  2 Порядок найму річних суден встановлюється в 
правилах Статуту внутрішнього водяного транспорту*.

5. Другий абзац арт. 431 Цивільного кодексу УСРР (Зб. зак. 
УСРР 1930 р. № 2, арт. 21) ухвалити в такій редакції:

„Заходів до охорони майна осіб, померлих на суднах морської 
і річно? торгової фльоти, вживає капітан судна, як установлено у 
Кодексі торгового мореплавства Союзу РСР і Статуті внутріш
нього водяного транспорту*.

ІІ.
6. Арт Iі Кодексу законів про працю (Зб. зак. УСРР 1930 р. 

№ 2, арт. 21) ухвалити в такій редакції:
„Iі Порядок найму і звільнення екіпажу суден морської і 

річної торгової фльоти, умови служби на суднах і службові обо
в'язки судового екіпажу встановлюється:

1) у цьому кодексі й виданих на розвиток його законах, роз
порядженнях та інструкціях;

2) у Кодексі торгового мореплавства Союзу РСР (Зб. зак. 
СРСР 1929 р. № 41, арт. 366);

3) у Статуті внутрішнього водяного транспорту (Зб. зак. СРСР 
1930 р. № 55, арт. 532);

4) у Статуті (або правилах) про службу на суднах морської 
й річної торгової фльоти Союзу РСР, що Його затверджує На
родній комісаріат водяного транспорту, порозумівшися з Цен
тральним комітетом професійної спілки робітників водяного 
транспорту;



5) у правилах внутрішнього розпорядку, затверджуваних, 
звичайним порядком;

6) у колективних і трудових договорах".
НІ.

7. Третій абзац арт. 7 Устави про реєстрацію актів грома
дянського стану (35. зак. УСРР 1930 р. № 2, арт. 21) ухвалити 
в такій редакції:

„Про кожний випадок народження або смерти на морському 
торговому судні, а на річному судні—про кожний випадок смерти 
капітан судна повинен скласти акта, з участю двох свідків, як 
установлено у Кодексі торгового мореплавства Союзу РСР і 
Статуті внутрішнього водяного транспорту. До акту про смерть 
додається опис майна померлого, що є на судні".

IV.
8. Цю постанову видано на, підставі арт. З постанови РИК 

Союзу РСР з 24 жовтня 1930 р. „Про затвердження Статуту 
внутрішнього водяного транспорту" (36. зак. СРСР 1930 р. №55, 
арт. 581) і відповідно до арт. арт. 18 19 і 23 Статуту внутріш
нього водяного транспорту (36. зак. СРСР 1930 р. № 55, арт. 582).

Харків, 25 липня 1031 р.
В, об. голови ВУІЇВК М Василенко. Заст голови РНК УСРР В. Пораймо. 

За секретаря ВУЦВК В. Поляков.

196. Про зміну арт. арт. 66 І 206і Кримінального кодексу УСРР.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на- 

родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и
І.

1. Першу частину арт. 66 Кримінального кодексу УСРР (36. 
Зак. УСРР 1930 р. N° 8, арт. 91) ухвалити в такій редакції

„66. За те, що особи адміністративно-муштрового складу по
правно-трудових установ самовільно залишають сл)жб> до за
кінчення обов’язкового реченця служби,—

примусову роботу*.
2. Другу частину арт. 206і Кримінального кодексу УСРР (36. 

Уз. УСРР 1928 р. № 11, арт. 104) ухвалити в такій редакції.
„За військові злочини вважається так само скеровані проти- 

встановлевого ладу відб)вання служби злочини робітників мушї 
трового та адміністративно-господарського складу воєнізовано 
охорони і воєнізованої пожежної охорони підприємств і споруд,, 
що мають державне значення, а так само робітників оперативно- 
м^штрового та адміністративно-господарського складу Робітничо- 
селянської міліції".



ІІ.
Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 

Союзу РСР з 3 червня 1931 року: „Про зміну законодавства 
Союзу РСР у зв'язку з реорганізацією Робітничо-селянської мі
ліції" (36. зак. СРСР 1931 р. № 36, арт. 263).

Харків, 25 липня 1931 р.
Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. юлови РНК УСРР В. Гїорайко. 

За секретаря ВУЦВК В. Поляков.

197. Затвердження устави и устава про порядок, як мають дер
жавні установи, об‘єднання та самостійні підприємства платно 
й неплатно передавати майно іншим державним установам, об'
єднанням і підприємствам, а так само кооперативним організа

ціям.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ- 

ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Підвищити чинні ліміти вартости майна державних установ 

об'єднань і підприємств, у межах яких це майно можна пере
давати з розпорядження відповідного урядництва, об'єднання та 
підприємства.

2. Затвердити Уставу про порядок, як мають державні уста
нови, об'єднання та самостійні підприємства платно й неплатно 
передавати майно Іншим державним установам, об'єднанням і 
підприємствам, а так само кооперативним організаціям.

3. Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 4 липня 1928 р. „Про 
порядок, як мають державні установи й підприємства платно й 
неплатно передавати майно іншим державним установам і під
приємствам" (36. Уз. УСРР 1928 р. № 17, арт. 149) скасувати.

ІІ.
4. Цю постанову видано на підставі арт. 5 постанови ЦВК і 

РНК Союзу РСР з 21 грудня 1927 року „Про порядок платної 
й безплатної передачі майна державних установ і підприємств 
іншим державним установам і підприємствам" (36. Зак. СРСР 
1928 р. № 2, арт. 13, 1929 р. № 69, арт 643 та 1930 р. № 48, 
арт. 500) 1 відповідно до постанови РНК Союзу РСР від 6 травня 
1930 року „Про порядок, як вивласнюють державне майно ко
оперативним організаціям" (36. Зак. СРСР 1930 р. № 27, 
арт. 305).

Харків, 25 липня 1931 р.
Вик. об голови ВУЦВК М. Василенко. Заст голови РНК УСРР В. ПораЙко. 

За секретаря ВУЦВК В. Поляков
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Устава про порядок, як мають державні установи, об'єднання та 
самостійні підприємства платно й неплатно передавати майно 
Іншим державним установам, об'єднанням і підприємствам, а 

так само кооперативним організаціям.
1. Майно державних установ і підприємств, які є на держав

ному бюджеті У£РР, зазначене в арт. 22 Цивільного кодексу 
УСРР, можна передавати іншим державним установам, об'єднан
ням і підприємствам, і тим, що є на державному бюджеті, і тим, 
що чинять на засадах господарського розрахунку, таким от 
порядком:

1) якщо майно передається установі, об'єднанню або підпри
ємству того самого урядництва,—то з дозволу керівника уряд
ництва;

2) якщо майно передається установі, об'єднанню або підпри
ємству республіканського чи місцевого значення, що не ввіхо
дить до складу даного урядництва, на суму до 500.000 крб.,—то 
з дозволу керівника урядництва, а на суму понад 500.000 крб— 
з спільного дозволу керівника урядництва й Народнього коміса
ріату фінансів УСРР;

3) якщо майно передається установі, об’єднанню або підпри
ємству загальносоюзного значення або іншої союзної республіки:

а) на суму до 500.000 крб.—з дозволу керівника урядництва;
б) на суму понад 500.000 крб., але найбільше 5.000.000 крб.—з 

спільного дозволу керівника урядництва й Народнього комісарі- 
яту фінансів УСРР;

в) на суму понад 5,000.000 крб.—з дозволу Української еконо
мічної наради.

2. Перелічене в арт. 22 Цивільного кодексу УСРР майно, що 
є в уозпорядженні державних підприємств республіканського зна
чення, які чинять на засадах господарського розрахунку, можна 
передавати іншим державним установам, об'єднанням і підпри
ємствам з дозволу органа, що в його віданні підприємство є, 
крім майна, зужиткованого або унепридатненого, що його упра
ва підприємства передає самостійно.

Те саме майно може передавати з своєї ініціятиви орган, що 
відає підприємством, додержуючи спеціяльного закона про по
рядок, як вилучати майно від підприємств.

Коли вартість майна, що Його передає підприємство респуб
ліканського значення, перевищує 2.000.000 крб. і при цьому 
майно передається установі, об'єднанню або підприємству рес
публіканською значення, то передачу провадиться за згодою з 
Народнім комісаріятом фінансів УСРР.

А коли це майно передається установі, об'єднанню чи підпри
ємству місцезого значення або загально-союзного значення чи іншої



союзної республіки, то на передання майна вартістю від 2 млн крб. 
до о.ООО.ОООкрб.треба згоди Народнього комісаріату фінансів 5 СРР, 
а на передання майна вартістю понад 5.000.000 крб. треба до волу 
Українсько! економічної наради.

3. Зазначене в арт. 22 Цивільного кодексу УСРР майно дер 
жавних установ І підприємств місцевого значення, (як тих, що 
є на місцевому бюджеті, як і тих, що чинять на засадах госпо
дарського розрахунку), ці установи і підприємства можуть пере
давати іншим державним установам, об'єднанням або підприєм
ствам таким порядком:

1) якщо майно передається установі або підприємству, що 
ними відає сама місцева рада або той самий районовий виконав 
чий комітет—з дозволу відповідної ради або районового вико
навчого комітету;

2) якщо майно передається установі чи підприємству рес
публіканського значення або місцевого значення, але іншої адмі
ністративно-територіальної одиниці,—з дозволу відповідного райо
нового виконавчого комітету чи міської ради, підпорядкованої 
безпосередньо центрові;

3) якщо майно передається установі, об'єднанню або підпри
ємству загальносоюзного значення чи іншої союзної республіки 
на суму 2.000.000 крб.,—з дозволу районового виконавчого комі
тету або міської ради, підпорядкованої безпосередньо центрові, а 
на суму понад 2.000.000 крб.—з дозволу Української економічної 
наради.

У в а г а .  Зужитковане або унепридатнене майно підприєм
ства, що чинить на засадах господарського розрахунку 
може передавати всякій іншій державній установі або орга
нізації управа підриємства самостійно.

4) майно місцевих рад без їхньої на те згоди можна вилуча 
ти тільки порядком арт. арт. З і 4 постанови ВУЦІЖ і РИК 
УСРР „Про розмежування державного майна УСРР на республі
канське Й місцеве* (36. Зак. УСРР 1929 р. Ке 15, арт. 115).

5) Питання про те, платно чи неплатно передати майно, кож
ного разу розв'язує той орган, що від нього за арт. арт, 1—З 
цієї постанови залежить остаточне розв'язання справи про пере
дачу даного майна.

6) Установа, об'єднання або підприємство, що передає . айно 
порядком цієї постанови, складає йе му опис і ціну за грав-, з <н 
що їх затвердив Народній комісаріят фінансів УСРР, порозумів- 
шися з заінтересованими урядництзлми.

7) Порядком, що його встановлено р цій постанові, мО/ п пе
редавати державне майно УСРР республіканського й місд -го 
значення кооперативним організапілм, шо ввіходять до коолер< 
тивних систем.



8) Порядок, як передавати майко АМСРР до складу місцевого 
майна АМСРР, а так само до складу республіканського й місце
вого майна УСРР, регулюється правилами, що їх видає Централь
ний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів АМСРР стосов
но до цієї постанови.

198. Про утворення Народнього комісаріяту комунального
господарства УСРР.

Щоб організувати найшвидшу реконструкцію комунального і 
житлового господарства УСРР відповідно до завдань успішного 
здійснення пЧирічного пляиу народнього господарства, культур
ного піднесення, охорони здоров'я і перебудови побуту широ
ких працюючих мас на нових соціялістичних засадах, а так само, 
щоб поліпшити господарсько технічне керування комунальним 
господарством, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет 
І Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Утворити з Головної управи комунального господарства 
при Раді народніх комісарів УСРР і управи комунального госпо
дарства при Раді народніх комісарів АМСРР Народні комісарі
ати комунального господарства УСРР і АМСРР.

2. Запропонувати Народньому комісаріатові комунального госпо
дарства УСРР протягом двох декад розробити і подати на за- 
твер іження до ВУЦВК і РНК УСРР проєкта Устави про Народ
ній комісаріат комунального господарства УСРР.

Харків, 25 липня 1^31 р
В. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. 

За секретаря ВУЦВК В. Поляков.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 26 липня 1931 р. № 171.

199. Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з затверджен
ням від РНК Союзу РСР Устави про державну реєстрацію 
підприємств, організацій І осіб, що беруть участь у госпо

дарському обороті.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на

родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
В усіх постановах Уряду УСРР, що в них передбачено реєст

рацію в торговельному реєстрі:
!) слова: „торговельний реєстр* замінити на слова: „держав

ний реєстр підприємств, організацій і осіб, що беруть участь у 
господарському обороті*;

2) вказівки на реєстрацію в Народньому комісаріаті торгівлі 
УСРР, Народньому комісаріаті торгівлі АМСРР і в місцевих ор
ганах торгів іі замінити вказівкою на реєстрацію в Народньому



комісаріаті фінзнсів УСРР, Наролньоуу ио:.;іс*.ріТгі фі*а* * 
АМСРР І в місцевих фінансових органах, де слід.

Харків, £3 іипня 1931 р.
Вкк. об голови ВУЦВК *і Оасилснко. Заст клон.. °НК уСРР Серб» ченко 

са секрет'*, л ЬУЦВК В. Поляков.

ПОСТАНОВА РНК УСРР

200. Про організацію Колгоспного університету.

Щоб організувати підготування та перепідготуй ння провід
ного складу робітників для всієї колгоспної мережі УСРР, надати 
цій роботі належних організаційно-структурних фоі V І відпепідно 
до директив партії про напрямок розвитку колгоспного будів
ництва і забезпечити її відповідним організаційно-методичним 
проводом, Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Організувати у віданні Народнього комісаріяту земельних 
справ УСРРспеціяльну школу готузаннн та перепідготувания про
відного складу для всієї мережі колгоспів УСРР та їх об єднань 
Колгоспний університет.

2. До складу Колгоспного університету увіходять: а) стаціо
нарна школа з дворічним реченцем навчання Із загальним кон
тингентом слухачів 400 осіб, б) мережа відповідних філіялів (між- 
районові школи, короткотермінові курси й семінари), що в них 
1931 року має бути найменш 2000 слухачів, в) мережа заочних 
шкіл, що 1931 року має охопити найменш 2000 слухачів.

3. Для здійснення завдань щодо організації та методичного 
керівництва навчанням Колгоспний університет має такі оперативні 
органи:

а) сектор методичний,
б) сектор пляново-організаційний,
в) сектор заочного навчання,
г) сектор видавничий.
4. На чолі Колгоспного університету є директор, що керує 

всією адміністративно-господарською та методично-оперативною 
роботою університету. Директора настановлює Народній коміса
ріат земельних справ УСРР на подання Укрколгоспцентру.

5. Для розв'язання принципових питань плянового методич
ного та організаційного порядку, а так само для поєднання окре
мих галузей робіт Колгоспного університету при ньому утворю
ється методичну раду в складі наукових робітників, референтів 
та консультантів на чолі з директором або його помічником, що 
керує навчальною частиною університету, притягаючи представ
ників Народнього комісаріяту освіти УСРР, Укрколгоспцентру, 
Центрального комітету незаможних селян та Центральною комі
тету ленінського комуністичного союзу молоді України.



6. Загальне ідеологічне й методичне керівництво діяльністю 
Колгоспного університету належить Народньому комісаріатові 
освіти УСРР.

7. КОЛГОСПНИЙ у н ів е р с и т е т  ^ Г Т П И М У Є Т Ь С Я  коштом:
1) щорічних відрахувань одної п'ятої частини сум культфонду 

колгоспної системи;
2) асигнувань з державного бюджету за кошторисом Народ- 

нього комісаріату земельних справ УСРР.
8. Народньому комісаріатові земельних справ УСРР разом з 

Укрколгоспиєнтром, в погодженні з НКОсвіти УСРР, видати 
уставу про Колгоспний університет відповідно до засад, викла
дених у цій постанові.

Харків,! серпня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР В. Порайко Керівничий справи РНК УСРРЯ Каспій

ПОСТАНОВИ ТА ІНСТРУКЦІЯ НКЮ УСРР.

201. Про майно сільсько-господарських колективів, що на нього
можна звертати справляння.

1. Справляння за виконавчими листами, судовими наказами і 
за постановами відповідних органів про неспірне справляння 
можна звертати тільки на нижчезазначене майно сільсько-госпо
дарських колективів (комун, с. г. артілей і СОЗ‘їв), а саме на-

1) гроші, готівкою і ті, що є на поточному рахункові колективу 
в установах Держбанку СРСР, а так само належні колективові 
від третіх осіб;

2) вклади, що вносить колектив до ощадкас (на поточний ра
хунок та інші), а так само вношувані до кооперативних органі
зацій споживчої, сільсько-господарської і промислової системи;

3) сальдо контокорентного рахунку колективу, виведене на 
користь колективу:

4) продукцію колективу, в тому числі натуральні запаси,
5) виплати, належні колективові за здану ним законтрактовану 

продукцію.
2. На гроші, належні колективові за п. п. 1 і 2 арт. 1, справ

ляння можна звертати за винятком сум, потрібних колективові на 
видання його найманим робітникам плати за минулий час і за 
півмісяця наперед.

Крім того, на всі суми колективу, що є на поточних рахунках 
в установах Держбанку СРСР, можна звертати справляння не 
інакше, як за спеціяльмою кожного разу постановою судових 
або судово слідчих органів.



На вклади, вношувані до зазначених у п. 2 арт. І установ, 
оправляння можна звертати тільки в кримінальних справах, за 
спеціяльною кожного разу постановою судового або судово- 
слідчого органу.

На належну колективові продукцію та натуральні запаси 
справляння можна звертати за винятком: 1) законтрактованої 
частини продукції, 2) насінньового, страхового і фуражного фон
дів у межах виробничого пляну колективу, 3) 50% решти нату
ральних запасів, що є у вільному розпорядженні колективу.

Сальдо контокорентну, на яке можна звертати справляння, 
визначається за правилами арт. 13 постанови ЦВК і РНК СРСР 
з 23 липня 1930 р. «Про договір контокоренту" (3.3. СРСР 
1930 р. № 38, арт. 409). На це сальдо справляння звертається 
без жодних обмежень, на поданні виконавчого листа, судового 
наказу або постанови про неспірне справляння.

У в а г а .  Правила абзаців 1 І 2 цього артикулу не шириться 
на випадки, коли установи Держбанку СРСР на покриття 
належних їм від колективів платежів звертають справляння 
на поточні рахунки своїх довжників в установах Держбанку.

За цих випадків установи Держбанку перелічують на
лежні їм суми з біжучого рахунку колективу, додержуючи 
праеих постанови РНК СРСР з 12 червня 1931 р. .Про поря
док утворення фонду довгострокового виробничого креди
тування сільського господарства,, зміни в порядкові креди
тування колгоспів та у взаєминах їх з кредитовою систе
мою" (3.3. СРСР 1931 р. № 38, арт. 272).

3. Не можна звертати справляння, за винятком, зазначеним в 
арт. 4 цієї постанови, на таке майно колективів:

1) жилі будинки з Гх хатнім значінням;
2) сільсько господарські будівлі;
3) соціально-культурні заклади колективу (ясла, клюб, бібліо

тека, школа, медичний пункт тощо) з усім іхнім устаткуванням;
4) промислові заклади (млини, о/іійні, круподерні, молочарні, 

електровні, ремонтні майстерні тощо) з усім іхнім устаткуванням;
5) сільсько-господарські машини та інший с. г. мертвий ре

манент;
6) продуктову і тяглову худобу і продуктову птицю з мо

лодняком;
7) пайові внески колективу до кооперативних організацій всіх 

видів і ступнів;
8) аванси (грошима і матеріалами), видані колективові закон- 

трактаціею його продукції;
9) законтрактовану продукцію натурою;

10) страхову плату, належну колективові за обов'язковим 
окладним страхуванням, крім випадків звернення спрааляння за



претепсіями робітників і службовців, що постають із колективних 
і трудових договорів, за претенсіями на відшкодування за калі
цтво чи смерть, а так само за претенсіями, забезпеченими заставою 
застрахованого майна.

4. Коли майна, зазначеного в арт. І цієї постанови, не виста
чає на задоволення справляння кредиторів, належних до усу
спільненого сектору, то ці кредитори мають право прохати відпо
відну райколгоспспілку визначити, яке майно колективу з числа 
зазначеного в п. п. 5 і 6 арг. З цієї постанови, можна вилучити 
без шкоди для виконання виробничого пляну колективу на по
точний рік, і звернути справляння на зазначене майно на загаль
них підставах.

5. Справляючи з колективів, агенти Держбанку повинні обмір
ковувати наслідки проваджуваного справляння, уникаючи всіля
ких дій, що могли б спричинити руйнацію колективу.

6. Райколгоспспілки повинні пильнувати, щоб колгоспи, скла
даючи свої річні виробничі пляни, обов'язково передбачали в них 
потрібні заходи до покриття своєї задовжености.

Харків, 26 липня 1931 р.
НКЮ і ГПР В. Поляков. 202

202. Про видання судових наказів на вимогу установ, підпри
ємств та організацій усуспільненого сектору за їхніми розра

хунками з покупцями, проваджуваними через банки.
Підстава: арт. 4 постанови РПО СРСР № 248 з 

16 червня 1931 р. „Про порядок застосування системи кре
дитування, встановленої постановами РИК СРСР з 14 січня 
і 20 березня 1931 р. (3. 3. СРСР 1931 р. № 40, арт. 282):

НКЮ УСРР п о с т а н о в и в :
1. Запропонувати народнім судам видавати судові накази 

установам, промисловим, транспортовим 1 торговельним підпри 
ємствам та організаціям усуспільненого сектора на нижчезазна- 
чені їхні вимоги, що випливають з їхніх розрахунків з покупцями, 
проваджуваних через банки, а саме:

1) про справляння за рахунками на подані послуги або пере
ведені роботи, що за ними встановлено безакцептовий розраху
нок, а так само про справляння за акцептованими рахунками на 
постачений товар, подані послуги і переведені роботи, коли 
зазначені у цьому пункті рахунки не сплачено за браком у по 
купця (замовника) кредиту у банкові;

2) про справляння вартости використаного покупцем, але не 
сплаченого ним товару, зданого покупцеві на відповідальний 
схов;



3) про справляння вартости товару, переданого покупцеві по 
рядком арт. З постанови РПО СРСР з 16 червня 1931 р. Лг 248, 
але якою не сплатив покупець в реченець, умовлений з ним під
час передання товару.

У в а г а .  Арт. З вищезазначеної-постанови РПО СРСР 
встановлює, що в разі покупцеві не має кредиту для сплати 
акцептованих або прострочених акцептом рахунків, поста
чальник має право за виняткових випадків, коли товар може 
використати тільки даний покупець (підприємство), передати 
товар покупцеві з тим, що Держбанк сплачує вищезазначені 
рахунки коштом покупця порядком черговости, у міру над
ходження коштів на його контокорентний рахунок.

2. За випадків, зазначених в арт. І цієї постанови, судов 
накази видається:

1) за випадків, зазначених у п. 1,—по поданні рахунку-фак- 
тури постачальника разом з телеграмою або довідкою від банку 
про те, що цього рахунку-фактури не сплачено за браком у по
купця кредиту. За розрухунками по договорах оренди, понад 
зазначені документи, подається також відповідні орендові дого
вори або їхні копії, засвідчені від правіжника;

2) за випадків, зазначених у п. 2,— по поданні рахунку-фзктури 
постачальника разом з такими документами: я) довідкою трап- 
спортового підприємства про здачу товару покупцеві або посвід
кою покупця про те, що він його прийняв; б) довідкою банку, 
де покупець має контокоренте, про те, що зазначеного рахунка- 
фактуру з цього контокоренте не сплачено і в) довідкою банку 
про те, що він подав від імені постачальника вимогу до покупця 
вернути або переслати товар і що цю вимогу покупець в уста
новлений банком реченець не виконав;

3) за випадків, зазначених у п. З,— по поданні рахунку фак
тури постачальника разом з такими документами: а) довідкою 
банку, де покупець має контокоренто, про те, що згаданого ра- 
хунка-фактури з цього конторенго не сплачено і б) довідкою 
банку про те, що товар передано покупцеві з умовою, що за ньою 
буде заплачено у певні реченці.

3. Судові накази порядком цієї постанови видається протягом 
З днів по подзнні документів, зазначених в арт. 2 цієї постанови.

Заяви про видання судового наказу порядком цієї постанови 
подають народньому судді виключно у місці осідку довжника.

В усьому іншому на судові накази, видавані порядком цієї 
постанови, ширяться всі загальні правила, встановлені для судо
вих наказів у розділі 21 ЦПК УСРР.

Харків, 4 серпня 1931 р.
НКЮ і ГПР. В. Пояяков.



203. Інструкція НКЮ УСРР, як прикладати конвенцію між Со
юзом РСР і Монгольською народньньою республікою про вико
нання судових вироків в деяких категоріях цивільних справ.

Застосовуючи конвенцію між Союзом РСР і Монгольською 
народньою республікою про виконання судових вироків в деяких 
категоріях цивільних справ, що набула чинности 19 квітня 1931 р., 
треба додержувати таких правил:

А. За виконання вироків судів Української соціялістичної 
радянської республіки в Монгольській народній республіці.

1. За тих випадків, коли вирок судового органу Української 
соціялістичоної радянської республіки, що набув чинности, треба 
виконати на території Монгольської народньої республіки, пози
вач звертається -з заявою до суду, що виніс вирока, про надіс
лання виконавчого листа на виконання до Монгольської народньої 
республіки.

2. В заяві треба точно зазначити, в чому саме повинно вияви
тися виконання вироку, зокрема, за випадків справляння гроше
вих сум, на які саме суми, кому належні та де вкладені треба 
направити справленая.

3. Подавати зазначені заяви дозволяється виключно в тих кате
горіях справ, які передбачено арт. 2 конвенції (див. додаток до 
інструкції).

4. Суд, одержавши зазначену заяву, надсилає її разом з ви
конавчим листом до відповідного органу Наркомзаксправ; не зау
важивши будьяких перешкод, цей орган надсилає заяву встано
вленим порядком до Міністерства юстиції Монгольської народ
ньої республіки.

5. Всі довідки щодо виконання вироків в Монгольській на
родній республіці позивач одержує через Повпредство СРСР в 
Монгольській народній республіці.

Б. За виконання вироків судів Монгольської народньої респуб
ліки в Українській соціялістичній радянській республіці.

б.Заява про виконання в УСРР вирока суду Монгольської 
народньої республіки надходить до НКЮ УСРР або до НКЮ 
АМСРР, до кого слід,— за місцем виконання.

Ці наркомати, визнавши, що вирока, за конвенцією між Союзом 
РСР та Монгольською народньою республікою, треба виконати в 
межах даної республіки, надсилають листування до суду за місцем 
виконання вироку. В противному разі вони поверстають листування 
до НКЗС, мотивуючи свою відмову за арт. З конвенції.

7. Суд, одержавши зазначене листування, доручає виконати ви
рока відповідному органові, що виконує судові вироки (судовому 
виконавцеві, сільській раді тощо).

8. Коли органові, що виконує вирока, потрібно буде одержати



від позивача будьякі додаткові відомості або матеріали, він 
зноситься з позивачем виключно через відповідні органи НКЗС.
9. Виконавши вирока, орган, що провадив виконання, пові

домляє про те НКЮ.
10. Передання позивачеві будьякого майна або пересилання гро

шей, справлених за виконання вироку, провадиться виключно за 
вказівками НКЮ.

Харків, 4 серпня 1931 р.
НКЮ і ГПР В. Иоляков.

Додаток до арт. 203 36. Зак.

Додаток до інструкції як прикладати конвенцію між Союзом 
РСР і Монгольською народньою республікою про виконання 

судових вироків у деяких категоріях цивільних справ.
Витяг з виїденаведеноТ конвенції.

Арт. 2. Порядком, зазначеним в арт. І, підлягають виконанню 
вироки судів обох договірних сторін в таких категоріях справ

а) справи про справляння утримання на батьків, дітей 
та дружин (аліментні справи);

б) справи, що виникають з трудових взаємин;
в) справи, що виникають з учинення шкоди державним уста

новам, підприємствам і громадським організаціям (розтрата, кра
діж, привласнення тощо);

г) справляння задовжености державним банкам і державним, 
кооперативним, кредитовим і громадським установам та організа
ціям обох сторін.

Г7и**а*о Публіці ( 
З БІБЛІОТЕКА УРСГ 1

] Г.И.

Редагують: редактори-коисультанти НКЮ

Видає НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар*

Укрліт № 94/жб Харкіз, 2 друкарня ДВОУ УПГІ. Пушкінсьха вул, 40 
Тир. Н 600—Р/з Др. арк. Вам. № 342.



-ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ-
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ 

№ 26 23 серпня 1931 р. № 26
З М І С Т

Постанови ВУЦВК 1 РНК УСРР

204. Про зміну та доповнення Кодексу законів про працю.
Ю5. Про заходи до забезпечення житловою площею робітників Інженерно-тех

нічного А адміністративно-господарського персоналу, що Тх беруть працювати 
на ударних будівництвах.

206. Про зміну й доповнення Цивільного процесуального кодексу УСРР.
207. Устава про Народній комісаріат соціального забезпечення УСРР.
208. Про орден „Трудовий червоний прапор УСРР*.

Постанова РНК УСРР.

209. Доповнення постанови ,Про санітарну охорону вод*.

Постанова УЕН.

210. Про обов'язкове окладне страхування в сільських місцевостях та містах
УСРР на 1932 рік.

Постанова НКЮ УСРР.
211. Про відповідальність за перевищення лімітів вартости й норм житлобудів 

ннцтва та за зламавня встановленої звітности за житлобудівництво.

ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР.

204. Про зміну та доповнення Кодексу законів про працю.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ
ах комісарів УСРР п о с т а н о в и л и ;

І.
Поробити в Кодексі законів про працю (36. Уз. УСРР 

1922 р. № 52, арт. 751 і 36. арт. 161),
іакі зміни й доповнення; і &**<».** публіці |

| ЗІБЛіОТЕКА УУС.Г- г



1. Арт. 67 і арт. 96 а увагою до нього ухвалити в такій ре
дакції:

„67. У підприємствах і установах усуспільненого сектора 
заробітну плату виплачують у неробочий час.

Адміністрація повинна забезпечити такий порядок виплати, що 
за нього кожний робітник одержував би заробітну плату без за
тримки безпосередньо перед початком роботи або по закін
ченні її.

У в а г а .  Порядок виплати заробітної плати у приватних 
підприємствах і господарствах регулюють правила, що їх 
видає Народній комісаріат праці Союзу РСР, порозумівшись 
із Всесоюзною центральною радою професійних спілок*1.

„96. Довгість робочого часу, встановлену в арт. арт. 94—95 
для ночної роботи скорочується на одну годину. В підриємствах 
і установах усуспільненого сектора при змінних роботах довгість 
роботи нічної зміни можна зрівнювати з денною. За цих випад
ків за кожну годину нічної роботи доплачується при 7 і 8 годин
ному робочому дні одну сьому, а при 6 годинному робочому 
дні — одну п'яту погодинної плати того розряду, що до нього 
віднесли дотичного робітника.

У в а г а .  1. Порядок, як платити за нічну роботу в при
ватних підприємствах і господарствах, де провадять змінну 
роботу, регулюють правила, що їх видає Народній коміса
ріат праці Союзу РСР, порозумівшися із Всесоюзною цен
тральною радою професійних спілок.

За нічний час вважається час з 10 годин вечора до 
6 годин ранку".

2, Додати до Кодексу законів про працю арт. арт. 37*, 83і, 
832 і 838 в такій редакції:

„37і. За випадків виробничої потреби адміністрація підприєм
ства або установи усуспільненого сектора може перевести робіт
ників на реченець до одного місяця на іншу роботу в тому 
самому або іншому підприємстві або установі тієї ж місцевости.

Переведеному зберігається його пересічний заробіток за попе
редньою роботою.

Відмову без поважної причини від такого переводу вважається 
за зламання трудової дисципліни.

У в а г а .  Застосування цього артикула до приватних під 
приємств і господарств регулюють правила, що їх видає 
Народній комісаріат праці Союзу РСР, порозумівшися із 
Всесоюзною центральною радою професійних спілок.

83і. У підприємствах і установах усуспільненого сектора ро
бітник матеріально відповідає за видане йому на користування 
майно підприємства (спецодяг, струменти, вимірні прилади тощо), 
коли буде встановлено, що робітник привласнив, або загубив це 
майно, або його навмисне зіпсував.



Крайні розміри матеріальної відповідальности робітника вста
новлює за окремими видами майна інструкція, що її видає Народ
ній комісаріят праці Союзу РСР, порозумівшися із Всесоюзною 
центральною радою професійних спілок.

В кожному окремому випадкові питання про відповідальність 
робітника розв'язує розціночно-конфліктова комісія, а коли не до
сягнуть згоди в розціночно-конфліктовій комісії — трудова сесія 
народнього суду.

Незалежно від матеріяльної відповідальности адміністрація мо
же притягти робітника, що привласнив майно, до кримінальної від
повідальности або застосувати до нього заходи впливу за табелем.

832. Адміністрація повинна давати робітникам місце для 
схову спецодягу, сгрументів, вимірних приладів тощо, тобто окремі 
шафи або ящики, що замикаються І забезпечують цілість майна.

За окремих випадків (наприклад, на деревозаготівлях) за ко
лективними договорами можна передбачити передання спецодягу, 
струментів тощо на схов самим робітникам. За цих випадків 
спеціяльних місць для схову адміністрація не надає і вся відпо
відальність за цілість майна тяжить на робітникові.

833. Суми, що їх слід справити з робітника за вирішенням 
розціночно-конфліктової комісії або трудової сесії народнього 
суду (арт. 83і) вивертається за розпорядженням адміністрації 
з будь-яких сум, що належить робітникові від дотичного Під
приємства чи установи.

При кожній виплаті це вивертання не може перевищувати 
25 відсотків усіх сум, що належать робітникові. Коли з заробіт
ної плати робітника провадиться також Інші вивертання, то за
гальний розмір всіх вивертань не може перевищувати 50 відсот
ків усіх належних сум.

Вивертання провадять при кожній видачі аж до повного по
криття довгу. Якщо при звільненні робітника вивертання в зазна
чених розмірах не покриває всього довгу, то решту справляють 
за правилами Цивільного процесуального кодексу УСРР.

У в а г а .  Питання про відповідальність робітників, перед
бачені в арт. арт. 83, 83і, 832 і 833, стосовно до приватних 
підприємств і господарств регулюють правила, що їх видає 
Народній комісаріят праці Союзу РСР, порозумівшися із 
Всесоюзною центральною радою професійних спілок".

ІІ.
Цю постанову видано на підставі арт. 7 постанови ЦВК і РНК 

Союзу РСР з 3 червня 1931 р. „Про деякі зміни трудового зако
нодавства" (36. Зак. СРСР 1931 р. № 35 арт. 257).

Харків, 5 серпня 1931 р.
Вик об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. голови РНК УСРР Сербн- 

ченко. За секретаря ВУЦВК В. Полянов.



205. Про заходи до забезпечення житловою площею робітників 
і Інженерно-технічного А адміністративно-господарського пер

соналу, що їх беруть працювати на ударних будівництвах.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ- 
ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1. Робітники інженерно-технічного (включаючи десятників) та 
адміністративно-господарського персоналу, що їх беруть пра
цювати на ударних будівництвах (за списком, що його затверджує 
Рада праці й оборони), а так само члени їхніх родин, що меш
кали з ними до їхнього від'їзду на ці будівництва, зберігають 
за собою житлову площу, яку вони замешкували до від'їзду, на 
весь час перебування зазначених робітників на роботі на будів
ництвах.

2. Зазначені в арт. І особи мають право, від*їзджаючи на бу
дівництво, передати за згодою установи, з розпорядження якої 
провадиться відрядження, замешкувані ними приміщення Іншим 
особам, що належать до категорії трудящих, з тим, що як скін
читься робота на будівництві й відряджені повернуться до місця 
свого колишнього осідку, то особи, яким ці приміщення були 
передані, повинні негайно їх звільнити.

Особи, що відмовляються звільнити зазначені в цьому арти
кулі приміщення, підлягають виселенню адміністративним поряд
ком. Виселення провадиться за постановою відповідного органу 
міліції, яку він ухвалює на заяву тієї державної установи або 
підприємства, з розпорядження якої робітника було відряджено 
на будівництво. Виселення провадиться незалежно від пори року 
й не даючи виселюваним іншого житлового приміщення; виселю- 
ваниМ особам дається триденний реченець на доброхітне звіль
нення приміщення. В іншому порядок виселення визначається 
правилами постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 31 серпня 1927 р. 
„Про адміністративне виселення громадян з житлових приміщень*1 
(36. Уз. УСРР 1927 р. Лг2 43, арт. 196).

3. Комірне й плату за комунальні послуги під час відсутности 
зазначених в арт. 1 осіб береться з осіб, що фактично замеш
кують приміщення, за встановленими для останніх нормами.

4. Правила цієї постанови ширяться на всі будинки усуспіль
неного сектору, а так само й на будинки, що є у приватному 
володінні.

Харків, 5 серпня 1031 р.

Вик. об. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. голови РНК УСРР Серби- 
ченко. За секретаря ВУЦВК В. Поляков.



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

І.
Поробити в Цивільному процесуальному кодексі УСРР 

(36. Зак. УСРР 1929 р. № 25, арт. 201) такі зміни та доповнення:
1. Арт. 346 та увагу до нього ухвалити в такій редакції:
„346. Справляння з заробітної плати, крім справляння на пра

віж установ і підприємств усуспільненого сектору, провадиться 
на таких підставах:

1) зовсім увільнюється від справляння частину заробітної плати, 
рівну встановленому за арт. 59 Кодексу законів про працю для 
даної місцевости загально-обов'язковому мінімуму заробітної плати;

2) із зайвини, одержуваної понад мінімум заробітної плати, 
можна утримувати найбільш 50% на сплату сум, слравлюваних 
на утримання членів родини, і 20% на сплату всіх інших 
справлянь.

У в а г а .  Справляючи разом на утримання членів родини 
та за іншими довгами, робітникам та службовцям в кожному 
разі слід залишити 50% їхнього заробітку".

2. Додати до Цивільного процесуального кодексу УСРР 
арт. 346і в такій редакції:

„346і. Справляння на правіж установ і підприємств усуспіль
неного сектору не може перевищувати 25% усіх належних робіт
никові або службовцеві с у м — з а  кожного випадку виплати заро
бітної плати. Коли з заробітної плати робітника провадяться 
також І інші справляння, то загальний розмір усіх вивертань не 
може перевищувати 50% усіх сум, належних робітникові або 
службовцеві.

У в а г а .  Правило цього артикулу йе шириться на справ
ляння, що їх звернено на грошеве постачання осіб серед
нього, старшого й вищого начальницького складу, а так 
само рядового й молодшого начальницького складу поверх- 
строкової служби Робітниче селянської червоної армії. З цих 
осіб справляння провадять порядком, установленим у Законі 
про обов'язкову військову службу".

З Додати до арт. 347 Цивільного процесуального кодексу 
УСРР увагу в такій редакції:

. У в а г а .  Належними робітникові платежами, передбаче
ними у п. п. 6 і 7 цього артикулу, можна покривати проти- 
вимоги паймача-установи або підприємства усуспільненого 
сектору, коли розціночно конфлікгова комісія або трудова 
сесія народнього суду встановить, що робітник привласнив, 
або втратив, або навмисно зіпсував дане йому в користу-



вання майно підприємства або установи (арт. арт. 83і—83е 
Кодекса законів про працю)*.

ІІ.
Цю постанову видано на підставі арт. 7 постанови ЦВКі РНК 

Союзу РСР з 3 червня 1931 р. „Про деякі зміни трудового зако
нодавства* (36. Зак. СРСР 1931 р. АГз 35, арт. 257).

Харків, 5 серпня 1931 р.
Вик. об. голови ВУ11ВК М. Василенко. Заст. голови РНК УСРР Серби- 

ченко. За секретаря ВУЦВК В. Поляков.

207. Устава про Народній комісаріят соиіяльного забезпечення
УСРР

І.
1. Народній комісаріят соціяльного забезпечення УСРР, від

повідно до завдань сучасної доби соціалістичного будівництва, 
відає організацією, плянуванням і керівництвом всієї справи со
ціяльного забезпечення, зокрема трудового влаштування непраце
здатних трудящих, крім осіб, що підлягають соціальному страху
ванню, а так само відає справою опіки й піклування.

2. На чолі Народнього комісаріяту соціяльного забезпечення 
УСРР стоїть народній комісар саціяльного запезпечення. При 
народньому комісарі є колегія в складі заступників народ
нього комісара й членів колегії числом, що його визначає Рада 
народніх комісарів УСРР. Права й обов'язки народнього комі
сара соціяльного забезпечення, його заступників і членів колегії, 
а так само порядок настановлення й звільнення їх з посади ви
значається загальним положенням про народні комісаріяти УСРР.

3. Народній комісаріят соціяльного забезпечення УСРР скла
дається з таких секторів:

1. сектору планово економічного,
2. сектору організаційного,
3. сектору кадрів і
4. сектору обслуговування.
4. При Народньому комісаріяті соціяльного забезпечення 

УСРР є:
1) Всеукраїнська комісія селянської взаємодопомоги;
2) Всеукраїнський центральний комітет допомоги хворим і 

пораненим червоноармійцям, інвалідам війни, демобілізованим та 
їх родинам;

3) Всеукраїнська комісія міської допомоги;
4) Всеукраїнський комітет допомоги сліпим і глухонімим;
5) Центральна опікунська рада;
6) Комісія призначання персональних пенсій особам, що мають 

виняткові заслуги перед республікою.



У в а г а .  Установи, зазначені в п. п. 1 і 2 цього артикулу, 
чинять на підставі спеціальних про них устав, затверджених 
законодавчим порядком, а установи, зазначені в п. л. З - 6 цього' 
артикулу,— на підставі устав, що їх затверджує Народній 
комісаріат соціального забезпечення УСРР.

Уставу про Центральну опікунську раду Народній коміса
ріат соціяльного забезпечення УСРР затверджує, лорозумів- 
шися з Народнім комісаріятом освіти УСРР.

5. У безпосередньому віданні Народнього комісаріяту соціаль
ного забезпечення УСРР є:

1) Науково-дослідчий інститут відновлення працездатности 
інвалідів і пристосування їх до праці; 2) Всеукраїнські політех
нічні курси для інвалідів; 3) Будинок ветеранів революції; 4) Са
наторій для інвалідів; усі вони чинять на підставі спеціяльних 
про них устав, що затверджує Народній комісаріат соціяльного 
забезпечення УСРР.

6. До відання Народнього комісаріяту соціяльного забезпе
чення УСРР по сектору пляново-економічному належить:

1) плянувати всю справу соціяльного забезпечення в УСРР;
2) розробляти, на підставі постанов вищих урядових органів, 

перспективні та календарні пляни робіт у справах, віднесених 
до компетенції Народнього комісаріяту соціяльного забезпечення 
УСРР, контролювати, як виконують ці пляни, і складати збірні 
звітні доповіді Народнього комісаріяту соціяльного забезпе
чення УСРР;

3) розробляти загальні директиви, шоб підурядні Народньому 
комісаріятові соціяльного забезпечення УСРР установи та органі
зації, а так само місцегі органи, що відають справою соціяльного 
забезпечення, складали проекти контрольних цифр, річних і пер
спективних плянів з окремих галузей їх діяльноети;

4) регулювати господарсько - виробничу діяльність установ 
і організацій, підурядних Народньому комісаріятові соціяльного 
забезпечення УСРР;

5) керувати, відповідно до директив Державної плянової ко
місії УСРР, оперативною статистикою підурядних Народньому 
комісаріятові соціяльного забезпечення УСРР установ і організа
цій, а так само місцевих органів, що відають справою сошяль- 
ного забезпечення, встановлювати в них єдину систему обліку й 
звітності! та розробляти статистичні Й звітні матеріяли, що над
ходять до Народнього комісаріяту соціяльного забезпечення 
УСРР від зазначених установ, організацій і місцевих органів;

6) складати проекти кошторисів Народнього комісаріяту со
ціяльного забезпечення УСРР, давати загальні вказівки місцевим 
органам, що відають справою соціяльного забезпечення щодо 
складання ними кошторисів видатків на соціальне забезпечен
ня, розподіляти кредити, видані за кошторисами Народнього



комісаріату соціяльного забезпечення УСРР, між зазначеними 
місцевими органами, а так само контролювати видаткування 
цих коштів;

7) складати проекти фінансового пляну в царині соціяльного 
забезпечення, наглядати виконання фінансового пляну та скла
дати звіт про його виконання;

8) керувати діяльністю підурядних Народньому комісаріатові 
соціяльного забезпечення УСРР установ і організацій, а так само 
діяльністю місцевих органів, що відають справою соціяльного 
забезпечення, щодо виконання ними директив вищих урядових 
органів і Народнього комісаріату соціяльного забезпечування 
УСРР в царині плямування їх роботи;

9) розробляти питання щодо соціяльного забезпечення, тру
дового влаштування й колективізації осіб, що е на соціяльному 
забезпеченні, фінансування й кредитування установ та організацій 
системи соціяльного забезпечення УСРР та професійно-технічної 
освіти інвалідів;

10) розробляти загальні норми й види державного забезпечення 
всіх категорій осіб, що є на соціяльному забезпеченні, а так само 
розробляти, спільно з відповідними урядництвами, підстави для 
визначення груп інвалідности;

11) розробляти пляни мережі установ соціяльного забезпечення, 
а так само інші справи, зв'язані з плянуванням державного Й 
громадського забезпечення.

7. До відання Народнього комісаріату соціяльного забезпе
чення УСРР по сектору організаційному належить:

1) керувати справою забезпечення осіб, що мають право на 
соціальне забезпечення;

2) безпосередньо призначати пенсії за випадків, передбачених 
законом;

3) керувати, Інструктувати та інспектувати роботу в царині 
соціяльного забезпечення місцевих органів, що відають справою 
соціяльного забезпечення, вивчати кращі зразки їхньої практич
ної роботи та запроваджувати ці зразки в інших місцевих орга
нах, що відають справою соціяльного забезпечення;

4) розробляти й провадити, спільно з відповідними урядниц
твами, заходи до боротьби з жебрацтвом І проституцією;

5) провадити роботу професійного навчання інвалідів і при
стосовування їх до праці, в справі дання їм медичної допомоги 
Й протезування, а так само вивчати, спільно з Народнім коміса
ріатом охорони здоров'я УСРР, методи відновлення працездат- 
ности інвалідів І керувати справою влаштування їх на роботу;

6) здійснювати встановленим порядком заходи щодо надання 
пільг окремим категоріям осіб, що є на соціяльному забезпе
ченні;



7) розробляти організаційні питання в справах соціального 
забезпечення, опіки Й піклування;

8) керувати організацією й діяльністю кас взаємодопомоги 
колективізованого селянства, селянських товариств взаємодопо
моги, міських товариств допомоги та інших організацій системи 
соціального забезпечення УСРР, розробляти заходи в справі ши
рокого розгортання взаємодопомоги зазначених організацій та 
товариств, з тим, щоб розвиток взаємодопомоги ще більш сприяв 
переходу селянства до усуспільнених форм господарювання.

Зазначені заходи щодо кас взаємодопомоги колективізованого 
селянства Народній комісаріат соціяльного забезпечення погоджує 
з Укрколгоспцентром;

9) керувати й наглядати діяльність тих, що є при Народньому 
комісаріаті соціяльного забезпечення УСРР, або підурядних йому 
комісій, організацій і установ, а так само загально керувати й 
наглядати діяльність кооперації інвалідів та інших установ і орга
нізацій, що здійснюють функції соціяльного забезпечення;

10) - розробляти структуру й штати апарату Народнього комі
саріату соціяльного забезпечення і безпосередньо підпорядкова
них йому організацій та установ, розробляти Й запроваджувати 
до життя заходи раціоналізації роботи Народнього комісаріату 
соціяльного забезпечення й режиму економії та наглядати, як 
провадять цю роботу органи, підуряднІ Народньому комісаріатові 
соціяльного забезпечення УСРР;

11) розробляти законопроекти у справах, що входять до 
обсягу відання Народнього комісяріяту соціяльного забезпечення 
УСРР, складати в цих справах інструкції, правила й постанови, 
а так само наглядати виконання постанов і розпоряджень у царині 
соціяльного забезпечення.

8. До відання Народнього комісаріяту соціяльного забезпе
чення УСРР по сектору кадрів належить:

1) провадити облік персонального складу кваліфікованих 
і відповідальних робітників (провідний склад) Народнього комі
саріяту соціяльного забезпечення УСРР, установ і організацій, 
що є при ньому, і тих що є в його віданні або йому підурядні;

2) організувати спєціяльні курси та інші навчальні заклади 
готування кваліфікованих робітників для системи соціяльного 
забезпечення УСРР та відати цими курсами й закладами, зокрема— 
Всеукраїнськими політехнічними курсами для Інвалідів;

3) вживати заходів щоб підготовчі курси організували 
;иші, крім Народнього комісаріяту соціяльного забезпечення 
УСРР, установи та організації системи соціяльного забезпечення 
і наглядати їхню діяльність;

4) відповідно до затверджених від Народнього комісаріяту 
освіти УСРР типових навчальних плинів і програм, давати вка*



зівки зазначеним у попередньому пункті школам щодо складання 
від них конкретних навчальних плянів і програм, стосовно до ці- 
левої установки тієї або іншої школи й наглядати за їх здійс
ненням;

5) відати справою комплектування шкіл системи соціального 
забезпечення УСРР, вивчати склад учнів і забезпечувати відпо
відну якість та соціяльний склад їх;

6) вивчати стан установ і організацій системи соціяльного 
забезпечення УСРР щодо якостй їх робітників І виявляти 
потребу цих установ і організацій на кваліфікованих та керівних 
робітників;

7) розподіляти між організаціями системи соціяльного забез
печення УСРР, за попередньою з ними згодою, осіб, що закін
чили відповідні спеціяльні навчальні заклади;

8) розробляти й запроваджувати до життя інші заходи до 
готування й забезпечення кадрами організацій системи соціяль
ного забезпечення УСРР.

9. До відання Народнього комісаріяту соціяльного забезпе
чення УСРР по сектору обслуговування належить:

1) завідувати канцелярією, таємною частиною й архівом На 
роднього комісаріяту соціяльного забезпечення, а так само 
господарсько обслуговувати Народній комісаріят соціяльного 
забезпечення УСРР;

2) наглядати, щоб апарат Народнього комісаріяту соціяльного 
забезпечення УСРР і місцеві органи, що відають справою соці
яльного забезпечення, вчасно виконували завдання вищих урядо
вих органів і Народнього комісаріяту соціяльного забезпечення 
УСРР;

3) керувати видавничою діяльністю Народнього комісаріяту 
соціяльного забезпечення УСРР;

4) розробляти й здійснювати заходи щодо внутрішнього ладу 
роботи Народнього комісаріяту соціяльного забезпечення УСРР;

5) наглядати порядок внесення справ на розгляд вищих уря
дових органів.

ІІ.

10. Цю постанову видано на скасування постанови ВУЦВК 
з 27 лютого 1929 р. „Устава про Народній комісаріят соціяльного 
забезпечення УСРР“ (36. Зак. УСРР 1929 р. № 9, арт. 67 і 1930 р. 
№ 12, арт. 128 та № 22, арт. 218).

Харків, 5 серпня 1931 р.
Вик. об голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. голови РНК УСРР Порайко. 

За секретаря ВУЦВК В. Поляков.



208. Про орден „Трудовий червоний прапор УСРР".

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ** 
ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Орденом „Трудовий червоний прапор УСРР" нагороджує 

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет або Його пре
зидія поодиноких громадян, колективи трудящих, державні й гро
мадські установи, підприємства й організації за особливі заслуги 
перед республікою на трудовому фронті.

2. Орден „Трудовий червоний прапор УСРР" має свого ста- 
тута, що його затверджує президія Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету. У цьому статуті визначається заслуги, за 
які нагороджується орденом, кого ним нагороджують, порядок 
носіння й позбавлення ордену.

3. Одночасно з орденом нагородженим видається особливу 
грамоту.

4. Орден „Трудовий червоний прапор УСРР“ має один сту
пінь; за нові особливі заслуги перед Республікою можна знову 
нагороджувати тим самим орденом.

5. Орден „Трудовий червоний прапор УСРР* нагороджені 
носять на грудях з лівого боку.

6. Нагородженим орденом „Трудовий червоний прапор УСРР" 
виплачується коштом державного бюджету щомісяця 20 карбо
ванців, незалежно від розміру заробітної плати або пенсії, які 
одержує нагороджений. Ці гроші виплачують у місці осідку наго
роджених порядком, що Його встановлює Народній комісаріят 
фінансів УСРР.

7. Особи, що їх нагороджено орденом „Трудовий червоний 
прапор УСРР" мають право переважно, за інших однакових 
умов, перед всіма іншими кандидатами вступати до вищих шкіл.

Дітей нагороджених зазначеним орденом приймають у всі 
школи нарівні з дітьми робітників.

8. Нагороджені орденом „Трудовий червоний прапор УСРР“ 
мають особисто право безплатно їздити трамваєм та автобусом 
у всіх містах УСРР.

9. Нагороджені орденом „Трудовий червоний прапор УСРР", 
вступаючи до колгоспів, мають пільги, встановлені для бідняць
ких господарств.

10. Нагороджені орденом „Трудовий червоний прапор УСРР" 
платять за замешкану ними житлову площу в будинках, де ко
мірне береться за ставками місцевих рад, із знижкою від 10 до 
15 відсотків. Розміри знижки, залежно від прибутків нагородже
них, встановлюють місцеві ради. Зайвину житлової площі й до



даткову житлову площу нагороджені сплачують в одинарному 
розмірі.

11. Особи, що їх нагороджено орденом „Трудовий червоний 
прапор УСРР“, користуються, у разі виселення їх адміністратив
ним порядком із замешкуваних житлових приміщень, пільгою, 
передбаченою в арт. 13 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 
31 серпня 1927 року „Про адміністративне виселення громадян 
із житлових приміщень" (36. Уз. УСРР 1927 р. № 43, арт. 196).

12. Особи, що їх нагороджено орденом „Трудовий червоний 
прапор УСРР44, користуються медичною допомогою на однакових 
підставах із застрахованими.

ГЗ. Нагороджені орденом „Трудовий червоний прапор УСРР11 
мають особливі пільги від прибуткового й сільсько господарського 
податків на підставі спеціяльного закону, вони не платять єдиної 
державної оплати за запис документу про особовість та гости- 
ничної оплати, а так само вони мають інші пільги, встановлені для 
трудящих, переважно перед другими за інших однакових умов.

14. Нагороджених орденом „Трудовий червоний прапор УСРР" 
посилають на роботу в першу чергу перед іншими категоріями 
осіб, що шукають роботи.

15. Пільги, перелічені в арт. арт. 7, 9, 10 і 14 цієї постанови, 
поширюється у разі смерти нагороджених на їхні родини: дру
жину, неповнолітніх дітей та непрацездатних утриманців.

Розмір пенсійного забезпечення родинам померлих нагородже
них орденом „Трудовий червоний прапор УСРР“, визначається, 
виходячи із загальної суми утримання, пенсії й додаткових 
(арт. 6) грошевих видач, що їх одержував нагороджений перед 
смертю.

16. Нагороджені орденом „Трудовий червоний прапор УСРР" 
повинні бути прикладом для інших громадян і колективів у вико
нанні як усіх загальних обов'язків, покладених їіа них законами, 
як і спеціальних обов'язків, покладених на.нагороджених за їхньою 
роботою та статутом ордену „Трудовий червоний прапор УСРР".

17. Нагороджених орденом „Трудовий червоний прапор УСРР4* 
позбавляється цього ордена тільки за спеціяльною про це поста
новою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету або 
його президії: на підставі судових вироків, за ганебні вчинки 
даного громадянина або даного колективу чи за систематичне 
невиконання обов'язків, покладених па них статутом ордену.

18. За носіння ордену „Трудовий червоний прапор УСРР44 
громадянами, що не мають на те права, встановлюється кримі
нальну відповідальність.

19. Передбачені у цій постанові права й переваги поширю
ється так само на осіб, нагороджених орденом „Трудовий черво
ний прапор УСРР“ до видання цієї постанови.



ІІ.

20. Цю постанову видано на підставі арт. 2 постанови ЦВК 
і РНК Союзу РСР з ЗО квітня 1930 р. „Загальна устава про 
ордени Союзу РСР- (36. Зак. СРСР 1930 р. № 26, арт. 287.

21. Пункт „к“ арт. 19 „Положення про Всеукраїнський цен
тральний виконавчий комітет* з 12 жовтня 1924 р. (36. Уз. УСРР
1924 р. № 45, арт. 276) ухвалити в такій редакції:

(Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
відає):

„к) нагородою орденом „Трудового червоного прапору УСРР*.
22. Арт. 205і Кримінального кодексу УСРР (36. Зак. УСРР 

1930 р. № 19, арт. 185) ухвалити в такій редакції:
Арт. 205і За те, що особи, які не мають на це права, носять 

орден Союзу РСР, або орден „Трудовий червоний прапор УСРР*, 
або орден Іншої союзної республіки, або почесну революційну 
зброю з знаком на ній ордена „Червоний прапор-—

примусову роботу на реченець до трьох місяців або штраф 
до трьохсот карбованців-.

23. У п. 16 арт. 72 Адміністративного кодексу УСРР (36. Зак. 
УСРР 1929 р. № 23. арт. 189) виключити слова:

„носять ордени Трудового прапору або Червоного прапору-, 
а так само увагу до цього пункту.

24. Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 4 листопада 1925 р.: 
„Про орден „Трудовий червоний прапор УСРР- (3. У. УСРР
1925 р. № 87, арт. 492), постанову ВУЦВК І РНК УСРР з 4 квітня 
1027 р. „Про зміну постанови „Про орден Трудовий червоний 
прапор УСРР* (3. У. УСРР 1927 р. № 11. арт. бо) та постанову 
ЗУЦВК і РНК УСРР з 17 квітня 1929 р „Про зміну арт. 11 по
станови „Про орден „Трудовий червоний прапор УСРР- (36. Зак. 
УСРР 1929 р. 12, арт. 90) с к а с у в а т и .

Харків, 5 серпня 1931 р.
Вик об. голови ВУЦВК М. Василснко. Злет, голови РНК УСРР Порайко. 

За секретаря ВУІІВК В. Поляков.

Податок до постанови „Про орден 
„Трудовий Червоний Прапор УСРР*. 

До арт. 208 36 Зак

Статут оріену „Трутовий червоний прапор УСРР*

Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
відповідно до арт. 2 постан ви ВУЦВК і РНК УСРР „Про ор
ден „Трудоз и\ чері оний прапор УСРР“ п о с т а н о в и л а  затвер
дити нижченаведений статут цього ордену.



1. Орденом „Трудовий червоний прапор УСРР* нагороджу
ється поодиноких громадян, колективи, державні і громадські 
установи, підприємства І організації за особливі заслуги в соціа
лістичному будівництві:

1) за діяльність, що наслідком її були видатні досягнення в 
промисловості, сільському господарстві, на транспорті, в товаро
обороті І в заготівельних операціях державних та кооперативних 
установ, підприємств і організацій;

2) за особливі успіхи в справі колгоспного, радгоспного і 
кооперативного будівництва;

3) за видатну досвідно-показову господарську роботу;
4) за внесення технічних поліпшень, що мають державне зна

чення, у промислове і сільсько-господарське виробництво, у справі 
транспорту та за видатні винаходи в цих галузях;

5) за видатне проведення спеціяльних, особливої державної 
ваги, завдань у галузі промисловості, сільського господарства, 
товарообороту, транспорту та кооперації;

6) за видатну науково-дослідчу роботу в царині соціалістич
ного будівництва;

7) за видатні заслуги в царині адміністративної, громадської, 
освітньої, судової роботи і взагалі на трудовому фронті.

2. Орден „Трудовий червоний прапор УСРР* є знак, що 
форму його затверджує президія Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету.

3. Нагороджують орденом „Трудовий червоний прапор УСРР" 
на подання урядництв, центральних наукових і мистецьких уста* 
нов та центральних органів громадських організацій.

4. Для вручення нагородженому ордена „Трудовий червоний 
прапор УСРР* його надсилають до того урядництва, установи 
або організації, яка подавала прохання про нагородження.

5. Разом з орденом „Трудовий червоний прапор УСРР* на
городженому вручається особливу грамоту, підписану від голови 
І секретаря Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, 
такого змісту: „Всеукраїнський центральний виконавчий комітет, 
щоб відзначити виключні заслуги (ось такого громадянина або 
ось такої установи, колективу тощо) перед Українською соціалі
стичною радянською республікою, які виявилися (в ось таких 
роботах і досягненнях в ось якій галузі), постановив нагородити 
Його орденом „Трудовий червоний прапор УСРР*.

У грамоті зазначається нумер ордена, до якого ця грамота 
належить.

6. Колективи, нагороджені „Трудовим червоним прапором 
УСРР", прикріпляють Його на своєму прапорі.

7. Громадяни, нагороджені орденом „Трудовий червоний пра
пор УСРР*, повинні носити його на засіданнях з'їздів рад, на



сесіях Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, на 
офіційних нарадах, революційних святах і урочистих засіданнях.

8. На той час, коли громадянин, нагороджений орденом «Тру
довий червоний прапор УСРР“, перебуває під арештом або під 
вартою, носити цей орден забороняється аж до скінчення арешту 
або перебування під вартою.

9. У день смерти проводиря трудящих В. І. Леніна орден 
„Трудовий червоний прапор УСРР" треба закривати крепом.

10. Ордена Друдовий червоний прапор УСРР" позбавля
ється за випадків і порядком, передбаченим в арт. 17 постанови 
про орден Друдовий червоний прапор УСРР", по одержанні 
висновку від урядництва, установи або організації, що на їхнє 
прохання даного громадянина або колектив було нагороджено 
•рденом Друдовий червоний прапор УСРР".

П. Орден „Трудовий червоний прапор УСРР* є особиста 
нагорода й передавати його іншій особі або колективу не 
можна.

Знаки ордена „Трудовий червоний прапор УСРР" не можна 
продавати, заставляти, дарувати й взагалі ке можна передавати 
іншим особам.

Орден „Трудовий червоний прапор УСРР" у разі смерти або 
безвісности особи, ним нагородженої, може лишатися в родині 
небіжчика, але його ніхто не має права носити.

12. Орден „Трудовий червоний прапор УСРР", яким наго
роджено колектив, у разі ліквідації його, вертається через секре
таря ВУЦВК до відповідного фонду або музею.

13. Нагороджений орденом „Трудовий червоний прапор УСРР* 
повинен:

1) допомагати соціялістичному будівництву, беручи активну 
участь у соціялістичному змаганні, в ударних цехах, брига
дах тощо;

2) провадити активну громадську роботу в радянських гро
мадських організаціях, зв'язаних з основною діяльністю нагоро
дженого;

3) брати активну участь у спеціяльних кампаніях, зв'язаних з 
основною діяльністю нагородженого.

14. Постанови Всеукраїнського центрального виконавчого ко
мітету або його президії про нагородження орденом „Трудовий 
червоний прапор УСРР" або про позбавлення цього ордену 
огоюшують у „Вістях ВУЦВК" та в наказі по установі або ор
ганізації, де працює нагороджений.



ПОСТАНОВА РНК УСРР.

209. Доповнення постанови „Про санітарну охорону вод*.
Щоб підсилити охорону вод в інтересах охорони здоров*» 

людности і культурного рибництва, Рада народніх комісарів 
УСРР п о с т а н о в и л а :

До постанови РНК УСРР з 29 червня 1925 р. „Про сані
тарну охорону вод“ (36. Уз. УСРР 1925 р. № 42, арт. 286) до
дати арт. 4і такої редакції:

„4і. Зобов'язати органи, що розглядають та затверджують 
проекти будівництва нових фабрично-заводських підприємств і 
селищ, передбачати в цих проектах організацію потрібних спо
руд та устаткувань для очищення та унешкодження спадних і 
відроблених вод підприємства або селища та щоб використати 
речовини, що їх буде знайдено в цих водах.

Зобов'язати відповідні підприємства протягом 1931 року влаш
тувати потрібні споруди очищувати ті спадні води, що їх ви
знано за шкідливі".

Харків. 5 серпня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.

ПОСТАНОВА УЕН.

210. Про обов'язкове окладне страхування в сільських місце
востях та містах УСРР на 1932 рік.

На підставі постанови Ради пращ й оборони з 22 червня 
1931 р. „Про обов'язкове окладне страхування в сільських міс
цевостях і в містах в 1932 році" („Известия ЦИК СССР и ВЦИК" 
з 23 червня 1931 р. Я? 171) Українська економічна нарада по
с т а н о в и л а :

1. Встановити такі норми страхового забезпечення від падіжу 
сільськогосподарських тварин у селах і містах УСРР в крб. на 
1 голову (див. 511 стор.).

Норми забезпечення дрібних тварин колгоспів для всієї тери
торії УСРР на вівці й кози —15 крб. і на свині — 30 крб. за 
голову.

Колгоспи можуть страхувати свої тварини до певної інвен
тарної вартости їх, а так само Д. вище інвентарної вартости, за 
оцінкою від фінансових органів. Племінну худобу з 6 місяців, а 
поліпшену рогату худобу з 1 року й коней з 2 років обов'яз
ково страхують на повну вартість.

У в а г а .  Поділ на групи районів і міських рад, підпоряд
кованих безпосередньо центрові, встановлюється в додат
кові до цієї постанови.



Групи адмін. 
районів

Велика рогатизна К о н І

Колгоспи Осібні господар
ства

Колгоспи
Осібні

господар
стваВоли 

Й корови Молодняк Воли 
Й корови Молодняк

АМСРР.............................

і

по 45 100 40 90 82
Група і .......................... 75 ЗО 68 24 70 65

* и........................... 85 35 78 ЗО 85 75

. Ш............................ 110 45 100 40 90 82
- IV.................... по 45 100 40 90 82
. V..................... ПО 45 100 40 95 90
.VI..........................

і
ПО 45 100 40 95 90

2. Встановити такі норми страхового забезпечення на 1 гек
тар в карбованцях для сільськогосподарських рослин від градо
бою та від градобою з додатковою відповідальністю за вимо
чення й вимеріання:

І група рослин — зернові, бобові, олійні й мак, однорічні сіяні 
трави та рослини на силос.

І рули адмін. 
районів Колгоспи Осібні

господарства
АМСРР...................... 36 33
Група І..................... 35 ЯО

. п...................... 50 45
•ПІ . . . . 4 5 4 0
. I V  . . . . 3 6 3 3
.  V .................... 3 6 3 3
•  V I ................... 3 6 3 3

Колгоспи Осібники
И група — корінняки. клубиеплодн, коноплі,

льон, лікрослнви Й багаторічні Для всієї 
сіяві трави........................................ торит. УСРР 150 135

НІ п — городина, баштани, садки, вино-
градинки, ягідники, тютюн жов
тий і махорка ................................... 360 330

IV . — Хміль............................ ...  . . . .  ,*  .................... » » 6 0 0 5 0 0

У в а г а .  В колгоспах садки й виноградники страхується 
тільки рід градобою, а в осібних господарствах тільки від 
градобою страхується садки, виноградники, городи, баштани 
та ягідники.



3. Встановити такі крайні норми відповідальности за страху
ванням від неврожаю (засухи, градобою, вимочення, вимерзання 
тощо) в центи, на 1 гект.

Осібні
господарстваКолгоспи

1) Соя .. .
2) Рицина . 
ЗІ Кенаф . 
4) Бавовник

5,0 4,0
4,0 3,2

30,0 20,0
2.0 1,5

Страхове відшкодування за ці сільськогосподарські рослини 
в разі неврожаю видається розміром вартости недобору за ста
рими заготівельними цінами. За недобір вважається різниця між 
фактичним врожаєм і встановленими вище нормами відповідаль
ности в центнерах на 1 гектар.

4. Встановити такі ставки страхових оплат (тарифів) в кар
бованцях на 100 крб. страхового забезпечення:

Груші

альгін.

районів

Бу
ді

вл
і, 

с.
*г

. 
ир

ом
. 

пі
д

пр
иє

мс
тв

а,
 

с.
-г

. 
ре

ма


не
нт

 
й 

ме
ха

н.
 

тр
ан

сп
ор

т 
ко

лг
ос

пі
в 

у 
се

ла
х

Бу
ді

вл
і, 

с.
-г

. 
і 

пр
ом

ис
л.

 
пі

дп
р.

 о
сіб

ни
кі

в 
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се
ла

х

Ве
ли

ка
 

ро
га
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зн

а 
ос

іб


ни
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го
сп

од
ар

ст
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у 
се

ла
х 

і м
іст

ах

Ко
ні

 о
сіб

ни
кі

в 
у 

се
ла

х

С.-г. рослини від градо
бою з додагк. відповід. 
за вимерзання й вимо
чення, крім зазначених 
у двох дальших графах

С-г. рослини 
лише від 
градобою

Кол
госпи Осібними

І і ІІ групи Ш ІIV групи

Са
дк

и 
і 

ви


но
гр

ад
ни

ки
Са

дк
и,

 
ви

* 
но

гр
., 

го
ро


ди

, 
ба

ш
та

ни
 

і я
гід

ни
ки

Кол
госпи

Осібні
госпо
дарем

Кол
госпи

Осібні 
госпо
да рст.

АМСРР . . 0,33 0,66 4,7 8,2 2,90 4,60 6,30 5,20 1,00 1,80
Група 1. . 0,47 0,94 3,7 7,0 3,40 5.40 4,00 6,30 1,75 2,90

„ и. . 0,43 0,86 4,1 7,75 3.40 5.40 4,00 6,30 1,75 2,90

* ш. . 0,43 0,86 4,1 7,75 3,40 5.40 4,00 6,30 1.75 2,90

. IV. 0,33 0,66 4,7 8,2 2,90 4,60 3,30 5,20 1,00 1,80
„ V. . 0,33 0,66 4,7 8,2 2,90 4,60 3,30 5,20 1,00 1,80

- VI. . 0,33 0,66 4,7 8.2 2,90 4,60 3,30 5,20 1.00^ 1,80

На нижчезазначене майно встановити такі ставки страхових 
оплат (тарифів) для всієї території УСРР:

а) на будівлі, с.-г. і промпідприємства, с.-г. реманент та меха
нізований транспорт колгоспів у містах—0.20;

б) на с. г. тварин колгоспів у селах і містах:
1) Велику рогатизну........................................2 6
2) Коней.............................................. ...  . . 4,2
3) Дрібні тварині (вівці, кози й свині). 6,0

Тарифні ставки на велику рогату худобу колгоспів, що є на 
їх товарових фармах, зменшується на 30%.



Тариф на будівлі, с.-г. й промпідприємства осібних госпо
дарств у містах встановити такий:

У містах 1-ої кляси . ♦  , 0,35 
п , И*оТ , ... 0,48
• * 1ІІ-0І „ . ♦  . 0,60

У в а г а .  Поділ міст і селищ міського типу та робітничих 
селищ на кляси встановлюється в інструкції Народнього 
комісаріяту фінансів УСРР.

Тарифи на страхування сільськогосподарських рослин від 
неврожаю для всієї території УСРР встановити в такому розмірі:

1) Соя. .
2) Риципа .
3) Кеняф .
4) Бавовник

Колгоспи Осібні
господарства

4.0 6.3
4 0 6,3
4.0 6,3
2.0 3,0

Тарифи на страхування коней осібних господарств в містах, 
селищах міського типу й робітничих селищах для всієї території 
УСРР встановити в розмірі 9,0.

Для куркульських господарств, що їх оподатковувається єдиним 
с.-г. податком індивідуальним порядком, і для осіб, що їх 
оподатковується відприбутковим податком за розписом № З, 
встановлені ставки страхових оплат підвищується за всіх видів 
страхування втроє проти осібних господарств.

5. В межах зазначених норм Рада народних комісарів АМСРР 
встановлює норми страхового забезпечення й тарифи страхових 
оплат для окремих районів з тим, щоб встановлені для АМСРР 
пересічні норми не були змінені.

6. Встановити такий перелік складного сільськогосподарського 
реманенту колгоспів, що підлягає обов'язковому страхуванню:

а) трактори всіх систем;
б) плуги всіх систем (тракторні й кінні);
в) борони тракторні й кружалки;
г) сівалки рядові всіх систем;
г) граблі кінні;
д) зерночистки (віялки, сортувалки, кукільниці, трієри тощо);
е) комбайни;
є) складні Д прості молотарки;
ж) косарки, також лобогрійки;
з) сінокосарки;
и) снопов'язалки;
1) сінопресувальні машини;
А) локомобілі та інші механічні двигуни;
к) механізований транспорт;
л) шредери;



м) силосорізки;
н) соломорізки (тракт.).
Колгоспам надається право пред'являти до обов'язкового 

страхування й інший інвентаризований сільськогосподарський 
реманент.

7. Встановити такі реченці для сплати страхових внесків у
селах та містах:

К о л г о с п и
До 15 вересня 1931 року.........................40%
„ 1 листопада 1931 „  30%
, 1 грудня 1931 .   30%

Осібні господарства
До 15 вересня 1931 року.........................50%
„ 1 листопада 1931 „  50%

Куркульські господарства та особи, що їх оподатковується 
прибутковим податком за розписом № З, повністю сплачують 
страхові внески до 15 вересня 1931 р.

Рада народніх комісарів АМСРР встановлює реченці для 
сплати страхових внесків по окремих районах з тим, щоб в ці
лому по АМСРР до встановлених в цій постанові реченців було 
зібрано не менш, як визначений за цією постановою відсоток 
страхових внесків.

8. Доручити Народньому комісаріяту фінансів УСРР протягом 
місяця подати на затвердження Раді народніх комісарів УСРР 
проект постанови про встановлення розміру відрахувань безпо
середньо до сільського бюджету з десятивідсоткового відраху
вання від зібраних страхових оплат.

Харків, 6 липня 1931 р.
Заст. голови УЕН УСРР В. Порайко. КерівничиЙ справ УЕН Я. Касян.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК“ 9 липня 1931 р. № 186.



Додаток до уваги в арт. 1-му постанови 
про обов'язкове окладне страхування в 
сільських місцевостях та містах УСРР 
на 1932 р. (Арт. 210 36. Зак.).

Розподіл районів І міськрад УСРР на групи щодо обов'язкового 
окладного страхування на 1932 рік.

Райони І групи.

1. Базарський
2. Баранівський
3. Барашівський
4. БерезнянськиЙ
5. БородянськиЙ
6. Брусиловський
7. Внще-Дубечнянський
8. Вел.-Димерський
9. Володарський (Вол.)

10. Глухівський
11. Городницький
12. Городнянський
13. їм. Дзержинського
14. Димерський
15. Добрянський
16. Емільчинськнй
17. Житомирська міська рада
18. Іванківський
19. Козелеиькнй
20. КоропськиЙ
21. Коростенський 
22 Коростишівський
23. Корюківський
24. Кролевецький
25. Лугинський
26. Макарівський
27. Малинський
28. Мархлевськнй 
20. Мінський
30. НародицькиЙ
31. Новгород Сіверський
32. Новоград-ВолинськнЙ
33. Овруцький
34. ОлевськіїЙ
35. Олишівський
36. Остерський
37. ПонорницькиА 
38 Потіївський
39. Пулинський
40. РадомишельськиЙ
41. Ріпкинськьй
42. Розважівський
43. Семенівський (Конотоп.)
44. Середино-Будський
45. Славечанський

46. Сновський
47. Троянівський
48. Хабяянський
49. Чернігівський
50. ЧерняхІвськиЙ
51. Чорнобильський
52. ШостенськиЙ 
53 Ярунський

Райони Н групи.
54. АндруиіІвський
55. Антонівський
56. Бабанський
57. Бабчинецький
58. БаришІвськнй
59. Барський
60 Бердичівська міська рада
61. Бершадський
62. Білоцерківський
63. Богуславський 
64 Боришпільський
65. БраславськиЙ
66. БуцькиЙ
67. Васильківський (Київ.)
68. Вінницька міська рада
69. Володарський (БІлоцерк.)
70. Волочиський
71. ВороновицькиЙ
72. Гайсинський
73. Гельм'язівськиЙ
74. ГолованІвськиЙ
75. Горбдоцький
76. Грицівський
77. ГрушкІвськиЙ
78. Леражнянський
79. ДжуринськиЙ
80. ДобровеличківськиЙ
81. Дунатвецький
82. Жашківський
83. Жмеринський
84. Заславський
85. Затонський
86. Звенигородський
87. Златопільский
88. Золотоніський
89. Іллівецький
90. Кагарлицький



91. Кддинівський
92. Кам‘янецький
98. Кам'янський (Шевчен.)
94. Канівський
95. Київська міська рада.
96. Козятинський
97. Копайгородський
98. Корсунський
99. Крижопільський

100. Літинський
101. ЛяповецькиЙ
102. Лисянський
103. Любарський
104. Лятичівський
105. ЛяхівецькиЙ
106. МанастирищанськиЙ
107. Махнівський
108. Меджибізький
109. Михалпільський 
ПО. Могклівський
111. Муровано-КурилівецькиЙ
112. Немир»вський
ИЗ. Ново-Архангельський
114. Ново-Ушицький
115. Ободівський
116. Обухівський
117. Оратівський
118. Орининський
119. Переяславський
120. Піщанський
121. ПлнсківськиЙ
122. їм. Петровського
123. Погребищенський
124. Полонський
125. ПопильнянськиЙ
126. Проскурівський
127. РжищівськиЙ
128. Рокитянський 
129 Ружинський
130. Сквирський
131. СлавутськиЙ
132. СмІлянськиЙ
133. Смотрицький 
131. Солобківецький 
135 Ставищанський
136. Станіславський
137. Старо-Костянтинівський
138. Старо-Ушицький
139. ТальнівськиЙ
140. Таращанський
141. Теофипільський
142. Теплииький 
143 Тетіївський
144. Тиврівський
145. Томашпільський
146. Тростянецький (Вінниц.)
147. Тульчинський
148. Уланівський

149. Уманський
150. Фастівський
151. Хмільницький
152. Христинівський
153. ЧемерІвецький
154. Черкаський
155. Чигиринський
156. Чорнобаївський
157. Чуднівський
158. ІИаргородськнЙ
159. Шепетівський
160. ШполянськнЙ
161. Юринецький
162. Ямпільський
163. Янушпільський
164. ЯрмолинецькиЯ

Райони Ш групи.

165. Балаклійський
166. Барвінківський
167. Бахмацький
168. Білопільський
169. Бобровицькмй
170. БогодухівськиЙ
171. БорзнянськиЙ
172. БригадпрІвський
173. БуринськиЙ
174. Валківський
175. ВарвивськиА
176. Велико-БогачанськиЙ
177. Велико-Бубнівський
178. Велико-Бурлуцький
179. Велико-Писарівський
190. Вовчанський
181. ГадяцькиЙ
182. Глобинський
183. Градизький
184. Двурічан~ькиА
185. Дикавський
186. Дмитріівський
187. Драбівський
188. Зінківський
189. ЗмІГвськиЙ 
190 Золочивський
191. Іваніцький
192. Ізюмський
193. Ічнянський
194. КарлівськиА
195. Кишенківський
196. Кобиляцьквй
197. Конотопський
198. Краснокутський
199. Красноградський
200. Краснопільський
201. Кременчуцька М/Р-
202. Кубинський
203. Лебединськнй



204. Липеиький
205. Липово-Долинський
206. Лихівський
207. Лозовський
208. Лохвицький
209. Лубенський
210. Мало-Дівицький
211. Миргородський
212. Міропільський
213. НедригаЯлівський
214. НехворошанськнЙ
215. Ніженський
216. Ново-Водолазький
217. Ново-Георгіївський
218. Ново-СанжарськиЙ
219. НосІвськиЙ
220. ОболонськиЙ
221. Олександрійський
222. Олексіївський
223. Опішнянський
224. Оржицький
225. Охтирський
226. Онопрієвський
227. Гіетрівський
228. Печенізький
229. Пирятинський
230. Полтавська М/Р.
231. Прилуцький
232. Путивельський
233. Решетилівський
234. РоменськиЙ
235. Сахнівіцанськнй
236. Сватівський
237. СеменівськиЙ (Кремен).
238. Старо-Салтівський
239. Сумська М/Р.
240. Ульянівский
241. Троїцький
242. Тростянецький
243. Харківська М/Р.
244. Хорольський
245. Чорнухинський
246. Чугуївський
247. Чутівський
248. Яготинськнй

Райони IV групи.

249. Анатолівськнй
250. Андріїво-Іванівський
251. Антоно-Кодинцівський
252. Арбузівський
253. БаштанськиЙ
254. Бердянський
255. Березівський
256. Беркславський
257. Біляєвський

258. Благоівський
259. БобрннецькиЙ
260. Вел.*Ьілозерський
261. Велико-Висковський
262. Велико-Лепетихський
263. Велико-Олександрівський
264. Велико-ТокмацькиЙ
265. Вільшанський
266. Високопільський
267. Вознесенський
268. Волновахський
269. Генічеськин
270. Голопристанський
271. ГросулівськиЙ
272. Доманівський
273. Жовтневий
274. ЗельцськиЙ
275. Зінов'ївська М/Р.
276. Знам'янський
277. Калініндорфськнй
278. К. Лібкнехтівський
279. Кахівсвкий
280. Коларівський
281. Криво-Озерський
282. Любашівський
283. Люксембурський
284. Мангуський
285. Маріюпільська М/Р.
286. Мелітопільськнй
287. Михайлівський
288. Миколаївська М/Р.
289. Молочанський
290. Ново-Бузький
291. Ново-ВасилівськиЙ
292. Ново-Миколаївський /Маріюп).
293. Ново-Миргородський
294. Ново-Одеський 
295 Ново-Празький
296. Ново-Троїцький
297. НовО'Український
298. Нижне-Сірогозький
299. Одеська М/Р.
300. Очаківський 
ЗОЇ. Первомайськнй
302. Розділянський
303. Сартанський 
804. Скадівський
305. Снігурівський
306. Спартаківський
307. Старо-Каранський
308. Старо-Керменчинський
309. Старо-МикольськиЙ
310. Терпінянський
ЗП. Троїцький (Одеськ.).
312. Устинівський
313. Фрунзівський
314. Херсонська М/Р.



315. Хмільовский
316. Харлівський
317. Царекостянтинівський
318. Цебри ківський
319. Цюрупивський
320. ЯкимівськиЙ

Райони V групи.

321. Апостолівський
322. Близнюківский
323. Божеяарівський
324. Василівський
325. Васильківський (Дяіпропетр),
326. Верхнв-Дніпровський
327. Долинський
328. Двіпропетрівська М/Р.
329. Запорізька М/Р.
330. Кам’янський (Запоріз).
331. І&м’янська М/Р.
332 Криворізька М/Р.
333 Магдалинівський
334. МожІвський
335. Нікопільський
336. Ново-Златопільський
337. Ново Миколаївський (Запор).
338. Ново-Московський
339. Оріхівський
340. Павлоградський
341. Пегриківськнй
342. Покровський (Запоріз).
343. П’ятихатський
344. Синельніківський
345. Солонянський
346. Софійський
347. Сталіндорфський 
848. ТомаківськиА

349. Царичавський
350. Чубарівський

Райони VI групи.
351. Аивросіівський
352. АртемівськиЙ
353. Біловодський
354. Білолуцький
355. Велико-Янисольський
356. Велико-Тепливськнй
357. Ворошилівський 
358 Горлівський
359. Гришивський
360. Кадії вський
361. Костянтинівський
362. Краматорський
363. Красволуцький
364. Лимавський
365. Лисачанський
366. Луганська М/Р.
367. Макіївська М/Р.
368. Марківський
369. Миловський
370. Ново-Айдарський
371. Ново*Псковський
372. Павлівський
373. Лопаснянський
374. Рівенківський
375. Риківський 
876. РубнжанськиЙ
377. Селилівський
378. Слов'янський
379. СорокивськиЙ
380. Сталінська М/Р.
381. Старобільський
382. СтильськиЙ
383. Чистяківський

ПОСТАНОВА НКЮ УСРР.
211. Про відповідальність за перевищення лімітів вартости 
І норм житлобудівництва та за зламання встановленої 

звітности за житлобудівництво.
Народній комісаріят юстиції УСРР п о я с н ю є :
За перевищення лімітів вартости і норм житлобудівництва 

та за зламання встановленої звітности за житлобудівництво 
винні особи відповідають, як за урядові злочини за належними 
артикулами Кримінального кодексу УСРР.

Харків, 12 серпня 1931 р.

* Я&ГЬСТЄКА УЛТ

її

НКЮ та ГПР В. ГІоляков.



П О П Р А В К И  

до 36. Зак. УСРР за 1931 р.

3 6. З а к . С т о «  
р  і  в  к ’ а  Р я д о к Н а д р у к о в а н о Т р е б а

№ 23 4 4 8 в зг.
1 шпальта

Полісся Й АМСРР Полісся

9 • 6 зг. остання 
шпальта

Степ Степ і АМСРР

N 26 473 14 зг.
3

.. постанови 
19 червня 1929 р.

...постанови з 
19 червня 1929 р. 

(36. Зак. УСРР 
1929 р. № 17, 

арт. 140).

.4 25 490 14 зг. ...на поданні ви
конавчого листа...

...по поданні ви
конавчого листа .

« N 17 зг. 1) жилі будинки 3 
їх хатнім значінням;

І) жилі будинки : 
їх хатнім начінням

_ _ _ _ _ _ Редагують: редактори-консультанти НКЮ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вида» НКЮ. ДВОУ Видавництво „Пролетар*

2 друкарня ДВОУ УПП. Харків, Пушкінська вуя. 40. Укрліт Лй 95/жб. І1/? Дру«
ков. арк. Тир. 11.600 прим. Зам. № 350.



П Е Р 1 0 Д С Е К І С Р
Харіїв, Московські рада, 11.
1 1 „■  -ч і  уд - -

д[р^;йвй[ сощяльво-ЕКсаомічвЕ
В И Д А В Н И Ц Т В О

„ П Р О Л Е Т А Р "
: .ь.яг-хччг^ггж .м ідь.^.*.'і л гі»

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1931 РІК

З Б І Р Н И К
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-
— СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ —

Офіційне видання Народнього Комісаріату Юстиції.

Крім українського тексту цього видання, збірник 
видасться також окремо для російських нацрайонів 
та російських організацій мовою російською,

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
доплачуються 1 крб.

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково 
За абетковий покажчик 1 крб.

Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнигоцентру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, Щ або до міжрайонових контор Петріод- 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар
кові— пул. Вільної Академії, 41, або викликайте 
уповноважених тел. 66 — 27.



ЗБІРНИК ЗАКОНІВ
тй РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ
№ 27 14 вересня 1931 р. № 27

З М І С Т

ПОСТАНОВА ВУЦВК І РНК УСРР.
212. Про самооподаткування людности в 1931 році на задоволення Я громадських 

потреб.

Постанова РНК УСРР.

213. Про фінансування будівництва електростанцій республіканського і місцевого
значення, зв'язаних з ними підстанцій, електропересилань та розподільчих 
мереж.

Постанови НКЮ УСРР.

214. Про заходи боротьби із зламанням правил охорони народнього здоров'я
215. Про порядок, як видавати судові накази на справляння з колгоспів простро

чених платежів за виробничими позиками.
21С. Про місце видання судових наказів на вимогу установ, підприємств та орга

нізацій усуспільненого сектора за їхніми розрахунками з покупцями, про
ваджуваними через банки.

ПОСТАНОВА ВУЦВК І РНК УСРР
212. Про самооподаткування людности в 1931 році на задово

лення її громадських потреб.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ

нії комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І .
1. По всіх сільських залюднених пунктах і дачних селищах, а 

так само селищах міського типу УСРР за постановами громадян 
можна запроваджувати самооподаткування людности для задо
волення місцевих кудьтурник-^-рес-яедарських-іпотреб, що мають 
громадське значення. | ^ $+•*** ііубх.члі [

] 515Л.ОТЕКА УРГ.Р,?
і ;!}В. 6бГЗОЗ-і



В містах і робітничих селищах самооподатковується тільки 
та частина людности, що провадить сільське господарство.

У в а г а .  У містах, і селищах, де провадиться самоопо
даткування, права та обов'язки сільських рад, передбачені 
в законі про самооподаткування людности, здійснюють мі
ські Й селищні ради.

У містах, вилучених як окремі адміністративно-господар
ські одиниці, постанови загальних зборів громадян про са
мооподаткування затверджують міські ради.

2. Збирати кошти через самооподаткування можна тільки на 
задоволення культурних і господарських потреб дотичного за
людненого пункта, або загальних потреб декількох залюднених 
пунктів, а саме:

1) на організацію, будівництво, ремонт, устаткування, утри
мання та обслуговування культурно соціяльних установ, як ось: 
шкіл усіх типів, хат-читалень, будинків колективіста, бібліотек, 
дитячих захоронків, дитячих садків і майданчиків, лікарних 
установ;

2) на організацію ветеринарних й агрономічних закладів та 
агрикультурних й інше обслуговування сільського господарства:

3) на утворення та підсилення фондів ліквідації неписьменно- 
сти, допомоги матері-селянці тощо;

4) на протипожежну охорону, санітарію та сільське впоряд
кування;

5) на шляхове будівництво й засоби зв’язку (проведення, ре
монт, утримання сільських доріг і дорожиих споруд на них, 
поліпшення поштового, телеграфного, телефонного й радіо
зв’язку.

3. Для колгоспників, звільнених і незвільнених від сільсько
господарського податку, для осібних господарств, звільнених від 
с.-г. податку в 1931 р., та для кустарів і ремісників, звільнених 
од відприбуткового податку, сільські ради встановлюють тверді 
ставки самооподаткування в межах, зазначених в арт. арт. 11, 14 
і 15 постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 3 серпня 1931 р. про само
оподаткування сільської людности, залежно від місцевих умов.

4. Розмір самооподаткування осібних господарств, що платять 
сільсько-господарський податок, вираховується від розміру сіль
сько-господарського податку на 1931 р. в тому відсоткові, що 
його ухвалять загальні збори громадян. За цього сума, що її пла
тить кожне окреме господарство, не може бути менша за тверду 
ставку самооподаткування, встановлену від сільської ради в сво
єму селі для осібних господарств, звільнених від сільсько-госпо
дарського податку в 1931 році.

5. Сільським радам надається право звільняти від самоопо
даткування повністю або частково господарства, що до їх 
складу входять військові службовці, робітники міліції або вое-



нізованої охорони, особи, нагороджені орденами Союзу РСР 
або Трудового червоного прапору УСРР, червоні партизани та 
черноноґвардійці, герої праці, пенсіонери або учні-стипендіяти.

6. На районові виконавчі комітети й міські ради, підпоряд
ковані безпосередньо центрові, покладається наглядати за бу
дівництвом, що його провадять н& кошти, зібрані через само
оподаткування, постачати цьому будівництву дефіцитні буді
вельні матеріали та давати технічну допомогу цьому будівни
цтву.

ІІ.
7. Постанову ВУЦВК І РНК УСРР з 10 вересня 1930 р. „Про 

самообкладання людносги в 1930 — 31 році на задоволення її 
громадських потреб** (36. Зак. УСРР 1930 р. № 20/ арт. 203) 
скасувати.

8. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 
Союзу РСР з 3 серпня 1931 р. „Поо самообкладання сільської 
людностн* (36. Зак. СРСР 1931 р. № 48, арт. 320).

Харків. 13 серпня 1931 р.
В. о. голови ВУЦВК М. Василенко. Заст. голови РНК УСРР В. ПораЙко. 

За секретаря ВУЦВК В. Поляков.

ПОСТАНОВА РНК УСРР

213. Про фінансування будівництва електростанцій республі
канського й місцевого значеная, зв'язаних з ними підстанцій, 

електролересилань та розподільчих мереж.

І.
Щоб встановити певний порядок у фінансуванні будівництва 

електростанцій республіканського й місцевого значення, зв'яза
них з ними підстанцій, електропересилань і розподільчих мереж, 
Рада народніх комісарів УСРР постановила:

1. Будівництво нових республіканських електростанцій разом 
з магістральними лініями високої напруги (електропересиланням)та 
з підстанціями — фінансується з коштів державного республікан
ського бюджету УСРР і через довгореченцеве банківське креди
тування.

2. Будівництво республіканських електростанцій, зв'язане з 
поширенням або реконструкцією існуючих електростанцій, разом 
з магістральними лініями високої напруги (електропересиланням) 
та підстанціями—фінансується з коштів, зазначених в арт. 1 цієї 
постанови, і власних капіталів, утворених по споруджуваних 
електростанціях.



3. Будівництво місцевих станцій разом з магістральними лі
ніями високої напруги (електропересиланням) та підстанціями фі
нансується з коштів місцевого бюджету, коштів державного рес
публіканського бюджету І через довгореченцеве банківське кре
дитування.

4. Розподільчі мережі міст, районів і фабрично-заводських 
селищ, призначені для розподілу електроенергії республіканських 
і місцевих електростанцій, споруджується коштом дотичних міс
цевих бюджетів.

5. Будівництво усіх Інших ліній від знижувальних підстанцій, що 
мають розподіляти електроенергію республіканських і місцевих 
електростанцій між споживачами, провадиться коштом споживачів.

Яку частину витрат на спорудження цих мереж мають по
крити споживачі, встановлює Вища рада народнього господар
ства УСРР, залежно від того, кілько електроенергії потрібно спо
живачеві.

6. Розподільчі мережі міст, районів і фабрично-заводських 
селищ, споруджені їх коштом (арт. 4) експлуатують місцеві 
ради дотичних міст, районів і фабрично-заводських селищ.

7. Надати чинности цій постанові з 1 січня 1932 р.
ІІ

8. Цю постанову видано на підставі арт. 6 постанови Ради 
народніх комісарів Союзу РСР з 26 листопада 1930 р. про фі
нансування будівництва електростанцій, підстанцій, електропе- 
ресилань і розподільчих мереж (36. зак. СРСР 1930 р. № 58, 
арт. 617).

Харків, 31 серпня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.

ПОСТАНОВИ тю УСРР

214. Про заходи боротьби із зламанням правил 
охорони народнього здоров'я.

Зважаючи на те, що в сучасних умовах розгорнутого соціалі
стичного будівництва виконання санітарних заходів щодо охорони 
здоров'я людности набирає особливо величезної ваги, Народній 
комісаріат юстиції УСРР п о с т а н о в и в :

1. Запропонувати органам прокуратури та суду повести рішучу 
боротьбу із зламанням правил, встановлених у законах і в обов'яз
кових постановах центральних і місцевих органів влади в інтере
сах охорони здоров'я людности, зокрема, для забезпечення санітар
ного стану громадського харчування, а так само для боротьби 
з пошестями, антисанітарним станом місць громадського кори
стування, забрудненням джерел питної води тощо.



Здійснюючи цю постанову» органи прокуратури та суду повинні 
додержувати правил, наведених в арт. арт. 2 — 6 цієї постанови.

2. Приватні особи за зламання правил, зазначених в арт. 1 
цієї постанови, відповідають, як правило, за п. 37 арт. 72 Адмін. 
код. УСРР, а за обтяжливих обставин, коли зламання вищезгаданих 
правил спричинилося до важливих наслідків,— за арт. 193 Крим, 
код. УСРР.

За цим самим артикулом приватні особи відповідають і тоді, 
коли воии не виконали в установлений від органів санітарного 
нагляду реченець обов'язкових для них пропозицій цих органів 
щодо усунення антисанітарного стану або вжиття інших санітарних 
заходів (арт. 15 постанови РНК УСРР з 12 лютого 1925 р. 36. 
зак. УСРР 1925 р. Ке 8, арт. 61).

3. Урядовці установ, підприємств та організацій усуспільненого 
сектора відповідають за зламання вищенаведених правил, залежно 
від конкретних обставин справи, або адміністративним порядком 
за п. 37, арт. 72. Адм. код. УСРР, або кримінальним — за арт. 
арт. 99 чи 100 Крим. код. УСРР, або нарешті, за силою уваги 
1 до арт. 100 зазначеного кодексу — дисциплінарним порядком 
за правилами постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 5 квітня 1930 р. 
(36. Зак. УСРР 1930 р., № Ю, арт. 104).

Притягуючи до адміністративної відповідальности урядовців 
установ, підприємств та організацій усуспільненого сектора, треба 
додержувати правил постанови НКЮ УСРР з ЗО березня 1930 р. 
.Про відповідальність державних, кооперативних і громадських 
установ, підприємств і організацій за зламання обов'язкових поста
нов та за м їловажні праволомства" (36. Зак. УСРР 1930 р., від. ІІ,

8. арт. 65).
Прикладаючи арт. 193 Крим. код. УСРР, судові органи повинні 

із зазначених у цьому артикулі заходів соцоборони, як найголовніше 
застосовувати примусові роботи та накладати штрафи.

4. За невідкладних та особливо погрозливих для здоров'я 
людности випадків, незалежно від притягнення до відповідаль- 
ностн відповідних осіб за арт. 193 Крим, код., санітарні лікарі 
вправі ухвалювати постанови про тимчасове, аж до розв'язання 
справи судом закриття адміністративним порядком через відпо
відні органи міліціїнебезпечних з антисанітарного боку підприємств, 
а так само закладів громадського користування, як ось: їдальні, 
перукарні, лазні, готелі, театри, клюби, крамниці тощо.

5. Коли зламано правила охорони народнього здоров'я, встанов
лені в обов'язкових постановах, виданих від НКЗдоров'я або рай
виконкомів і міських рад, право накладати на відповідних осіб 
штрафи розміром до 50 крб. належить, поруч органів, передбачених 
в Адмін. кодексі УСРР, так само й санітарним лікарем за прави- 
іами постанови ВУЦВК І РНК УСРР 25 липня 1931 р. (36. 
Зак. УСРР 133! р Лс 25, арт. 191).



6. Справи про зламання правил охорони народнього здоров'я, 
що надходять до судових органів порядком цієї постанови, повинно 
призначати на розгляд поза всякою чергою, забезпечуючи при
ставку повісток сторонам в такий реченець, щоб справу можна 
було розв'язати протягом найбільше 5 день з дня її надходження 
до суду.

ІІ.

7. З виданням цієї постанови скасувати постанову НКЮ УСРР 
з 11 березня 1931 р. „Про відповідальність за зламання законів або 
правил, установлених в інтересах санітарного забезпечення громад
ського харчування" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 8, арт. 76).

Харків, 16 серпня 1931 р.
НКЮ і ГПР В. Поляков.

215. Про порядок, як видавати судові накази на справляння 
з колгоспів прострочених платежів за виробничими позиками.

НКЮ УСРР постановив:
1. Судові накази на справляння з колгоспів прострочених плате

жів за виданими їм від Держбанку виробничими позиками видають 
народні суди у місці осідку філії Держбанку, що видала позику, 
додержуючи нижченаведених правил.

2. Для одержання судового наказу філія Держбанку подає до 
народнього суду у трьох примірниках заяву про видання судового 
наказу з витягом із строкової картки—зобов'язання довжника 
доданого до цієї постанови зразку (див. додаток до цієї постанови).

3. Протягом трьох день після одержання від філії Держбанку 
вищезазначеної заяви народній суддя надсилає одного примірника 
її довжникові.

Довжник протягом п'ятьох день від дня одержання ним цього 
документа має право подати народньому судді писане заперечення 
проти заявленої від банку вимоги.

За підставу для заперечення може бути тільки сплата довгу, 
доведена відповідними документами.

4. Коли протягом п'ятьох день по одержанні від нарсудді 
банкової заяви Довжник не подасть заперечень на подану до нього 
від банку вимогу, або коли подане в реченець заперечення суддя 
визнає за неповажне, суддя видає філії Держбанку судового наказа 
негайно після з'ясування зазначених обставин.

5. Коли подане від довжника заперечення нарсуддя визнає за 
поважне, він виносить ухвалу про відмову видати судового наказа 
та передає справу на розгляд загально-позовним порядком.

Коли Довжник подасть заперечення тільки проти частини по
даної до нього вимоги і це заперечення народній суддя визнає 
за поважне, то судовий наказ видається у безспірній частині вимоги,



а в іншому спір розв'язується загально-позовним порядком, і про 
це суддя виносить окрему ухвалу.

Судового наказа не видається також і за випадків, зазначених 
в арт. 224 ЦПК УСРР.

6. Судовий наказ викладається на звороті одного з примірників- 
поданої від банку заяви І мусить містити в собі всі відомості, 
зазначені в арт. 229 ЦПК УСРР.

Третій примірник банкової заяви залишається при справах суду.
7. У всьому іншому на судові накази, видавані порядком цієї 

постанови, повнотою ширяться арт. арт. 231, 232, 233, 234 і 235 
ЦПК УСРР.

Харків, 4 вересня 1931 р.
НКЮ тгкГПР В. Поляков. Член Колегії НКЮ—-Зав. Кодсектора С. Прігов.

Додаток до арт. 215 36. Зак. 
(до арт. 2 постанови НКЮ).

............  ...... .. ....... ..................................... філії Держбанку СРСР--------------------
До народнього суду ....................................................................

Заява про видання судового наказу.
На підставі арт. ІІ постанови РНК СРСР 10 червня 1931 р. „Про порядок 

утворення фонду довготермінового виробничого кредитування сільського госпо
дарства і зміни в порядкові кредитування колгоспів та у взаєминах їх з кредито
вою системою* (З 3. СРСР 1931 р. >6 38, арт. 272). а так само на підставі генерального 
зобов'язання довжника, виданого инм................
філії Держбанку СРСР, ця філія просить видати судового наказа на справляння 
з колгоспу
(точна адреса колгоспу за осідком його управи)

прострочених ним нлаїежівза виданою йому виробничою позикою, згідно з иижчена 
веденим вктяіом із строкової картки—зобов'язання довжника.

Витяг із строкової клртки-зобов'язакня.
Колюспу ( а д р е с а )
1. Позику видано „* “ 193 р., за

з „ *............................... .... 193 р.
2. Позику призначено
3. Реченець енравлюааного платежу . п _ *
4. Суча спрівіюваного платежу. ........
5. Вп'оіки з суми справлювіного платежу за чз-'ло Його реченця (п. 3)

договором

193

крбГрк

0 Вікотки та пеня за прострочення з суми еправлюианого платежу 
під тня його реченця <п. 3)до * “

193 р.
Разом гатежить И колгоспу
(ншисати суму довгу літерами)
(місто, сею, селите)* ..

ВИбиток печатки 
філії

.. - (місяць) т
Керівник філії Держбанку СРСР (підпис) 

Головний булгальтер (підпис)



У в а г а .  Примірник вищенаведеної заяви, шо його нарсуди мають над* 
силати довжникам, за арт. С постанови НКЮ УСРР, повинен мати зверху 
напис такого змісту:

Штамп нарсуду д0 колгоспу
№. .. _
„______“ .............. 193 . .. Адреса

Надсилаючи до Вас иижчеааведену заяву 
філії Держбанку СРСР про видання судового наказу на справляння з Вас про»
строчен..............платеж. . за виданою Вам виробничою позикою, народній суд
повідомляє Вас, що протягом п'ятьох день з дня, як Ви одержали це листування» 
Ви можете подати судові листовне заперечення на вимогу банку за правилами 
постанови НКЮ УСРР „Про порядок, як видавати судові накази на справляння з 
колгоспів прострочених платежів за виробничими позиками** (3. 3. УСРР 1931 р. 
№ 27, арт. 215).

„______“................... . 193 р.
Народній суддя (підпис)

216. Про місце видання судових наказів на вимогу установ, 
підприємств та організацій усуспільненого сектора за їхніми 

розрахунками з покупцями, проваджуваними
через банки.

На зміну арт. З своєї постанови з 4 серпня 1931 р. „Про ви
дання судових наказів на вимогу установ, підприємств та органі
зацій усуспільненого сектора за їхніми розрахунками з покупцями, 
проваджуваними через банки* (3. 3. УСРР 1931 р. Яв 25, арт. 202) 
НКЮ УСРР п о с т а н о в и в :

Допустити видавати судові накази за випадків, передбачених 
у вищезазначеній постанові, у місці осідку і довжника і креди
тора, за розсудом кредитора.

Харків, 4 вересня 1931 р.
НКЮ та ГПР В. Полпков. Член Колеґіі НКЮ—Зав. Кодсектора С. Прігов.

І-»і£ЛіС7ек* V >оі'
ЙЗ.

__________  Реда?ують? "редіктори-консультанч и НКЮ____________________

Видає НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар"

Укрліт № 94/жб Харків, 2 друкарня ДВОУ УПП. Пушкіпська вул., 40
Тир. 1(.600 — */3 др. арк. Зам. № 377.



РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ
N2 28 1 жовтня 1931 р. № 28 * 217 * 219 220 221 222 223 * 225 * 227

З М І С Т
ПОСТАНОВИ ВУЦ8К І РНК УСРР 

(5 —15 іересня)
217. Про доповнення Кримінального кодексу УСРР арт. 69*.
213. Про виселення нетрудових осіб з будинків, що перейшли у власність дер

жави.
219. Про остаточну ліквідацію неписьменносте та про заходи до ліквідації мало-»

письменності! серед дорослої трудящої людности УСРР,
220. Про зміну арт 12 постанови „Як фінансувати шляхове господарство УСРР".
221. Про фонди імен* В. І. Леніна для боротьби з дитячою безпритульністю.

Постанови РНК УСРР 
(10 — 17 вересня).

222. Про заходи боротьби із зривом осінньої сівби та зяблевої оранки.
223. Про затвердження правил провадження справ у державному арбітражі

УСРР.
221. Про оголошення річних балянсів закладів та організацій усуспільненого сек

тора УСРР.

Постанова НКЮ УСРР 
(11 вересня)

225. Про порядок видавання довіревностей від Імени кооперативних організацій

Постанова НКЗдоров'я УСРР 
(14 — 18 вересня).

220 Про оголошення с. Ворзель республіканським курортом.,
227. Про огоюшення місцевості! „Сосновка“ республіканським курортом*

• іі £
-Л5Лі‘ЛЕКл У'*СР,Г



ПОСТАНОВИ ВУЦВК і РНК УСРР

217. Про допоенєншія Кримінального кодексу УСРР арт. 69і.

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

Додати до Кримінального кодексу УСРР арт. 69і в такій ре
дакції:

„69і. За погрозу вбити представника влади чи громадського 
робітника, знищити його майно чи рчинити насильство щоб при
пинити Його службову або громадську діяльність, або змінити 
характер її в інтересах загрозника, залежно від обставин та ха
рактеру загрози,—

примусову роботу чи штраф до п'ятисот карбованців або 
видалення за межі даної місцевости, з обов'язковим оселенням 
в інших місцевостях чи без цього, на реченець до трьох років".

Харків, 5 вересня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Сербнченко. 

Секретар ВУЦВК В. Василенко.

218. Про виселення нетрудових осіб із будинків, що перейшли
у власність держави.

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

І.
1. З будинків, що стали власністю фінансових або інших дер

жавних органів в наслідок справляння з їхніх власників податків 
та інших довгів державі або конфіскації, підлягають виселенню 
належні до осіб нетрудових категорій колишні власники цих 
будинків, а так само інші особи нетрудових категорій, що жи
вуть у цих будинках за договорами найму.

2. Зазначених в арт. 1 осіб нетрудових категорій виселяється 
адміністративним порядком без дання їм іншого житлового, при
міщення та в усяку пору року. Для добровільного звільнення 
зайнятих приміщень їм дається три дні.

3. Ті, що мають виборчі права до рад, члени родин зазначе
них в цій постанові осіб нетрудових категорій виселенню не під
лягають.

4. Інструкцію, як прикладати цю постанову, видає Народній 
комісаріат юстиції УСРР, порозумівшись з Народнім комісаріа
том комунального господарства УСРР.

ІІ.

доповнення постанови 
р. про адміністративне



виселення громадян із житлових приміщень (36. з. УСРР 1927 р. 
№ 43, арт. 196) і на вийняток з правила арт. 169 Цивільного ко
дексу УСРР.

Харків, 5 вересня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський Заст. голови РНК УСРР В. Иорайко. 

Секретар ВУЦВК М. Василеако.

219. Про остаточну ліквідацію неписьменности та про заходи 
до ліквідації малописьменности серед доросло? трудящо? люд-

ности УСРР.

Щоб забезпечити повне виконання пляну іквідації неписьмен
ности Й малописьменности серед трудящих віком до 35 років 
та й віком понад 35 років, на виконання постанови XII Всеукраїн
ського з'їзду рад, та щоб погодити чинне законодавство щодо 
ліквідації неписьменности з вимогами часу, Всеукраїнський цен
тральний виконавчий комітет і Рада народнії комісарів УСРР 
постановили:

Поробити такі зміни а законодавстві УСРР:
1) Артикули 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 18 постанови 

ВУЦВК і РНК УСРР з 3 липня 1929 року „Про заходи до лікві
дації неписьменности серед дорослої трудящої людности УСРР“ 
(36. з. УСРР 1929 р. Л* 18, арт. 151 і 1930 р. Ке 24, арт. 226), 
ухвалити в такій редакції:

„1. Всі неписьменні трудящі, незалежно від статі, що мають 
36 — 50 років у містах, промислових районах і районах суціль
ної колективізації та 36 — 40 років по інших місцевостях, повинні 
зліквідувати свою неписьменність протягом 1931 —1932 навчаль
ного року.

Так само повинні зліквідувати свою неписьменність про
тягом цього часу Й усі трудящі віком до 35 років, що з будь- 
яких причин досі не зліквідували своєї неписьменности.

Всі зазначені в цьому артикулі особи зобов'язані зареєстру
ватися в сільських, селищних або міських радах, де вони 
жиють.

Районовим виконавчим комітетам і міським радам, підлеглим 
безпосередньо центрові, де нема суцільної колективізації, нада
ється право зобов'язувати зліквідувати свою неписьменність тру
дящих на срлі віком понад 40 років.

2. Всі трудящі', що протягом 1930/31 навчального року 
закінчили школи ліквідації неписьменности, повинні зліквідувати 
свою магописьменність, починаючи з жовтня 1931 року.

Ці особи повинні зареєстр}ватися в сільських, селищних або 
міських радах.

Запропонувати районовим виконавчим комітетам та міським 
радам запровадити дворічне підвищене навчання для малописьмен



них і охопити в 1931/1932 навчальному році другим роком на
вчання всіх робітників промисловости Й сільського господарства 
та актив колгоспників, що вчилися в школах малописьменних 
протягом 1930/31 навчального року.

3. Точні реченці реєстрації неписьменних та малописьменних 
встановлюють: в АМСРР—Рада народніх комісарів АМСРР, а по 
інших місцях УСРР —районові виконавчі комітети й міські 
ради, підлеглі безпосередньо центрові, в своїх обов’язкових по
становах.

У в а г а .  Під час реєстрації належить обов'язково зазна
чати вік, стать, національність, рідну мову, соціяльний стан 
та ступінь письменности реєстрованих.

4. Осіб, зобов'язаних на підставі цієї постанови зліквідувати 
свою неписьменність або малописьменність, належить приймати 
до шкіл ліквідації неписьменности та малописьменности в першу 
чергу.

5. Сільські, селищні Й міські ради контролюють виконання пра
вил про обов'язкову реєстрацію неписьменних і малописьменних 
та відвідування неписьменними й малописьменними шкіл І по
одиноко-гурткового навчання й притягають відповідні громадські 
організації (т-во „Геть неписьменність", професійні спілки, Ленін
ську комуністичну спілку молоді України, піонерські та інші ор
ганізації) до цієї контролі.

8. Методичне керівництво й плянування всієї справи ліквіда
ції неписьменности та малописьменности, перевірка й контроль 
цієї справи, організація забезпечення відповідними підручни
ками та літературою покладається на Народній комісаріат освіти 
УСРР.

Оперативну реалізацію планів ліквідації неписьменности та 
малописьменности й забезпечення їх коштами покладається:

1) в містах — на міські відділи народньої освіти, товариства 
„Геть неписьменність", професійні спілки, житлову й кустарно- 
промислову кооперацію;

2) в районах — на районові відділи народньої освіти, товари
ства „Геть неписьменність", райколгоспспілки, професійні спілки 
та на кустарно-промислову кооперацію — в районах і селах з ве
ликою кількістю кустарів.

9. Відповідно до потреби підпорядкувати справу ліквідації не
письменности та малописьменности завданням підвищення квалі
фікації Й готування масових кадрів, встановити, що:

1) система ліквідації неписьменности повинна дати учням 
початкові загально-освітні, політичні і політехнічні знання, що 
мають забезпечити притягнення нових лав трудящих до актив
ної участи в громадсько-політичному житті країни, засвоєння 
ними початкових основ техніки та підвищення кваліфікації на 
виробництві;



2) система ліквідації малописьменности повинна дати учням 
загально-освітнє знання в обсязі чотирирічки, дальше підвищення 
політичного, політехнічного і технічного знання, що мають забез
печити готування кваліфікованих робітників масових фахів для 
промисловости й для спеціялізованих процесів у сільсько-госпо
дарському виробництві та піднести на вищий щабель кваліфіка
цію малописьменних робітників і колгоспників, що вже мають 
певну кваліфікацію.

10. Запропонувати Раді народніх комісарів АМСРР, районовим 
виконавчим комітетам і міським радам, підлеглим безпосередньо 
центрові:

а) забезпечити виконання пляну ліквідації неписьменности та 
малописьменности всіма потрібними засобами матеріяльними та 
організаційними;

б) притягати до справи ліквідації неписьменности та мало
письменности суспільність, зокрема організуючи при міських, се
лищних 1 сільських радах спеціальні групи допомоги ліквідації 
неписьменности та малописьменности, що ставили б собі завдан
ням притягати до справи ліквідації неписьменности та мало
письменности широку суспільність, організуючи громадські 
огляди роботи шкіл ліквідації неписьменности та малописьмен
ности, громадський вплив на осіб, що не відвідують цих шкіл, 
і широко застосовуючи заходи заохочення до кращих успіхів у 
навчанні;

в) притягати громадські організації до справи ліквідації не
письменности та малописьменности, покладаючи на ці організа
ції, за згодою з ними, проведення за єдиним пляном безпосеред
ньої роботи щодо ліквідації неписьменности та малописьменности 
певної кількости осіб коштом цих організацій;

г) зобов’язати всі установи, підприємства та організації да
вати для навчання з неписьменними та малописьменними устат
ковані приміщення з опаленням і освітленням.

11. Усіх осіб, що мають виборчі права до рад, віком до 50 ро
ків, та дітей осіб, що мають виборчі права до рад, віком 16 — 
18 років, якщо вопи мають знання в обсязі не менш курсу семи
річки, коли вони живуть у містах І селищах міського типу, і в 
обсязі курсу чотирирічки, коли вони живуть в інших місцевостях, 
притягається до безплатної роботи для ліквідації неписьменности 
й малописьменности.

12. Кожний із зазначених в арт. 11 громадян повинен, за вка
зівками відповідних органів народньої освіти, вчити грамоти не
письменних або малописьменних, осібно, по групах чи школах, 
або виконувати іншу організаційно-виховну або методичну робо
ту для ліквідації неписьменности та малописьменности.

У в а г а .  Інженерно-технічний і агрономічний персонал 
треба використовувати для керівництва технічним І вироб
ничим навчанням неписьменних та малописьменних.



13. Згаданим в арт. 12 особам, що через свою роботу або з 
інших важливих причин не мають змоги брати безпосередню тру
дову участь у ліквідації неписьменности й малописьменности, цю 
участь можна заміняти, на прохання цих осіб, з дозволу сіль
ської або селищної ради, а в районових центрах і містах, під
леглих безпосередньо центрові, з дозволу відділів народньої 
освіти, — на одноразові щорічні грошові внески в розмірі 5% 
місячного заробітку, коли ці особи мають власний заробіток, 
і в розмірі 2,5% місячного заробітку того, хто утримує особу, 
зобов'язану взяти участь у ліквідації неписьменности.

В разі звільнення від безпосередньої трудової участи в 
ліквідації неписьменности осіб, що їхній місячний заробіток є 
менший як 100 крб. у містах і селищах міського типу й менший 
як 50 крб.— в іншиї місцевостях, від цих осіб грошових внесків 
не береться.

18. Зобов'язати сільські, селищні й міські ради вести поточ
ний іменний список неписьменної людности на підставі відомо
стей про неписьменність, одержаних у наслідок обов'язкової ре
єстрації осіб, що живуть на їхній території11.

2- Додати до наведеної постанови арт. 9і в такій редакції:
„9і. Зобов'язати Вищу раду народнього господарства УСРР, 

Народній комісаріат постачання УСРР, Народній комісаріат зе
мельних справ УСРР, Укрколгоспцентр та всі відповідні госпо
дарчі органи й заклади забезпечити виробниче навчання й ма
теріальну базу політехнізації, для всіх неписьменних і мало
письменних робітників закладів і господарств та для учнів 
шкіл і груп ліквідації неписьменности й малописьменности, що 
їх прикріплено до закладів та господарств, за згодою відділів 
народньої освіти з цими закладами та господарствами*.

Харків, 11 вересня 1931 р.
За голову ВУЦВК В Затонський. Заст. голови РНК УСРР В. ПораЙко. 

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

220. Про зміну арт. 12 постанови „Як фінансувати шляхове
господарство УСРР“.

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

Арт. 12 постанови ВУЦВК І РНК УСРР з 25 березня 1931 р. 
„Як фінансувати шляхове господарство УСРР* (36. зак. УСРР 
1931 р. № 11, арт. 105) ухвалити в такій редакції:

„12.- Кошти республіканського шляхового фонду переховуються 
у Всеукраїнській конторі Державного банку Союзу РСР.

Зазначені кошти Всеукраїнська контора Державного банку 
видає організаціям, що провадять шляхове будівництво, за вка



зівками Головної управи шосозих і грунтових шляхів та автомо
більного транспорту УСРР, та переказує їх до шляхового фонду 
АМСРР І місцевих шляхових фондів на підставі розподілу Го
ловної управи шосозих і ґрунтових шляхів та автомобільного 
транспорту УСРР, відповідно до пляму, передбаченого в арт. 11 
цієї постанови.

Харків, 15 вересня 1931 р.
За Голову ВУЦВК В. Затонський. Заступник голови РНК УСРР Серби- 

ченко Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

221. Про фонди їмени В. І. Леніна для боротьби з дитячою
безпритульністю.

І
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на- 

родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
1. Розмір Всеукраїнського фонду імени В. 1. Леніна для бо

ротьби з дитячою безпритульністю встановити у 5.000.000 крб., 
з них 1.000.000 крб. вкладає уряд УСРР з загальнодержавних 
коштів, а 4.000.000 крб. складаються з різних зборів, що їх про
вадять на підставі окремих постанов.

У в а г а .  З кожного грошового приходу до Всеукраїнсь
кого фонду імени 6. 1. Леніна, та з відсоткових нараховань 
на суми цього фонду — 20% вкладається до загального со
юзного фонду імени В. І. Леніна.

2. Розмір фонду ім. В. І. Леніна при Центральному виконав
чому комітеті АМСРР встановити в сумі 100.000 крб.

3. Крім фондів, зазначених в арт. арт. 1 і 2 цієї постанови, 
при президіях міських рад: Харківської, Київської, Одеської, 
Дніпропетровської, Маріюпільської, Миколаївської, Сталінської, 
Луганської, Криворізької, Полтавської, Вінницької, Зінов‘ївськоі, 
Запорізької, Херсонської, Сумської, Кременчуцької, Житомир
ської, Бердичівської та президіях районових виконавчих коміте
тів: Артемівського, Проскурівського, Чернігівського, Уманського, 
Черкаського, Білоцерківського, Конотопського, Шепетівського, 
Слов’янського, Бердянського, Мелітопільського, Кам'янецького, 
Риківського, — організується місцеві фонди імени В. І. Леніна на 
загальну суму 2.400.000 крб.

У в а г а .  Розмір місцевого фонду при зазначених прези
діях міських рад і районових виконавчих комітетів встано
влює Всеукраїнська комісія для організації Й розпорядження 
фондом Імени В. І. Леніна, за згодою з Народнім коміса
ріатом фінансів.

4. Фонд при Центральному виконавчому комітеті АМСРР та 
місцеві фонди складаються на 50% з коштів бюджету АМСРР і 
місцевих бюджетів зазначених в арт. З міських рад і районових 
виконавчих комітетів та на 50% з різних місцевих зборів, за



постановою Уряду АМСРР* відповідних міських рад і районових 
виконавчих комітетів.

5. Фонд АМСРР та місцеві фонди повинні бути доведені до 
1-го січня 1933 року до розміру, що його встановлено арт. 
арт. 2 і 3 цієї постанови.

6. Суми, що їх вклав до Всеукраїнського фонду імени В. І. 
Леніна Уряд УСРР з загальнодержавних коштів, і ті с}ми, що 
надійдуть до цього фонду будь-яким іншим порядком, а також 
суми фондів при Центральному виконавчому комітеті АМСРР, 
при міських радах і районових виконавчих комітетах,— є непо
рушні і витрачати можна тільки відсотки з цих сум.

7. Суми Всеукраїнського фонду та фондів при Центральному 
виконавчому комітеті АМСРР, міських радах і районових вико
навчих комітетах переховується у Всеукраїнській конторі Дер
жавного банку або його філіях, і суми цих фондів вкладається 
в державні та гарантовані від Уряду цінні папери.

8. При президії Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету є Всеукраїнська комісія для організації та розпоря
дження фондом імени В. І. Леніна, що її склад встановлює і за
тверджує ця президія.

Для організації та розпорядження фондом при Центральному 
виконавчому комітеті АМСРР є комісія при Центральному вико
навчому комітеті АМСРР.

9. Для організації І розпорядження місцевими фондами при 
президіях відповідних міських рад і районових виконавчих комі
тетах утворюється міські й районові комісії.

10. Суми фондів, що їх можна витрачати, призначається на 
боротьбу з дитячою безпритульністю. їх витрачають Всеукраїн
ська комісія для організації і розпорядження фондом имени 
В. І. Леніна, комісія при Центральному виконавчому комітеті 
АМСРР, міські і районові комісії через народні комісаріати осві
ти та охорони здоров'я УСРР і АМСРР, органи освіти та охо
рони здоров'я на місцях, а також через інші центральні Й міс
цеві організації, що провадять боротьбу з дитячою безпритуль
ністю.

11. Комісія при Центральному виконавчому комітеті АМСРР, 
міські та районові комісії для організації і розпорядження фон
дом імени В. І. Леніна подають щороку звіти про свою роботу 
та пляни роботи і кошториси до Всеукраїнської комісії для орга
нізації і розпорядження фондом імени В. І. Леніна.

12. Всеукраїнська комісія щороку подає на затвірдження 
президії Всеукраїнського центрального виконавчого комтета звіт 
про свою діяльність і плян роботи та звіт про діяльність комісій 
для організації і розпорядження фондом при Центральному вико
навчому комітеті АМСРР, при міських радах та районових вико
навчих комітетах.



ІІ.

Цю постанову видано на скасування постанови ВУЦВК і РНК 
УСРР з 25 січня 1928 р. „Про Всеукраїнський І місцеві фонди 
іменк В. І. Леніна для організації допомоги безпритульним дітям 
(36. з. УСРР 1928 р. № 3, арт. 27).

Харків. 15 вересня 1931 р.
За голову ВУЦВК В. Затонський. Заст. голови РНК УСРР В. Перайко 

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

ПОСТАНОВИ РНК УСРР
222. Про заходи боротьби із зривом осінньої сівби

та зяблевої оранки.

І.
Зважаючи на те, що в цілій низці районів Полісся куркуль

ські елементи намагаються зірвати заходи щодо виконання пляну 
осінньої сівби та зяблевої оранки, Рада народніх комісарів УСРР 
п о с т а н о в и л а :

1. Надати районовим виконавчим комітетам і міським радам, 
виділеним на окремі адміністративно-господарські одиниці, право 
відбирати від куркульських господарств районів Полісся, що 
злісно зривають сівбу, землю й конфіскувати сільсько-господар
ський реманент і коней, передаючи цю землю, реманент І коні 
колгоспам.

2. Щодо інших господарств, які під впливом куркуля зло
вмисно не виконують плянових завдань осіннього засіву та зябле
вої оранки, районовим виконавчим комітетам і міським радам, 
виділеним на окремі адміністративно-господарські одиниці, на
дається право відбирати від цих господарств землю, передаючи 
Іі колгоспам.

Для обробки землі, яка переходить від господарств, що злов
мисно не виконують плянових завдань осінньої сівби й зяблевої 
оранки, використовувати тяглову силу, насіння Й реманент зазна
чених господарств на умовах та розцінках, що їх встановлює 
районовий виконавчий комітет або міськрада.

Іі.
З Цю постанову видається на підставі арт. 12 постанови 

Центрального виконавчого комітету СРСР з 15 грудня 1928 року 
„Загальні засади землекористування й землевпорядження* (36. 
зак. СРСР 1928 р. № 69, арт. 642).

4. Цю постанову оголосити в центральній пресі, а також у 
пресі відповідних районів.

Харків. 10 вересня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. Керівничнй справ РНК УСРР Я. Касян.



Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
1. Затвердити додавані правила провадження справ у дер

жавному арбітражі УСРР.
2. Постанову Української економічної наради з 27 березня 

1928 року „Про порядок судочинства в арбітражних комісіях 
■УСРР" (36. з. УСРР 1928 р. відділ ІІ, № 5, арт. 28) скасувати.

Харків, 15 вересня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР В. ПораЙко. Керівничпй справ РНК УСРР Касян.

Дадаток до арт. 223.
Правила провадження справ у державному арбітражі УСРР.

1. Подання заяв до державного арбітражу.

Державний арбітраж при Раді народніх комісарів УСРР роз
глядає справи на підставі устави про державний арбітраж, що її 
затвердили ЦВК І РНК Союзу РСР 3 травня 1931 р., та поста
нови ВУЦВК УСРР з 5 червня 1931 р. „Про державний арбітраж 
в УСРР".

Державний арбітраж при РИК УСРР приймає справи до 
розгляду на писану заяву однієї із сторін або на пропозицію 
Ради народ*дх комісарів УСРР, Української економічної наради, 
.або голови РНК УСРР та УЕН чи Його заступників.

2. Заява повинна містити в собі:
1) повну й точну назву, адресу установ, підприємств або орга

нізацій, що між ними є спір;
2) коротке викладення обставин справи;
3) відомості про заходи, що їх вжили сторони до врегулю

вання спору безпосередньо;
4) точно формульовану вимогу, зокрема, суму спору.
Заяву повинен підписати керівник відповідної установи, під

приємства або організації чи його заступник.
3. Господарські органи до передачі справи до державного 

арбітражу повинні вжити всіх заходів до врегулювання спорів 
порядком взаємного порозуміння. Врегулювання міжурядницьких 
спорів повинно провадитись не довше, як протягом декади.

4. До заяви повинно додати в оригіналах або засвідчених сто
ронами копіях документи, що ними обґрунтовується вимогу. 
Одночасно з надісланням заяви до державного арбітражу по
зовний надсилає запіззаній стороні копію заяви та усіх матерія- 
лів до неї, подаючи до державного арбітражу квиток про наді
слання зазначених копій або розписку запізваної сторони про 
одержання їх.



5. Заяву повинно оплатити згідно з уставою про єдину дер- 
жавну оплату (36. зак. СРСР 1930 р. № 46, арт. 480) в розмір. 
2% від спірної суми. Оплату вносять до кредитових установі 
Документ, що посвідчує оплату, повинно додати до заяви.

У справах, що виникли за пропозицією Уряду УСРР, держав
ний арбітр встановляє, з кого і в якому розмірі належить стягти 
оплату.

За виключних випадків, з дозволу державного арбітра, можна 
відкласти або розкласти внесення оплати.

6. Сторона, що до неї поставлено вимогу, повинна протягом 
п'ятьох днів від дня одержання копії заяви подати до держав
ного арбітражу писане пояснення й документи, що підтвер
джують викладені в поясненні обставини, одночасно надіславши 
копії заінтересованим у спорі установам, підприємствам'та орга
нізаціям.

У справах особливо негайних державний арбітр має право 
призначити справу до слухання до подання писаного пояснення.

7. Подавати зустрічну вимогу в процесі розгляду справи 
припускається тільки з дозволу державного арбітра.

8. У разі, коли заяву подано без додержання арт. арт. 2, 4 
і 5 цих правил, головний державний арбітр може повернути 
справу або призначити реченець для виправлення хиб, або за 
випадків, коли не можна відкласти справу, доручає одному з 
державних арбітрів прийняти справу до розгляду.

ІІ Участь сторін на засіданнях державного арбітражу

9. За представників сторін на засіданнях державного арбі* 
тражу можуть бути тілька керівники установ, підприємств і 
організацій, їхні заступники або члени правління чи колегії, що 
спеціяльно для цього уповноважені.

Інших службовців заінтересованих установ, підприємств і 
організацій допускається до участи на засіданні не інакше, як з 
дозволу державного арбітра.

10. До участи у справі можно притягати як на їх власну заяву, 
так і на заяву сторін, а так само за постановою арбітра, установи, 
підприємства й організації, що спочатку не брали участи в спорі, 
але що для них в наслідок вирішення державного арбітражу 
можуть виникнути права чи обов'язки.

11. Виклик сторін, службовців і знавців на засідання держав
ного арбітражу провадиться від імени державного арбітра, що 
йому доручено розгляд справи, через поштові, телеграфні або 
телефонні повідомлення або через особисте повідомлення під 
розписку.

Ш. Розгляд справи і винесення вирішення.
12. Розпочинаючи засідання у справі, державний арбітр ви

являє, чи вжили сторони всіх заходів до врегулювання спору



безпосередньо, та з свого боку вживає всіх заходів до досягнення 
угоди між ними.

13. Спори, що в них не досягнуто угоди між сторонами, 
розв'язує державний арбітр.

14. Для вияснення справи державний арбітр, крім виклику 
осіб, зазначених в арт. 9-му, має право переводити огляд на 
місці і вчиняти інші необхідні перевірчі дії. Перевірчі дії дер
жавний арбітр переводить безпосередньо і через мїжрайонові 
органи державного арбітражу, інспекцію якости та інші дер
жавні органи.

Сторони до участи у перевірних діях притягається з розсуду 
державного арбітра.

15. Крім вирішення по суті спору, у вирішенні державного 
арбітра назначається випадки важливих зламань договірної і 
плянової дисципліни, щоб було накладено дисциплінарне стяг
нення на осіб, відповідальних за це.

16. Вирішення виносяться після остаточного у справі засідання, 
не пізніш, як слідуючого робочого дня державного арбітра. 
Коли необхідно винести мотивоване вирішення чи коли справа 
є особливо складна, цей реченець продовжується до 3-х днів. 
Вирішення в цілому чи в частині, ухвалені за згодою сторін, 
підписують державний арбітр і відповідальні представники сторін.

17. Вирішення державного арбітра є остаточне Й оскарженню 
не підлягає.

IV. Перегляд вирішень державного арбітражу»

18. Заяви про перегляд вирішень головного державного ар
бітра при Раді народніх комісарів УСРР можна подавати до 
Ради народніх комісарів УСРР порядком, встановленим варт. 12 
устави про державний арбітраж, через головного арбітра про
тягом декади від дня одержання копії ухваленого арбітром вирі
шення. Головний арбітр повинен розглянути таку заяву і подати 
її із своїм висновком до Ради народніх комісарів УСРР протягом
5-х днів від дня одержання.

19. Заяви про перегляд вирішень міжрайонового арбітра 
можно подавати головному арбітрові при РНК УСРР порядком, 
встановленим в арт. 12 устави про державний арбітраж, через 
міжрайонового арбітра, протягом декади від дня одержання копії 
вирішення. Міжрайоновий арбітр повинен розглянути таку заяву 
і передати її із своїм висновком головному арбітрові при РНК 
УСРР протягом 5-х днів від дня одержання.

20. Приводом до скасування чи зміни вирішень державного 
арбітражу може бути недодержання правил арт. арт. 8 і 9 устави 
про державний арбітраж, а так само явна суперечність вирі
шення фактичним обставинам справи, встановленням за розгляду 
справи державним арбітром.



V. Виконання вирішень державного арбітражу.

21. Вирішення державного арбітражу виконують самі сторони 
в реченець, зазначений у вирішенні. Коли сторона не виконає 
вирішення державного арбітражу, державний арбітр, на вимогу 
другої сторони, видає наказа про примусове виконання вирішення.

В наказі повинно зазначити спосіб примусового виконання 
вирішення.

Державні арбітри мають прово застосовувати такі способи 
примусового виконання вирішення:

1) передати в натурі майно, цінні папери тощо назавжди, на 
визначений реченець чи аж до покриття довгу;

2) звернути справлення на кошторисні кредити довжника; за 
цього наказ має силу асиґновки і в ньому повинно зазначити ті 
розділи кошторису, за рахунок яких переводиться справлення;

3) звернути справляння на суми, що належать довжникові, а 
так само на суми, що знаходяться на його рахунках у кредито
вих установах;

4) накласти арешт на грошові надходження довжника, а так 
само на майно Й продукцію його підприємства, з метою продажу 
з прилюдних торгів чи реалізації іншим способом;

5) звернути справляння на контокорентний рахунок довжника 
в кредитовій установі.

Крім того, на вимогу однієї сторони, головний арбітр або 
міжрайоиовий арбітр, кому належить, може накласти арешт на 
майно супротивної сторони і до винесення остаточного вирішення, 
коли є підстава вважати, що ненакладення арешту зробить не
можливим виконати вирішення.

22. Примусове справляння не можна звертати:
1) на майно державних установ і підприємств, що не підлягає 

вивласнеиню за законом;
2) на суми, потрібні для виплати поточної і за два тижні 

наперед заробітної плати;
3) на суми, потрібні для виплати соціального страхування;
4) на сировину й паливо, потрібні для роботи підприємства 

протягом 3-х місяців.
23. Накази державних арбітрів виконують судові виконавці 

народніх судів за місцем виконання.
До установ Державного банку накази державних арбітрів 

можуть надсилати безпосередньо державні арбітри або через 
кредиторів.
г і 24. Нагляд за переведенням виконання І керівництво виконав
чими чинностями судових виконавців здійснює державний арбітр, 
що виніс вирішення, безпосередньо або через відповідний між- 
районовий орган державного арбітражу.

Неправильні чинності судових виконавців можна оскаржити 
до державного арбітра, що здійснює нагляд за виконанням.



25. Накази державних арбітрів про примусове виконання чи 
попередив забезпечення є обов'язкові для всіх установ, підпри
ємств, організацій і осіб.

224. Про оголошення річних балянсів закладів та організацій
усуспільненого сектора УСРР.

Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :
І.

1. Заклади та організації усуспільненого сектора УСРР — 
об'єднання, трести, торги, акційні товариства, товариства з обме
женою відповідальністю Й спілки кооперативів повинні оголошу
вати в пресі свої річні балянси протягом місяця по затвер
дженні їх.

Так само повинні оголошувати свої балянси й первісні коопе
ративи, зазначені в окремих списках, що їх складають Народній 
комїсаріят фінансів УСРР та народній комісаріат фінансів АМСРР, 
порозумівшись з відповідними кооперативними центрами УСРР 
та АМСРР.

У в а г а .  Від обов'язкового оголошення балянсів окремі 
заклади та організації можуть бути звільнені за постановами 
відповідних урядництв за згодою з Народнім комісаріатом 
фінансів УСРР чи, відповідно, АМСРР.

2. Форму балянсів для оголошення встановлює Державна 
плянова комісія УСРР за директивами Державної плянової ко
місії Союза РСР.

3. Заклади та організації УСРР, крім закладів та організацій 
АМСРР, оголошують свої балянси в газеті „Вісті ВУЦВК", а 
заклади та організації АМСРР — в офіційному органі АМСРР.

Кооперативні організації мають право оголошувати свої ба
лянси з свого вибору або в зазначених* органах преси, або в 
центральному органі своєї системи кооперації, або в місцевому 
органі преси.

У в а г а .  Народній комісаріат фінансів УСРР, порозумів
шись з Народнім комісаріятом робітничо-селянської інспек
ції УСРР, встановлює спеціальні тарифи за оголошення 
балансів.

4. Відповідальність за своєчасне затвердження балянсів закла
дів та організацій усуспільненого сектора в установлений законом 
реченець та за своєчасне оголошення їх покладається:

1) за державні заклади та організації республіканського зна
чення— на відповідні народні комісаріати й прирівнені до них 
центральні установи!

2) за організації місцевого значення —на відповідні районові 
виконавчі комітети й міські ради;



3) за кооперативні спілки — на відповідні кооперативні центри;.
4) за первісні кооперативи—на відповідні кооперативні спілки.
Контроль за додержанням правил цієї постанови покладається

на народні комісаріяти фінансів УСРР і АМСРР та їхні місцеві 
органи.

ІІ
5. Скасувати постанову Української економічної наради з- 

8 травня 1928 р. „Про органи преси, де належить оголошувати 
відомості, передбачені правилами прилюдної звітиости промис
лових і торговельних підприємств та кредитових установ" 
(36. з. УСРР 1928 р. відділ ІІ, № 10, арт. 56).

6. Цю постанову видано на підставі арт. 5 постанови РНК 
Союзу РСР з 7 серпня 1931 р. „Про порядок оголошення річних 
балянсів підприємств і організацій усуспільненого сектора" (36. 
зак. СРСР 1931 р. № 50, арт. 329).

Харків, 17 вересня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Керівничий сп'рав РНК УСРР Касяя,

ПОСТАНОВА НКЮ УСРР

225. Про порядок видавання довіреностей від імени коопера
тивних організацій.

Зважаючи на те, що кооперація, поруч з державними госпо* 
дарчими органами, є складовою частиною усуспільненого сек
тора народиього господарства, НКЮ УСРР постановив:

Поширити постанову свою з 9 вересня 1930 р. „Про порядок 
видавання довіреностей від імени державних установ і підпри
ємств, партійних, професійних і громадських організацій" (3. з. 
УСРР 1930 р. від. ІІ* 17, арт. 114) на організації, що входять до- 
системи споживчої, промислової, сільсько - господарської, жит
лові та Інших видів кооперації.

Харкіо, И вересня 1931 р.
Зам. НКЮ 1ГПР А. Приходько. Член колеги НКЮ, Зав. кодсектора С. Прігов.

ПОСТАНОВИ НКЗдоров’я УСРР.

226. Про оголошення с. Ворзель республіканським курортом.

На підставі арт. 22 устави про Українську курортову управу 
(3. з. УСРР 1930 р. №. 18, арт. 177), Народній комісаріат охо
рони здоров'я УСРР, порозумівшися з НКЗемо?л, Наркомгоспом 
УСРР та Київською міськрадою, постановив:

1. Оголосити сел. Ворзель на Київщині та його околиці в 
нижчезазиачених межах курортом республіканського значення Й 
передати його у відання Української курортової управи.



2. Територію курорта Ворзель встановити в таки* межах:
а) зі сходу — дубовий лісок, ідо тягнеться на півкілометра 

межою польових дільниць Київської районної земупрази;
б) з півночі —Лісова вулиця з відповідними сумежними за

будованими та незабудованими лісовими дільницями, що тяг
неться неправильною лінією протягом 3!/а кілометрів на межі 
земель села Яблоньки та Семенівки;

в) з заходу—друга Поперечна вулиця та вул. Артема з вели
кими суміжними ділянками лісу, що тягнеться також неправиль
ною лінією приблизно 2 кілометри на межі земель села Миро- 
цького та Ракітного;

г) з півдня — друга Подовжна вулиця та вул. Короленка зі 
всіма суміжними ділянками лісу, що тягнеться кривульчастою 
лінією приблизно 3 кілометри на межу земель села Ракігного, 
Рубежівки та колгоспу „Бджілка*.

Харків, 18 вересня 1931 р.
Наркомздоров'я Каиторович

227. Про оголошення місцезости „Сосніека" 
республіканським курортом

На підставі арт. 22-го Устави про Українську курортову уп
раву в редакції постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 13 серпня 
1930 р. (36. Зак. УСРР 1930 р., № 18, арт. 177), ИКОЗ УСРР, 
порозумівшися з Наркомземом УСРР, Наркомгоспом УСРР та 
Черкаським райвиконкомом, п о с т а н о в и в :

1) Оголосити місцевість „Соснівка*, Черкаського району на 
березі Дніпра в лісовій дачі „Черкаський Бор* в нижчезазначених 
межах за курорт республіканського значення й передати Його у 
відання Української курортової управи.

2) Територію курорту „Соснівка* визначити в таких межах:
а) з північного боку межа курорту йде вздовж лісових ділянок

№№ 20 — 24; б) східня межа — вздовж східнього боку лісової 
ділянки № 24; в) південна межа — вздовж південного боку лісових 
ділянок №№ 38, 66, 80, 79 і 78; г) західня межа — вздовж захід- 
нього боку лісових ділянок №№ 20, 34, 63 1 78.

3) Всі ліси на території курорту „Соснівка*, визнається за за- 
хісні, і в них треба провадити надалі паркове господарство.

Харків, 14 вересня 1931 р.
Наркомздоров'я Канторович.

Пубкн** І 
БІБЛІОТЕКА УРСР |

Ін* <ЬҐ редактори-консультанти НКЮ
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2 друкарня ДВОУ УПП. Харків, Пушкінська вул. 40. Укрліт № 94/жб. 1 дру- 
ґ ков. арк. Тир. 11.600 прим.і Зам. № 892.



РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ 
№ 29______ 9 жовтня 1931 р._____ № 29

З М І С Т

ПОСТАНОВИ ІІ СЕСІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ XII СКЛИКАННЯ

(1 липня 1931 р.)
2"ч. Про рялянське будівництво.
2"9. Про завдання збі ральноі кампанії та колективізації.
2’Ч Про завдання хлібозаготівель.
'МІ. Про завдання кооперації в царині постачання та в плодоовочевій кампанії. 
2-І \ Про стан та перспективи розвитку тваринництва на Україні.
2- і Про будівництво великих промислових споруд.
2-і І. Про затвердження складу бюджетовоі комісії ВУЦ8К XII скликання.

ПОСТАНОВИ И-ОЇ СЕСІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХН СКЛИКАННЯ.

228. Про радянське будівництво.

Успішне здійснення генеральної лінії комуністичної партії на 
індустрі і ізацію країни, виконання п'ятирічки за чотири роки 
впрягав від р а д -  органів пролетарської диктатури — стати за 
справжніх провідників дирсктиз партії та уряду й організаторів 
широких робітничих, колгоспницьних та осібницьких бідняцько- 
середняцьких апс селянства на боротьбу за успішне виконання 
промф'нплянів, упорядкування міст, закінчення суцільної колек
тивізації, виконання ллянів розвитку тваринництва й піднесення 
культурно-побутового обслуговування трудящих мас і в місті» 
і на сел .

Влорпися з цими велетенськими завданнями можна, лише 
залучивши до активної участи в сощялістичному будівництві як- 
нзГширші верстви трудящих, установивши особливу чіткість в 
роботі всіх лапок радянського апарату, широко застосовуючи со- 
Ц'ял'стичні методи праці їсошмагзния. ударництво.буксир.зустріч- 
ниП плян, тощо), ведучи, рШ уда^бРйЗть^Ьиїйатй бюрократизму та

БІБЛІОТЕКА УРСР І
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виявів опортунізму, організуючи масову активну контролю 1 пере
вірку виконання директив як центральних установ, так і місцевих 
органів влади.

1. Виходячи з того, що запровадження функціональної системи 
в роботі РВК та міськрад, підпорядкованих центру, натрапило 
на ряд труднощів і, в наслідок неналагодження роботи апарату 
РВК, ускладнило керівництво наркоматів та центральних установ 
оперативною роботою на місцях в окремих галузях,—друга сесія 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету ухвалює 
постанову президії Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету та Ради народніх комісарів УСРР про утворення в РВК та 
в міських радах, виділених на окремі адміністративно-господар
ські одиниці, відділів та інспектур замість теперішньої функці
ональної системи.

Відзначаючи, що не всі РВК, міськради та наркомати виявили 
достатню ініпіятиву і жвавість у переході на відділову систему 
та в заведенні її у визначений від президії ВУЦВК та РНК УСРР 
термін (1 червня), значно затягнувши перебудову апарату, Сесія 
доручає президії ВУЦВК та Раднаркому УСРР вжити рішучих 
заходів, щоб найближчого часу остаточно закінчити перехід РВК 
та міськрад на систему відділів та інспектур.

2. З організацією при міських радах, підпорядкованих центру, 
відділів та інспектур з переданням їм від секцій оперативних фун
кцій, аж ніяк не зменшується роля секцій, як органів, через які 
міські ради залучають депутатську масу І широкі верстви вибор
ців до активної участи в соціалістичному будівництві.

Масову роботу міські ради повинні побудувати так, щоб у 
кожній галузі міського господарства залучити до активної уча
сти в роботі насамперед депутатів рад. Секції міських рад по
винні справді здійснювати повсякденний нагляд та керівництво 
в кожній галузі міського господарства" (3 постанови червневого 
пленуму ЦК ВКП(б).

Особливу увагу міські ради мають приділити організації та 
піднесенню роботи депутатських груп на виробництві, перетво
рюючи їх на свої основні ланки, які сприяють успішному здій
сненню директив партії та уряду і забезпечують успішне вико
нання промфінплянів. Роботу депутатських груп треба побуду
вати на засадах масовости, а організаційні форми пристосувати 
до умов виробництва (групи по цехах, змінах, агрегатах, тощо.

Сесія відзначає, що низка міськрад, керує підлеглими їм сіль
ськими радами ще Й досі незадовільно. Ці міські ради не спро
моглися використати нагромадженого досвіду роботи в місті, 
зокрема, досвіду роботи секцій і депутатських груп на вироб
ництві й не перенесли Його на село, не застосували його в ро
боті сільських рад, серед колгоспників тощо. Це негативно 
позначилося на темпах перебудови роботи сільських рад і на 
виконанні окремих господарчо-політичних кампаній на селі.



Провадячи надалі роботу над пожвавленням діяльности пле
нумів міських рад, додержуючи неухильно пляновости в своїй ро
боті, міські ради повинні стояти центрами для розв‘язання полі
тично-господарчих та культурно - побутових питань. Спраьи 
обслуговування виробництва та сприяння виконанню промфін- 
плянів, налагодження культурно-побутового обслуговування робіт
ництва, робітничого постачання, нового житлобудівництва, ремонту 
та надбудови у старих будівлях, водопостачання, електропоста
чання, транспорту, шляхового будівництва, санітарного стану 
міст, деревонасадження тощо повинні стояти в центрі роботи 
міськрад.

3. Відзначаючи, що останнього часу справа планування посіла 
певне місце в системі роботи РВК та міських рад, Сесія, проте, 
вважає, що для теперішнього стану соціялістичного будівництва 
цього не досить. Окремі РВК ще не спромоглися організувати 
планового та організаційного керівництва роботою сільрад та 
міських рад, що їм підпорядковані. Не скрізь забезпечено вико
нання постанови XII Всеукраїнського з'їзду рад про пожвавлення 
роботи секцій сільських рад, організацію депутатських груп на 
виробництві і в колгоспах, на виборчих дільницях, у кутках сіл 
тощо та про залучення через них робітників, колгоспників та 
широких мас виборців до активної участи в соціялістичному 
будівництві.

Сесія пропонує РВК та міським радам зосередити свою увагу 
ид вивченні економічного стану районів та їхніх природних ба
гатств, на складанні загальних планів та пляніз з окремих галу- 
зів народнього господарства районів, на вдосконаленні й заве
денні соціялістичного обліку та на досконалій перевірці виконання 
тгиів.

Щоб робота РВК була бі льш масовою, щоб залучити до активної 
уіасги в їх роботі широкі верстви радянського та громадського 
активу району — колгоспників та осібьлцькі бідняцько-середня
цькі маси, фахівців тощо,— Сесія вважає за потрібне утворити 
при РВК секції по окремих галузях роботи й доручає президії 
ВУЦВК встановити кількість секцій, порядок їхньої роботи та 
взаємини з відділами РВК.

Відзначаючи піднесення ролі сільрад у процесах колективі
зації й налогоджсння праці в колгоспах і колгоспного господа
рювання, а також у господарчо-політичних кампаніях на селі, Сесія, 
проте, констатує, що процес перебудови роботи сільських рад, 
відповідно до сучасних завдань соціялістичної перебудови села, 
далеко ще не закінчено й що чимало рад в своїй роботі ще 
відстають від темпів соціялістичного будівництва. Зокрема:

а) частина сільрад досі не стала за справжніх керівників 
колгоспного руху не завжди є за організаторів колгоспників, 
бідняків та середняків — осібників для наступу на глитая, не 
організували допомоги КНС у перебудові їхньої роботи й не



спромоглися забезпечити плянове керівництво КНС і наймитсько- 
бідняцькими групами колгоспах;

б) справу плянування колгоспного будівництва, організацію та 
керівництво виробництвом в колгоспах і перевірку виконання пли
нів, а також правильний розподіл наслідків господарювання в кол
госпах— сільради ще цілком не опанували, а частина сільрад не 
забезпечила своїм керівництвом потрібну організацію процесів ви
робництва в колгоспах і не сприяла розгорненню в їхній роботі 
соціалістичних форм праці (соцзмагання, ударництво, буксир тощо);

в) окремі сільради, приділяючи увагу колгоспам, лишили поза 
своєю з'вагою бідняцько середняцькі господарства осібників і не 
розгорнули серед них масово політичної роботи, щоб залучити 
їх до колгоспів, та дали відстати цим господарствам у виконанні 
господарсько-політичних завдань;

г) роботи секцій сільські ради досі не налагодили. Секції не 
перетворені на масові організації, а в окремих сільрадах вони 
існують формально; депутатські групи зорганізовані запізно, а 
по окремих селах їх і зовсім не організовано.

РВК та міські ради повинні найближчого часу налагодити 
організаційно-плянове керівництво та практичну допомогу сіль
радам лінією кожного відділу та інспектури, забезпечуючи цим 
прискорення перебудови роботи сільрад „обличчям до виробни
цтва, до колгоспів", налагодити роботу секцій сільрад та органі
зувати депутатські групи в колгоспах і по кутках села.

Особливу увагу РВК і міськради мають зосередити на підго- 
товленні до збирання врожаю, до осінньої засівної кампанії, 
хлібозаготівель та нового навчального року, забезпечивши собі 
активну провідну ролю у здійсненні цих завдань. Треба домог
тися вчасного складання та виконання плянів, залучивши до 
участи у складанні та обговоренні їх широкі робітничі, колгосп- 
ницькі і осїбницькі бідняцько-середняцькі маси.

4. В роботі окремих РВК та міських рад над здісненням 
бойових завдань партії та уряду спостерігалися випадки непри
пустимої безвідповідальности, от-як: неповне й невчасне вико
нання завдань, формальний підхід до організації виконання ди
ректив, невідповідання на вимогу наркоматів та центральних 
установ; були навіть випадки, коли окремі райвиконкоми не да
вали відповіді на вимоги РНК УСРР (Опішнянський, ДиканськиЙ, 
Чернухівський, Шостенський, Фастівський, АндрІЙо-Іванівський).

Сесія вимагає від РВК та міськрад рішуче позбутися такого 
безвідповідального ставлення до виконання директив та завдань 
Уряду і наркоматів.

Стан обліку Й звітности, як у РВК та міськрадах, так і сіль
радах, є цілком незадовільний. Зовсім не налагоджено первісного 
обліку. Сесія вважає за потрібне, щоб Держплян разом з НК РСЇ 
терміново опрацював низку законів, які б забезпечили налаго
дження обліку взагалі, а надто — первісного.



Здійснення велетенських завдань розгорнутого соціалістичного 
будівництва вимагає виключної дисципліни та найсуворішої пе
ревірки виконання. У своїй повсякденній роботі наркомати, цен
тральні установи, РВК, міські та сільські ради, повинні запро
ваджувати щонайпильніший нагляд за здійсненням плянів та 
директив і піднести відповідальність і центральних, і місцевих 
оогачіз за точне, вчасне й цілковите виконання всіх завдань 
партії та уряду.

5. Ради доби розгорнутого соціалістичного наступу, завершенн 
фундаменту соціялістичної економіки та знесення кляс, що від
бувається за умов жорстокої класової боротьби всередині країн 
раа, загострення суперечностей між країною будованого соціа
лізму та капіталістичними країнами, мають рішуче піднести свою 
ролю провідників генеральної лінії партії та організаторів широких 
міс для активної участи в соціалістичному будівництві, перебуду
вавши свою роботу „лицем до виробництва,до колгоспу* до мас“.

Ради повинні стати борцями за піднесення темпів соціалі
стичного будівництва, за ще більше зростання сомодїяльности 
та активности пролетаріату, колгоспників, бідняків та середня
к і в —  осібників, масовою політичною роботою спрямовуючи іні- 
цпгиву осібників на організацію соціалістичних форм господа
рювання і ще більше зміцнюючи пролетарський провід трудя
щими масами в соціялістичному будівництві.

Виходячи з цього, Сесія п о с т а н о в л я є :
1) в основному затвердити подані від президії ВУЦВК про- 

є <ти устав про сільські та міські ради, райз'їзди рад і РВК, 
доручивши остаточно зредагувати й видати їх президії ВУЦВК.

2) Скасувати постанови 2-ой Сесії ВУЦВК з 12 жовтня 1927 р. 
„Про сільські ради" (36. з. УСРР 1927 р. № 47 — 48, арт. 212), 
„Про міські ради- (36. з. УСРР 1927 р. Ке 51, арт. 214), „Про 
райз'їзди рад та РВК“ (36. з. УСРР, 1927 р. № 56 — 57, арт. 231).

3) Доручити президії ВУЦВК і Раднаркому УСРР поробити 
зміни в чинному законодавстві УСРР, відповідно до нових устав.

4) Запропонувати ЦВК Автономної Молдавської соціялістичної 
радянської республіки, відповідно до зазначених в арт. 1 цієї 
постанови устав, видати устави про сільські і міські ради, про 
ра "(з'їзди рад І РВК Автономної Молдавської соціялістичної ра
дянської республіки.

Щоб уникнути випадків формального підходу та опортуні
стичного ставлення на місцях до закінчення перебудови роботи 
рад під гаслом „лицем до виробництва, до колгоспу, до мас", 
Сесія доручає президії ВУЦВК систематично стежити за здійс
нення цієї постанови на місцях, вживаючи всіх заходів до най- 
скоршого її виконання.

Харків, 1 липня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Секретар ВУЦВК М. Василенко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 22 липня 1931 р., 167.



229. Про завдання збиральної кампанії та колективізації.

1. Друга Сесія Всеукраїнського центрального виконавчого ко
мітету XII скликання відзначає вирішальні успіхи Української 
соціалістичної радянської республіки в соціалістичній перебоєві 
сільського господарства та в переозброєнні Його на вищий тех
нічній базі в наслідок послідовного запровадження генеральної 
лінії комуністичної партії щодо індустріалізації країни.

Завдання партії та уряду —„наступної весни подвоїти с} іас- 
ний рівень колективізації" та закріпити досягнення в колгоспному 
будівництві — успішно виконано. Понад 3,5 міл. бідняцько-серед
няцьких господарств або близько 70% усіх господарств Украіни 
(проти 27% на 1 жовтня 1930 р.) перейшли на колгоспні форми 
господарювання і на основі суцільної колективізації успішно лі
квідують глитайню як клясу.

Сесія ВУЦВК, зокрема, відзначає завершення суцільної колек
тивізації в Степу та запровадження суцільної колективізації в 
більшості районів Лісостепу, а також успішне здійснення суціль
ної колективізації в АМСРР і в нацменівських районах України, 
на ґрунті послідовного проведення ленінської національної полі
тики.

2. Значні досягнення радянської України у виконанні поста
нов XII Всеукраїнського і VI Всесоюзного з'їздів рад про сполу
чення розгорнутого колгоспного руху з бзгдівництвом радгоспів, 
дали такі наслідки:

Засівплоща радгоспів на весну 1931 року становить 2.100 тис. га: 
питома вага засівної площі радгоспів за останні 3 роки зросла 
з 2,8% до 7,1% та перевищила засівплсщу минулого року 
більш, ніж на 1 млн. га за загального землекористування радго
спів 1931 року в 3,5 млн. га.

МТС — могутній чинник суцільної колективізації і ліквідації 
на пій базі куркульні як кляси, великий чинник механізації кол
госпного с.-г. виробництва—вже обслуговують 11.575 колгоспів 
підчас весняної сівби обробили 4.883.000 га землі, виконавши 
на 1 червня засізні пляни на 103% та засіявши після цього поверх 
пляну 280.000 га.

Сесія ВУЦВК відзначає швидкі темпи зростання МТС. Підчас 
весняної сівби 1931 року працювало 300 МТС з тракторним пар-, 
ком у 204 тис. кінських сил, а загальний тракторний парк Украіни 
складає тепер 25.500 тракторів з потужністю понад 300 тис. кін
ських сил.

3. На базі переможного розгортання суцільної колективізації, 
МТС та радгоспного будівництва за величезної активности робіт
ників, колгоспників і бідняцько-середняцьких осібницьких мас 
селянства, застосування в соціялістичному секторі відрядиости, 
соцзмагання та ударництва, не зважаючи на запізнену весну 
1931 року та на ганебне відставання сівби в деяких районах —



радянська Україна домоглася великих перемог у здійсненн і гл 
ніз другої більшовицької весняної с.-г. кампанії.

За даними на 25 червня посіяно 18,5 млн. га ярини, а вся 
засівна плода разом з озиминою сягає 29,4 млн. га, що дає 
збільшення на 29% проти 1913 року та збільшення вже тепер на 
1 800 тис. га проти 1930 року.

Поруч поширення засівплощі відбувається реконструкція засів* 
клину коштом збільшення площі найцінніших культур. Засів ози
мої пшениці збільшено на 33% проти минулого року і на 26% 
проти 1929 року. Площа засіву цукрового буряку зросла на 30% 
проти минулого року й на 76% проти 1929 року. Чимало поши
рено площу городніх культур Площу під бавовник доведено до 
163 тис. га і збільшено у сім разів проти 1930 року.

Паянове завдання засіву трав для утворення сталої кормової 
бази для соція дієтичного тваряпництза виконано на 126%,

Все це яскраво стверджує факт невпинного процесу інтенси
фікації сільського господарства на основі його соціялісгячно 
реконструкції та успішного здійснення завдання забезпечити си. 
ровину дія соціалістичної промислозости й поліпшити посгачан 
ня робітникам продукції рільництва.

4. Питома вага соціалістичного сектору в засізі на Україні 
останніх років зросла з 4% (1928 р.) до 71,7%, в той час, як 
питома вага індивідуального сектора знизилася з 96% (1928 р.) 
до 28,3%. Останнього року засівплоща соціалістичного сектору 
зросла з 41,9% (1930 р.) до 71,7%. Колгоспи справді стали за 
основних виробників сільсько господарської продукції, а кол
госпне селянство вже стало центральною фігурою землеробства 
та справжньою мщною підпорою радянської влади на селі.

3. Під час весняної с.*г. кампанії робітники радгоспів, МТС та 
коїгоспннки показали зразки соціалістичної праці, в найкорот- 
ш ьі термін закінчивши сівбу та довівши, чого може досягти 
країна, яка будує соціалізм, країна визволеної праці, де праця є 
справа чести, добіести, геройства кожного трудящого.

Сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету особ
ливо відзначає зразки більшовицьких темпів і революційного 
епузіязму робітників і колгоспників та активну участь у засів
нії1 кампанії фахівців сільського господарства Автономної Мол
давської соціалістичної радянської республіки, АмвросіЙвського, 
^лчевського, Бердянського, Барвенківського, Березівського, Ви- 
сокопільського Вовчанського, Беляко-Токмакського, Доманівського 
ЮлІніндорфського, Костянтинівського, Лисичанського, Лозівського 
С іоз'янського, Сталіндорфського, Хмільовського, Новобузького, 
Кам'янеиького, Карло-Лібкнехтівського, Ямлільського, Волочи- 
ського, Рикївського та Розділянського і інших районів, які в рі
шучій боротьбі проти куркуля, розгорнувши більшовицьку масово- 
юлітичну роботу, використавши всі засоби виробництва та соція- 
аістичні методи роботи,— перші на Україні закінчили сівбу дру-



гоТ більшовицької весни. Більшість з цих районів уже завершила 
суцільную колективізацію та успішно ліквідує на її основі гли
тайню як клясу.

6. Сесія констатує, що УСРР вийшла з другої більшовицької 
весни з великими перемогами. Остаточне закріплення цих перемог— 
успішне проведення осінньої сільсько-господарської кампанії та 
хлібозаготівель, дедалі більше зміцнення колгоспного та радгосп
ного господарства й завершення суцільної колективізації радян
ської України — залежить від виконання лляну збиральної кампа
нії в найкоротший термін, з найменшими втратами.

Схвалюючи постанову Уряду з б червня про готування до 
збиральної кампанії, Сесія ВУЦВК пропонує Наркомземсправ, 
Укрколгоспцентру, РВК, міським та сільським радам сконцентру
вати основну увагу на успішному проведенні збиральної кампа
нії, ведучи рішучу боротьбу проти сзмопливу у с.-г. роботі та 
вимагає від них повсякденного оперативного керівництва зби
ральної кампанії, як одною з найвідповідальніших ділянок соціа
лістичного будівництва.

Сесія ВУЦВК підкреслює, що за вирішальний показник робо
ти РВК, міськрад, сільрад, колгоспів, радгоспів, МТС, на основі 
якого радвлада оцінюватиме роботу цих органів, правитиме 
вчасний, якнайретельніший обробіток просапних, технічних і го
родніх культур, виконання пляну збиральної кампанії у встанов
лені терміни, рішуча боротьба проти будьяких втрат І цілковите 
та вчасне виконання пляну здавання (продажу) товарової с.-г. 
продукції радянській державі,

7. Центральне завдання, від якого залежатиме успіх збираль
ної кампанії, є правильна організація праці в радгоспах, колгос
пах та МТС на засадах відрядности та широкого розгорнення 
соцзмагання й ударництва.

Сесія ВУЦВК пропонує здійснити такі заходи до організації 
праці:

а) забезпечити участь усієї маси колгоспників у збиральній 
кампанії, зорганізувати робсилу так, щоб якнайповніше викори
стати працю чоловіків, жінок та підлітків, розташувавши робіт
ну силу та засоби виробництва відповідно до оперативних пли
нів колгоспів і радгоспів;

б) правильно організувати бригаду, групову та індивідуальну 
відрядність в колгоспах на всіх с.-г. роботах, закріпивши окремі 
роботи не тільки за цілими бригадами, а й за окремими колгоспни
ками в самій бригаді:

в) в найкоротший термін зліквідувати знеосіблену роботу на 
тракторах, коло машин, коней; провести паспортизацію тракторів 
та мапиґк, прикріпивши постійний склад колгоспників до машин, 
тракторів, коней та окремих ділянок збиральної роботи. Покласти 
відповідальність на кожну бригаду, окремого колгоспника, робіт
ника, тракториста за виконання дорученої їм справи та налаго-



диги облік роботи кожної бригади Й колгосника за кількістю та
якістю витраченої праці;

г) зважаючи на те, що подекуди відрядність запроваджено 
формально, всередині бригади розподіл трудоднів провадиться 
нерівно, не врахувавши того, „хто більше й краще працює", 
треба провести рішучу боротьбу проти цих зрівняльницьких ви
явів у застосуванні відрядности, щоб подолати волячі темпи і під
нести продукційність праці та труддисципліну колгоспників на 
вищий ступінь;

г) розподіляючи в колгоспах прибутки, запобігти величезній 
шкоді для справи колективізації, якої ми зазнали минулого року 
в наслідок розподілу в багатьох колгоспах прибутку не за кіль
кістю і якістю праці, а на їдшв.

Сесія підкреслює, що і споживацькі, і зрівняльні настрої, це 
велике лихо, яке підриває колгоспне будівництво. Поширює та 
роз'ятрує ці настрої куркуль, щоб зірвати колгоспне будівництво. 
Отже, треба негайно ж роз'яснити колгоспникам справжній зміст 
відрядности та розподілу наслідків господарювання не на їдців, 
а за кількістю і якістю праці кожного колгоспника, неухильно 
здійснюючи постанови XII Всеукраїнського та VI Всесоюзного 
з'їздів рад у цій справі.

Укрколгоспу та всій колгоспній системі забезпечити непохит
не здійснення цієї постанови.

8. Відзначаючи незадовільний стан обліку праці в колгоспах, 
Сесія вважає за конче потрібне якнайскорше зліквідувати від
ставання обліку та видати всім колгоспникам трудові книжки, 
щоб кожному колгоспнику записували без складних розрахунків, 
скільки він має трудоднів.

Укрколгосп, РВК, міськради, сільради, земельні органи та кол
госпна система зобов'язані забезпечити до 15 липня закінчення 
обліку трудоднів у колгоспах за час весняної с.-г. кампанії та 
проведеного вже обробітку просапних, мобілізувавши для цього 
потрібні рахівничі кадри.

9. Успіх цьогорічної збиральної кампанії вимагає виключної 
уваги до вчасного ремонту всіх жниварок, молотарок, двигунів, 
усіх складних та простіших засобів виробництва, до організації 
раціонального використання та повного навантаження машин і 
повного забезпечення гасом, бензиною, автолом тощо. Нестачу 
машин, потрібних для збиральної кампанії, треба перекрити ма
невруванням машинами та максимальним використанням місцевих 
ресурсів, широко застосовуючи соціялістичну взаємодопомогу 
між радгоспами та колгоспами.

Треба здійснити дво- та тризмінну роботу молотарок ста
влячи дві молотарки на одного двигуна, звести до мінімуму всі
лякі простої і полами машин підчас роботи та раціонально Й 
ощадно використовувати нафтопаливо та мастиво, провадячи 
рішучу боротьбу проти безгосподарного їх витрачання. Треба



застосовувати відрядність в обмолоті та заохочувати до досяг
нення найвищої видатности молотарок, притягаючи до криміналь
ної вїдповідальности директорів радгоспів, МТС і голів колі ос
лів, які допустять зайві перестої молотарок.

Водночас треба повести рішучу боротьбу проти недооціню
вання простіших засобів молотьби (кінні молотарки, гарман), 
якими можна обмолотити чимало збіжжя.

10. Збирання зернових на площі 20 млн. га треба провести 
в Степу за 12 днів та у Лісостепу за Г5 днів.

Щоб зменшити втрати під час збирання зернових та полег
шити с.-г. роботи, Сесія звертає увагу райвиконкомів, міськрад, 
радгоспів і колгоспів на правильне сполучення прискореного 
обмолоту з скирдуванням та доглядом за хлібами, складаючи в 
копи найцінніші культури.

11. Сесія підкреслює виключно відповідальні завдання, що 
стоять перед Правобережною і Лівобережною Україною в справі 
реалізації врожаю цукрового буряка на площі 1.180 тис. га.

Наркомземсправ, Наркомпостачання, Союзиукор, РВК, міськ
ради мають забезпечити початок масового збирання врожаю цу
крового буряка не пізніше, як 1 вересня, і закінчити до 15 жовтня. 
Вчасно і повнотою треба забезпечити великі плантації цукрового 
буряка, надто в радгоспах, робітною силою, соціалістичний сек
тор— бурякозбиральними машинами, відремонтувати селянські 
ходи, налагодити шляхи та вчасно довезти в райони буряко
сіяння промкрам.

12. Сесія ВУЦВК відзначає досягнення в соціалістичній рекон
струкції приміської смуги й перехід від екстенсивного господа
рювання на високоінтенсивне плодоовочеве і молочарське госпо
дарство, що повинно забезпечити краще задоволення потреб 
робітничого постачання городиною. Бойове господарське завдан
ня міськрад Донбасу та інших промислових центрів і всієї сис
теми споживчої кооперації є обробити промгороди та організу
вати реалізацію врожаю — забезпечити тарою, засобами переробки 
та транспортом. Міськради повинні мобілізувати всі можливі 
транспортні ресурси міст на вивіз врожаю промгородів, мобілі
зувавши активність робітництва навколо виконання завдань, по
кладених на робітничі городи.

Сесія зобов'язує Наркомпостачання і заготовці організації так 
організувати заготівлю городини, щоб справді забезпечити нею 
робітниче постачання.

13. Сесія ВУЦВК зобов'язує РВК та міськради бавовниць
ких районів, Укрколгосп та відповідні господарські організації 
якнайкраще організувати місцеву робітну силу, щоб цим забез
печити належну обробку бавовника та збиральну кампанію.

ВРНГ повинна забезпечити термінове виробництво знаряддя 
для механізації обробки бавсвника, зокрема виробництво бавов



никових просапників на виробнях та кустарних знарядь у міс- 
сцезих майстернях.

До 15 вересня треба пустити 5 бавовнярень — Херсонську, 
Сьідівську, Каховську, Генічеську та Миколаївську.

Великої уваги від РВК та міськрад Лісостепу й Полісся потре
бує обробіток засіву, збирання та обробіток врожаю льону й ко
нопель. Велика питома вага індивідуального сектора в засівній 
площі цих культур вимагає уваги до організації збиральної 
кампанії в осібних господарствах.

Вчасно треба забезпечити первісний обробіток льону та ко
нопель, організацію сушарень, мочищ (з тим, щоб мочіння коно
пель закінчити в основному восени) та побудову 17 коноплярень.

14. Сесія ВУЦЗК підкреслює потребу виключної уваги від с.-г. 
трестів, центральних організацій, РВК, міськрад та сільрад до 
організації збиральної кампанії в радгоспах. Сесія, поклада- 
юч і безпосередню відповідальність на відповідні господарські 
організації, зобов'язує РВК, міськради й сільради всебічно допо
могти радгоспам робітною силою та транспортовими засобами, 
відбивши ці заходи у райоиових плянах.

15. Сесія ВУЦВК звертає увагу РВК, міськрад та сільрад на 
по ребу забезпечити організацію збиральної кампанії в індиві- 
дуазьиому секторі, звернути особливу увагу на те, щоб осібники 
виконували контрактаційні умови, вчасно обробили технічні та 
просапні культури, організувавши для цього взаємодопомогу 
Міл колгоспами та бідняцько - середняцькими осібними госпо
дарствами з тим, щоб у процесі збиральної та осінньої сільсько
господарської кампанії сприяти дальшому переходу решти осібних 
бідняцько середняцьких господарств на колективні форми госпо
дарювання.

16. МТС, що показали зразки революційних темпів в підчас 
весняної с.-г. кампанії, повинні бути в перших лавах за органі
зацію збиральної кампанії та виконання плянів хлібозаготівель.

МТС повинні поліпшити організацію праці й налагодження 
с.-г. виробництва в колгоспах, забезпечити якнайбільш ранній за
сів озимини, широку організацію лущіння та зяблевої оранки, 
охопивши своїм господарським впливом не тільки ті колгоспи, 
що є з ними в договірних відносинах, а й інші навколишні кол
госпи.

17. Сесія ставить перед радгоспами, МТС, колгоспами як 
бойове завдання виключного політично-господарського значення 
забезпечити значне поліпшення якости господарювання і в першу 
чергу, значне підвищення врожайности.

Вчасно зорані і належно оброблені парі, лущіння, якнайширше 
застосована зяблева оранка, угноєння, сортозміна, ліпша техніка 
обробітку грунту, вчасний засів — повинні забезпечити успіх на
ступної осінньої с.-г. кампанії, а також весняної сівби та врожаю 
1932 року. Постанову XII Всеукраїнського з'їзду рад про підви-



щення врожайности в соціялістичному секторі на 70 % на кінець 
п'ятирічки треба не тільки неодмінно виконати, а Й перевиконати.

18. Сесія зобов'язує Наркомзем, міськрада й РВК повнотою 
утворити під час збиральної кампанії основні й страхові насін- 
ньові фонди зернових і городніх культур, трав та корінняків з 
тим, щоб у радгоспах та колгоспах ці фонди створити з най
кращого сортового матеріялу.

Зобов'язати РВК та с.-г. трести виконати завдання Наркомзему 
про заготівлю насіння трав з наявних площ засівних та при
родних трав.

19. Сесія ВУЦВК ставить за одне з завдань збиральної кам
панії забезпечити кормову базу відповідно до визначених пляпіз 
розвитку тваринництва на 1932 рік, в першу чергу цілком забез
печивши кормом тваринницькі фармн колгоспів та радгоспів.

Відзначаючи, що перебіг сінозбиральної кампанії не забезпечує 
вчасного та повного використання врожаю сіка цього року, Сесія 
зобов'язує РВК, міськради та с.-г. трести негайно й рішуче по
збутися неуважного ставлення до сінозбиральної кампанії, звер
нувши особливу увагу на великі масиви природніх трав, надто на 
землях держлісфонду та в плавнях.

Сесія ВУЦВК звертає увагу на недоцінення минулого року в 
багатьох місцях значення силосної кампанії та підкреслює ви
ключну вагу виконання визначеного пляну силосної кампанії 
розміром 5 млн. тонн, як засобу забезпечити кормом продуктивну 
худобу.

20. Сесія схвалює плян осінньої сівби на 11 млн. га, оранки 
чорних і зайнятих парів на 6 млн. га та зяблевої площі 14 млн. га.

РВК, міськради, сільради, вся колгоспна, радгоспна система 
та МТС зобов'язані так побудувати свої літньо-осінні робітні 
пляни, щоб забезпечити успішне здійснення осінньої с.-г. кампанії, 
яка є вирішальний етап у завершенні суспільної колективізації 
України, не пізніше як навесні 1932 року.

21. Бурхливе зростання соціялістичного сектора сільського 
господарства, величезні темпи переозброєння с.-г. виробництва 
вимагають виключної уваги до готування масових кадрів квалі
фікованих робітників сільського господарства. Важливіше зав
дання: підготовити середній командний склад —організаторів та 
практиків нового соціялістичного виробництва.

Відповідно до цього Сесія ВУЦВК зобов'язує НКЗС, РВК, 
міськради, с.-г. трести та Укрколгосп виключну увагу приділити 
заходам до підготовлення й перекваліфікації с.-г. кадрів. Став
лячи завдання поліпшити культурно-побутові умови робітників 
радгоспів та МТС і ліквідувати агротехнічну неписьменність їх, 
Сесія зобов'язує РВК, міськради, всі господарські організації, 
МТС і радгоспи, приділити належну увагу цій справі.

22. Сесія ВУЦВК зобов'язує ВРНГ, Укрсільмаш, директорів 
иробень с.-г. машинобудування— „Серп і Молот", „Плуг і



молот-, .Комунар", .Червона зірка*, „Червоний прогрес", їм. Пе- 
тровського, їм. Енгельса, „Перше Травня" та відповідні міськ- 
ради і РВК забезпечити виконання пляму постачання соціялісги- 
чному сектору сільського господарства машин для жнив та мо
лотьби.

Сесія ВУЦВК закликає всіх робітників, інженерів і техніків 
виробеаь напружити всі зусилля на виконання цього завдання, 
щоб більшовицькою ударною роботою забезпечити країну вчасно 
І витої якости машинами до збиральної кампанії.

23. Колгоспи та радгоспи успішно розгортають своє госпо
дарство. На ґрунті потужного розгортання суспільної колективі
зації на радянській Україні успішно ліквідується глитайню як 
клясу. Але глитая ще не знищено остаточно. Він ще намага
ється чинити опір переможному розгортанню колгоспного та рад
госпного господарювання.

Робітники радгоспів та МТС, колгоспні маси своєю загарто
ваністю й активністю повинні вщент розтрощити класового ворога.

Це буде здійснено за успішного виконання збиральної, хлібо
заготовчої та осінньої с.-г. кампанії.

Успіх цих кампаній забезпечить здійснення п'ятирічки за чо
тири роки та завершення будування фундаменту соціалістичної 
економіки країни рад.

Харків, 1 липня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Пстровський. Секретар ВУЦВК М. Василенко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 10 липня 1931 р., № 157 230

230. Про завдання хлібозаготівель.
1. Прискорення індустріалізації країни є потужна база соціа

лістичної перебудови сільського господарства, зростання радгосп
ного будівництва, бурхливих темпів колективізації, ліквідації на 
базі суцільної колективізації глитайні, як класи, а це забезпечить 
країні остаточне розв'язання зернової проблеми.

Збільшення за торішньої кампанії, супроти попередніх років, 
заготівель зернових культур у соціалістичному секторі (радгоспах 
та колгоспах) понад 40% всього товарового хлібу, що в кілька 
раз перевищило продукцію глитайських господарств, ствердило 
правдивість генеральної лінії партії на форсування темпів інду
стріалізації країни та соціялістичної реконструкції сільского го
сподарства і з усією рішучістю розбило теорію правих опорту
ністів про нереальність узятих від партії темпів на соціалістичну 
перебудову села, на винищення коріння капіталізму в сільському 
господарстві і- про неможливість за найкоротший час розв'язати 
зернову проблему на базі радгоспів та колгоспів.

2. Успіхи партії і робітничої кляси в подальшій соціялістичній 
реконструкції сільського господарства, бурхливе зростання кол-



госпного руху в наслідок другої більшовицької весни створюють 
усі передумови для найуспішнішого здійснення наступної хлібо
заготівельної кампаній Основні умови, що забезпечують успішне 
виконання новоі кампанії такі:

а) завершення в основному колективізації в степу (85°о) й 
охоплення в колгоспах 68% бідняцько-середняцьких господарств 
України;

б) збільшення обшару колгоспних ланів на 74% супроти ми
нулого року;

в) чимале зростання мережі машинно-тракторних станцій з 154 
до 300, що охоплюють бзизько 6 міл. га зернових засівів;

г) зростання засівних площ радгоспів на 68% проти минулого 
року й велике збільшення в зв'язку з тим питомої ваги радгоспів;

г) охоплення виробничою контрактацією майже всіх зернових 
засівів колгоспних та індивідуальних бідняцько-середняцьких го
сподарств.

Одначе Сесія рішуче застерігає всі радянські та хлібозаготі
вельні організації від недооцінювання труднощів у проведенні 
наступної хлібозаготівельної кампанії.

Запекла клясова боротьба, що досі точиться, шалений опір 
глитая всім нашим заходам у колективізації та заготівлі хліба, 
власницькі та споживацькі ще не вижиті тенденції окремих кол
госпів та колгоспників, труднощі наступної збиральної кампанії 
в зв*язку з запізненною весною, хиби в організації матеріяльно- 
технічної бази хлібозаготівель, а також труднощі, шо можуть 
постати з осінніх перевозів — потребують ще більше організован- 
ности, чіткости, гнучкости в роботі хлібозаготівельних та міс
цевих радянських органів, щоб по-більшовицькому, на основі по
слідовного та рішучого запровадження генеральної лінії партії, 
перемогти труднощі в боротьбі за хліб.

Сесія пропонує всім райвиконкомам та міськрадам негайно, 
розгорнути широку політичну кампанію навколо хлібозаготівель, 
мобілізуючи колгоспницькі та бідняцько-середняцькі осібницькі 
селянські маси; перевірити готовість всього хлібозаготівельного 
апарату до нової кампанії; широко використати активність мас 
колгоспників та сільських активістів для організації ударництва 
та соцзмагання між окремими селами і колгоспами за продаж 
хліба державі.

3. Схвалюючи заходи Наркомпостачаиня УСРР до організації 
наступної хлібної кампанії. Сесія пропонує всім міськрадам та 
райвинконкомам з самого початку кампанії забезпечити такі темпи 
які гарантували б виконання річного пляну хлібозаготівель до 
15 листопада.

4. Сесія пропонує всім міськрадам та райвиконкомам забез
печити запровадження до життя директив Раднаркому УСРР та 
ЦК КП(б)У з 6-го червня 1931 р. про потребу щільно пов'язати 
збиральну кампанію з хлібозаготівлями. Для цього забезпечити



передусім обмолот товарового хлібу, що його треба здати за 
договорами контрактації, організувати вчасну приставку хліба до 
приймальних пунктів, залізничих станцій та пристанів.

Основне Й вирішальне у виконанні пляну хлібозаготівель є 
забезпечити здавання хлібу в процесі молотьби.

5. Сесія звертає особливу увагу міськрад та райвиконкомів 
на правильний розподіл хлібозаготівельного пляну між окремих 
колгоспів, сіл і на вчасне доведення завдання до кожного кол
госпу, щоб домогтися від них цілковитого виконання пляну за
готівель під гаслом „жодного центнера колгоспного хлібу на 
приватний ринок".

Рівночасно Сесія рішуче застерігає всі міськради та райви
конкоми від недооцінювання питомої ваги та значення індивіду
ального'сектора в хлібозаготівлях.

6. Сільради повинні визначити глитайсько-заможницьким гос
подарствам сталі подвірні завдання на здавання цими господар
ствами в точно вказані реченці усіх лишків хліба безпосередньо 
на пристанційні та пристанські пункти Союзхлібу.

За нездавання хліба цілком і вчасно, до глитайсько-заможних 
господарств сільради мають уживати рішучих адміністративно- 
судових репресивних заходів (постанова ВУЦВК від 3 го липня 
1929 року).

Сесія зобов'язує всі міськради та райвинконкоми рішуче бо
ротися проти намагань глитаїв та спекулянтів зірвати хлібоза
готівлі.

7. Треба забезпечити, щоб індивідуальні контрактанти цілком 
і вчасно виконали свої зобов'язання, мобілізуючи бідняцько-се
редняцьку та наймитську громадськість на боротьбу за виконання 
від контрактантів їхніх зобов'язань перед державою. Визначаючи 
пляни хлібозаготівель для кожного села, твердо додержувати 
директив Уряду, що погектарний розмір здавання (продажу) 
зерна індивідуального сектору не повинен бути нижчий за кіль
кість зерна відповідної культури, що її здають з гектара ближчі 
колгоспи.

СоюзхлІб, Укрсількоопцентр, Вукопспілка, міськрада та рай
виконкоми мають забезпечити культурно-побутове обслугову
вання здавачів хліба на пунктах.

8. Через соціялістичне змагання розгорнути найенергійнішу 
організаційно масову роботу навколо хлібозаготівель, спираючись 
в ній на максимальну активність колгоспників, бідноти, на комісії 
сприяння хлібозаготівлям, на профспілки та комсомол.

Окрему увагу треба приділити організації селянок на активну 
участь у хлібозаготівлях, висуванню колгоспниць-активісток та 
селянок для роботи комісіях сприяння, бригадах тощо.

9. Відзначаючи недостатність роботи Союзхліба над вчасним 
та цілковитим збиранням мірчука, Сесія пропонує Союзхлібові, 
всім міськрадам та райвинконкомам забезпечити вчасне І цілко



вите виконання визначеного для кожного району пляну мірчу а, 
залучаючи сільський актив до систематичної контролі над ро
ботою млинів.

Органи Наркомпостачання повинні притягати до суворої від- 
повідальности винних у марнуванні мірчука.

10. Наркомпостачання УСРР — довезти промкрам в основні 
хлібозаготівельні райони до початку хлібної кампанії, а також 
визначити, порядок постачання селам та колгоспам і порядок 
преміювання промкрамом сіл й колгоспів, які перевиконають 
плян хлібозаготівель за культурами, а також тих, що дочасно 
здадуть (продадуть) хліб.

11. Масове надходження хліба наступної кампанії від соціялі- 
стичного сектору вимагає від заготівельного апарату серйозного 
підготування до вчасного приймання хліба й поширення технічної 
бази.

Зобов'язати Наркомпостачання, СоюзхлІб та Хлібобуд най
ближчого часу закінчити нове будівництво елеваторів та хліб
ниць, відремонтування старого елеваторно-хлібницького госпо
дарства, а також обладнання й пристосування хлібниць для прий
мання хліба.

Міськради та райвиконком повинні максимально сприяти за
кінченню будівництва і ремонтування, а також підшукуванню 
нової площі під хлібниці.

12. Надто гостро відчуватиметься цієї кампанії брак тари. 
Сесія зобов'язує Наркомпостачання, торговельно - кооперативні 
організації, міськради та райвиконкоми змобілізувати всю тару, 
що є в торговельній системі, а також в колгоспах, радгоспах та 
індивідуальних господарствах для організації приставки хліба до 
пунктів.

13. Досвід минулої кампанії довів неприпустимий стан обліку 
та переховування хліба в системі сільсько-господарської коопе
рації та Союзхліба.

Наркомпостачання повинен ближчими днями зміцнити апарат 
Союзхліба та Укрсількоопцентру Й забезпечити такі форми звіт- 
ности, які уможливили б райвиконкомам вчасно мати точні ві
домості про фактичну заготівлю на терені району. Поруч цього 
Сесія категорично попереджує всі міськради та райвиконкоми, 
що й вони повнотою відповідають за стан обліку та перехову
вання хліба.

Міськради й райвиконкоми повинні максимально сприяти зер
новій кооперації, організувати вчасно вивіз усього заготовленого 
хліба, в жодному разі не припускаючи осідання хліба в глибинних 
пунктах.

Сесія вимагає від усіх міськрад та райвиконкомів негайно 
перевірити стан шляхів, мостів та тяглового транспорту, щоб 
цілком підготуватися до хлібозаготівель. Міськради та райвикон



коми мають також якнайбільше сприяти залізничому й водному 
транспортові підготуватися до осінніх перевозів хліба.

14. Нова хлібозаготівельна кампанія має бути продовженням 
нашого рішучого наступу на глитайсько-заможну верхівку села, 
нашої дальшої боротьби за зміцнення й розвиток колгоспного та 
радгоспного будівництва, за остаточну ліквідацію глитайства як 
кляси. Виконання хлібозаготівельного пляну, що водночас один з 
основних елементів виконання програми третього вирішального 
року п'ятирічки.

Сесія закликає районові радянські та громадські організації 
розгорнути масову роботу серед колгоспницьких та бідняцько- 
середняцьких осібницьких мас навколо нової кампанії хлібозаго
тівель, рішуче боротися проти всіляких опортуністичних хитань 
серед окремих робітників хлібозаготівельного апарату, сільських 
та районових радянських органів і, даючи рішучого одкоша будь- 
яким самопливним настроям, боротися проти настроїв, що „хліб 
сам попливе" й проти недооцінювання серйозних труднощів хлібо
заготівельної кампанії.

Сесія закликає робітничі маси Украіни, надто ж робітництво 
залізничого та водного транспорту, робітників—вантажників, сіль
сько-господарських та торговельно-кооперативних робітників взяти 
найактивнішу участь у хлібозаготівельній кампанії, цілком та 
вчасно виконавши свої безпосередні зобов'язання у хлібозаго
тівлях та переключивши цю роботу на рейки широко розгорну
того соціялістичного змагання і по - ударницькому борючись за 
хліб.

Робітництво радгоспів і МТС, колгоспні маси, біднота та се
редняки! Виконання хлібозаготівельного пляну створить умовини 
для дальшого бурхливого розвитку індустріялізації країни, за
безпечить виконання п'ятирічки за чотири роки, зміцнить оборо
носпроможність СРСР, поліпшить постачання основним проми
словим центрам І нашій Робітничо-селягіській червоній армії.

Харків, 1 липня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй. Секретар ВУЦВК М. Василенко
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 18 липня 1931 р, 164

231. Про завдання кооперації в царині постачання та 
в плодоовочевій кампанії.

Друга сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету XII скликання, вислухавши доповідь Вукопспілки про зав
дання кооперації в постачанні та плодоовочевій кампанії, відзна
чає, що споживча кооперація посіла майже монопольне місце в 
постачанні людності краму і це покладає на неї відпов»дальність 
за обслуговування господарсько-політичних кампаній та, зокрема, 
збиральної і хлібозаготівельної кампанії.



Сесія зобов'язує Вукопслілку вчасно завезти промкрам потр’б 
ного добору у хлібозаготівельні райони, забезпечивши таке мане
врування цим крамом, щоб воно стало справжнім чинником сти
мулювання вчасного та повного виконання плянів хлібозаготівель.

3. Щоб сприяти успішному проведенню збиральної кампанії, 
Сесія зобов'язує Вукопспілку та цілу систему споживкооперації 
охопити громадським харчуванням на 100% всіх робітників рад
госпів та МТС, організувавши відповідну мережу пунктів гро
мадського харчування для радгоспів, МТС і кооперативних городіз 
та налагодити нормальну роботу всієї мережі.

Поруч цього Вукопспілка Й ціла система споживчої кооперації 
зобов'язані організувати живий інструктаж на пунктах громад
ського харчування в колгоспах, а також забезпечити ці пункти 
відповідним устаткуванням.

4. Сесія констатує, що, виконуючи директиву партії та уряду 
про поширення робітничих городів для забезпечення великих 
міст і промислових районів городиною, — система споживчої ко
операції засіяла 1931 року 73.000 га городини проти 8.000 га ми
нулого року, що складає 108% затвердженого пляну та що спо- 
живкооперація посідає переважне місце в заготівлі й постачанні 
промисловим центрам городини.

Це чимале поширення площі кооперативних городів і збіль
шення площі промгородів радгоспів та колгоспів ставить перед 
кооперацією та цілого робітничого громадськістю завдання звер
нути спеціяльну увагу на вчасне збирання, транспортування та- 
переховування городини, щоб забезпечити безперервне поста
чання її робітничій людності.

5. Зважаючи на це, друга Сесія Всеукраїнського централь
ного виконавчого комитету XII скликання ухвалює:

а) зобов'язати систему споживчої кооперації, міськради й рай
виконкоми забезпечити вчасне закінчення обробітку городів та 
збирання городини;

б) запропонувати- Вукопспілці міськрадам та райвиконкомам 
розгорнути спільно з профорганізаціями масову роботу навколо 
полільної та збиральної кампанії з тим, щоб сприяти організації 
добровільних бригад з робітників, службовців та членів їх ро
дини, а також використовувати за договорами робітну та тяглову 
силу колгоспів і бідняцько - середняцьких ссібницьких госпо
дарств, звернувши особливу увагу на правильне використання 
робітної сили для городної кампанії;

в) зобов'язати Вукопспілку забезпечити якнайліпшу заготівлю 
городини в колгоспах та радгоспах, негайно прикріпивши для 
цього робкоопи промрайонів до відповідних радгоспів та колго
спів, які мають городи, та подбавши про вчасне оформення дого
ворів між робкоопами, радгоспами та колгоспами;

г) щоб забезпечити вчасне перевезення всієї городини, зобсв'я-



зати споживчу кооперацію якнайкраще використати всі власні 
транспортові засоби, а міськрадам та райвиконкомам — цілком 
вакористати місцевий транспорт.

6. Відзначаючи незадовільні наслідки мобілізації тари, в той 
час, як забезпечення тарою має вирішальне значення для успіш
ного збирання врожаю городини, Сесія зобов'язує систему спо- 
жизчої кооперації, міськради та РВК:

з) вчасно зібрати тару в робкоопах, райспїлках, сільських спо
живчих товариствах тощо;

6) домогтися від кустарно-промислової кооперації вчасного 
і цілковитого виконання своєї програми виготовлення тари.

7) Констатуючи, що, не зважаючи на величезне значення 
переховування городини, кооперація досі не приділила належної 
уваги цій справі, Сесія зобов'язує Вукопспілку, цілу систему 
споживчої кооперації, міськради та райвиконкоми:

а) використати на місцях всі придатні приміщення, склади 
тощо для переховування городини;

б) забезпечити вчасне виконання плянів побудови нових схо
вищ городини, використавши для цього всі місцеві ресурси;

в) вжити всіх заходів, щоб застосувати буртування гоподики.
8. Відзначивши явно незадовільний перебіг реалізації ранньої 

городини, Сесія зобов'язує Вукопспілку та цілу систему спожиз- 
чоі кооперації, а також і всі міськради та райвиконкоми вжити 
всіх заходів до повної реалізації врожаю ранньої городини для 
забезпечення плану постачання її промисловим районам.

9. Сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
зобов'язує кооперацію підпорядкувати всю свою організаційно- 
масову та культурну роботу на селі основному завданню - ство
рити якнайсприятливіші умови для успішного здійснення зві
ряльної та хлібозаготівельної кампанії.

Райвиконкоми, міські та сільські ради повинні всіляко допо
могти кооперації виконувати це своє найвідповідальніше завдання.

Харків, 1 липня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ІІетровський Секретар ВУЦВК М. Василенко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 21 липня 1931 р., № 166. 232

232. Про стан та перспективи розвитку тваринництва на Україні.
1. Успішне виконання й перевиконання від соціялістичної про- 

мисловости завдань п'ятирічки, перемога суцільної колективі
зації та ліквідація на цьому ґрунті глитайні як кляси, остаточне 
розв'язання зернової проблеми,—забезпечили розв'язання тварин
ницької проблеми через організацію великого соціялістичного 
тваринництва в радгоспах та колгоспах.

Сесія ВУЦВК констатує, що в наслідок виконання постанов 
XVI з'їзду ВКП(б), XI з'їзду рад КП(б)У та XII Всеукраїнського



з'їзду рад про розгортання тваринницьких радгоспів та това
рових фарм у колгоспах досягнено чималих змін в структурі Ті а- 
риішицтва — рішуче збільшено продуктивне скотарство в соціа
лістичному секторі.

Вже на кінець першого півріччя третього вирішального року 
побудовано 230 тваринницьких радгоспів, 89 фарм робітничо" 
кооперації, 144 тваринницьких фарм лінією Союзцукру. Органі
зовано лінією колгоспної состеми 1218 свинарських фарм та 
917 молочарських товарових фарм. В радгоспах та тваринницьких 
фармах колгоспів зосереджено цього часу 235 тис. свиноматок, 
285 тис. корів (разом у радгоспах та усіх колгоспах усуспільнено 
420 тис. корів), „Скотар* поставив на відгодівлю 200 тис. гонів 
великої рогатої худоби й 480 тис. овець, а також організовано 
57 інкубаторно-брудеряих станцій з пропускною спроможністю 
11 млн. яйцемісць закладки в один раз.

Площа кормових культур колгоспів та радгоспів зросла 
втричі проти минулого року і в основному забезпечує збільшу
ваний гурт грубими та соковитими кормами. Проведення мину
лого року робота над масовим силосуванням кормів уможливлює 
виконати 1931 року силосування на 5 млн. тонн.

Ці досягнення партії радянської влади в будівництві великого 
соціялістичного тваринництва, здобуті у впертій боротьбі проти 
глитайні та шкідників, потверджують правильність лінії партії в 
розв'язанні тваринницької проблеми та розбивають твердження 
опортуністів і маловірів, що розв'язати тваринницьку проблему 
через організацію тваринницьких радгоспів та колгоспів не 
можна.

2. Сесія ВУЦВК схвалює постанову про організацію великих 
тваринницьких радгоспів і товарових фарм колгоспів протягом 
третього вирішального року п'ятирічки й зокрема, про зосере
дження гурту продуктивної худоби в цих господарствах, а саме: 
довести на4 кінець 1931 року Середу:

а) в радгоспах — великої рогатої худоби до 590 тис. серед 
якої 251 тис. корів (в тому числі Молокотрест — 63 тис. г., Союз- 
цукор — 92 тис. г., Скотар — 50 тис. г., ВУКС — 35 тис. г., ДЕСК— 
10 тис. г.); свиноматок 270 тис. г. (в т. ч. Свинар —185 тис. г., 
Союзцукор—20 тис. г., ВУКС—40 тис. г.); овець та кіз—300 тис. г., 
птиці — 500 тис. шт.; кролів — 500 тис. г.;

б) в колгоспній системі: в мережі 1.000 молочарських кол
госпів довести гурт корів до 150 тис., а по всіх колгоспах усус
пільнити до 600 тис г.; у 3200 свинарських колгоспах — свино
маток до 280 тис. г., а в усіх колгоспах — 480 тис. г.; птиці на 
птахофармах колгоспів — до 4 млн. шт., в тому числі качок і 
гусей до 600 тис. шт.; кролів на кролятниках до 500 тис. г.

3. Сесія ВУЦВК констатує, що поруч чималих досягнень в 
практичному розв'язанні тваринницької проблеми через рад
госпи та колгоспи, нароблено низку хиб та помилок, а саме:



а) випадки неправильного розташування радгоспів (Свинзр- 
трест) неприпустимо кволе виконання плянів будівництва; до
рога і незадовільна якість будівництва; невигсористування місце
вих будматеріалів; марне витрачання дефіцитних матеріялів; 
випадки незабезпечености радгоспів водою; недбайливе став
лення до тварин, в наслідок чого є високий відсоток захорувань 
та виздиху худоби, надто молодняк)'; безгосподарне ставлення 
до використання плідників (Свинар не цілком використав по
кривний період), незадовільна якість добору череди (високий 
відсоток сухостійних корів у Молокотресті); неповне заванта
ження інкубаторно-брз'дерних станцій; брак боротьби за пра
вильне використання та заощадження кормів, за підвищення 
продуктивности худоби, а також висока собівартість, — через це 
все Сесій 8УЦВК вважає роботу Молокотреста, Свинартреста на 
Україні, Птахокрольцентру, а надто ВУКС'у в організації фарм — 
за незадовільну;

б) неповне виконання пляків організації та вкомплектування 
товарових фарм у колгоспах і зокрема, лінією Свиноколгоспцентру 
(замість 3200 свинарських фарм з гуртом 280 тис. свиноматок на 
кінець 1931 року організовано на 1 червня 1931 року тільки 
1218 фарм з 52 тис. маток); в Молококолгоспцентрі — замість
1.000 молочарських фарм з гуртом 150 тис. корів, організо
вано 971 гуртом 60 тис. корів; не організовано масової роботи 
серед колгоспників щодо практичного здійснення завдань у 
розв'язанні тваринницької проблеми; не створено ще колгоспного 
активу навколо організації товарових тваринницьких колгоспів, 
а так само не використовується Ініціативу самих колгоспів щодо 
усуспільнення продуктивної худоби, а надто, молодняка; не ви
користані окремі блискучі зразки організації колгоспного тварин
ництва для поширення цього досвіду на всі колгоспи; брак об
ліку продуктивности; низька продуктивність усуспільненої худоби.

Сесія ВУЦВК відзначає, що питання про рішуче збільшення 
товаровости до останнього часу не поставлено в центрі уваги 
всієї маси радгоспних робітників та колгоспників, причому на
віть чимала частина відповідальних керівників не усвідомили 
цього завдання, а від цього — випадки марнування товарової 
молочної та м'ясної продукції.

4. Відзначаючи таке неприпустиме ставлення від трестів, кол
госпної системи та ВУКС до виконання найважливіших завдань 
тваринництва, брак належної уваги до цієї справи від більшости 
районових виконавчих комітетів, міськрад І сільрад, та зважаючи 
на вирішальне значення другого півріччя 1931 року для розв'я
зання тваринницької проблеми, Сесія ВУЦВК зобов'язує Нарком- 
земсправ, Укрколгоспцентр, ВУКС та трести, за місяць домог
тися рішучого поліпшення організаційної та господарської роботи 
радгоспів, фарм робітничої кооперації та колгоспної системи, 
для чого:



а) переглянути та зміцнити керівні й технічні кадри тварин
ницьких радгоспів, колгоспних фарм та центральних апаратів;

б) рішуче піднести виробничу дисципліну і відповідальність 
адміністративно-технічного персоналу;

в) організувати бригади доярок, свинарів, скотарів, птахівни
ків, прикріпивши їх до певних дільниць на виробництві та до 
окремих груп худоби, застосовуючи відрядно-преміяльну систему 
оплати праці в радгоспах, облік трудоднів у голгослах, залежно 
бід удою, приваги, зберігання та викохування молодняка та 
широко розгортаючи соціалістичні форми праці—ударництво, 
соцзмагання, громадський буксир, а також сприяння масовому ви
нахідництву тощо;

г) розгорнути боротьбу за чисте приміщення для тварин, за 
культурний догляд тварин, поклавши край антисанітарному ста
нові приміщень та садиб на фармах, що є розсадники захвору- 
вань та втрат у господарстві, мобілізуючи навколо цього робіт
ничі та колгоспні маси;

г) запровадити та неухильно здійснювати госпрозрахунок в 
усіх тваринницьких радгоспах та фармах робітничої кооперації, 
мобілізуючи маси на заощадження, здешевлення собівартости 
та сувору фінансову дисципліну;

Міські ради, РВК, селищні та сільські ради зобов'язані допо
могти у запровадженні цих заходів та наглядати неухильне вико
нання затвердженого пляну.

5. Сесія підкреслює, що будівництво приміщень для тварин, 
це основна господарська передумова до організації усуспільне
ного тваринництва в радгоспах і колгоспах та до підвищення 
його продуктивности і тому вважає за найважливіше завдання 
цілком забезпечити виконання затвердженого пляну будівництва 
на 1931 рік, для чого зобов‘язує міськради та районові вико
навчі комітети:

а) всіляко допомогти здійсненню будівництва в радгоспах та 
колгоспах, забезпечивши постійний догляд та контролю за вико
нання плянів будівництва;

б) рішуче припинити марнування дефіцитних будматеріялів, 
причому наглядати, щоб радгоспи, колгоспи та будівельні орга
нізації скерували свою роботу на будівництво валькових примі
щень (в тому числі й основних приміщень тваринницьких госпо
дарств) та на повне використання внутрішніх ресурсів;

в) точно обслідувати місця будівництва радгоспів, -з погляду 
забезпечености їх водою.

Сесія доручає урядові протягом липня місяця забезпечити 
довіз на місця будівництва мінімум 90% річного пляну дефіцит
них будматеріялів (деревину, цвяхи).

6. Зважаючи на вирішальне значення сталої кормової бази 
для соцїялістичного тваринництва, розгортаного посиленими тем
пами, Сесія визнає за потрібне:



а) забезпечити повне виконання пляну силосування та заго
тівлю соковитого І грубого корму на 1931/32 р. з тим, щоб 
утворити в кожному радгоспі та колгоспі річний і страховий 
фонд соковитого та грубого корму;

б) Утворити державний фонд концентрованого корму для 
постачання радгоспам республіканських трестів, а союзні трести 
повинні забезпечити організацію цього централізованого фонду 
для своїх радгоспів, розташованих на Україні;

в) Укрколгоспцентру — створити в колгоспах централізований 
резервний міжколгоспний фонд концкорму;

г) розподіляючи корм у колгоспах, насамперед задовольнити 
річну потребу з усіх видів корму усуспільненої череди колгоспів, 
з в другу чергу—потребу худоби членів колгоспів, відповідно 
до вироблених трудоднів та виконання від колгоспників зобов'я
зань щодо здаїшя тваринницької продукції;

г) встановити раціони, відповідно до продуктивности тварин, 
звернувши особливу увагу на економне і раціональне викори
стання корму, застосовуючи преміювання робітників радгоспів 
і колгоспників, які досягли найкращих показників у раціональ
ному використанні корму, озброїти технічними знаннями всіх 
робітників радгоспів та колгоспників щодо годування та догляду 
худоби;

д) звернути особливу увагу на повне та раціональне викори
стання покидьків харчової промисловости, надто цукроварень, 
на виробництво м'ясо-кістного борошна, а також рибного бо
рошна та з креветок, на повне використання покидьків харчу
вання в іпдустріяльних центрах, радгоспах та колгоспах;

е) розгорнути науково-дослідну роботу над грунтовною раці
оналізацією та реконструкцією кормових раціонів, заміною най- 
дефіцитнішого корму відповідними штучними сурогатами. Зо
крема поставити на практичні рейки справу штучного годування 
молодняка, Ьадто телят, щоб більшу частину молочарської про
дукції заощаджувати для робітничого постачання;

є) Наркомпостачання, міськрадам та райвиконкомам, прова
дячи хлібозаготівлі, обрахувати потребу на зернофураж для 
збільшуваного соціялістичного тваринництва в тваринницьких рад
госпах та колгоспах, що мають товарові тваринницькі фарми.

7. Сесія ВУЦВК звертає увагу Наркомзему, трестів та гро
мадських організацій на потребу поліпшити ветеринарно-санітарну 
справу та пропонує цим організаціям:

а) рішуче поліпшити ветеринарно-санітарну справу та по
більшити профілактичні заходи з тим, щоб на кінець 1932 року 
зліквідувати на Україні найзагрозливіші епізоотії (легениця, сли- 
нівка, сибірка, носатизна, пошесні хвороби свиней, овець та 
птахів);

б) організувати широку ветеринарно-санітарну пропаганду се
ред робітників радгоспів та к о л г о с п н и к і в  з тим, щоб уже найближ-



чого часу зліквідувати зооветнеписьменність серед активу твари <- 
ницьких радгоспів та колгоспів;

в) міськрадам, райвиконкомам та сільрадам популяризувати зоо- 
ветсправу, суворо борючися проти порушників ветеринарно сані
тарного мінімуму.

8. Сесія відзначає, що цілковите виконання постанови Радіир- 
кому УСРР про вкомплектування тваринницьких радгоспів та 
товарових фарм колгоспів зобов'язує довкомплектувати протягом 
другого півріччя: молошної худоби —в Молокотресті —18,4 тис. г; 
у ДЕСК 5, 8 тис. г.; в Союзцукрі — 41 тис. г.; в Молокоцентрі—00 
тис. г.; свиноматок: Свинаря —133,2 тис. голів; Союзцукра —
6,5 тис. г.; ВУКС—27 тис. г.; колгоспних фарм Свиноколгосп- 
цечтра — 228 тис. голів; з птиці — птахорадгоспам—250 тис. 
шт.; промптахоколгоспам —1500 тис. шт.; крім того треба по
точного року забезпечити формування череди радгоспів Скотаря 
Й на території зернорадгоспів, кількістю найменш 135 тис. голів.

Сесія зобов'язує Наркомпостачання, лінією Укрм'яса щодо 
передачі в третьому кварталі свиноматок, — передати протягом 
другого півріччя ц. р. 65 тис. корів для радгоспів та 38,5 тис.— 
для колгоспно-молочарських фарм; ЗО тис. свиноматок для рад
госпів Свинаря та 300 тис. свиноматок для колгоспних свинар
ських фарм; овець для радгоспів Вівчаря 15 тис. голів та для 
колгоспних промислових отар — 275 тис. голів.

9. Надаючи виключного значення розвитку свинарства для роз
в'язання м'ясосальної проблеми. Сесія вважає за головне і пер
шочергове завдання центральних організацій, міських рад, рай 
викомкомів, сільських рад, колгоспної системи та робітничої коо
перації.-

а) протягом найближчого кварталу вкомплектувати маточне 
стадо радгоспів Свинаря, а також цілком закінчити організацію 
та вкомплектування 3200 колгоспних свинарських фарм мережі 
Свиноколгоспцентру;

б) забезпечити організацію кількісного і якісного виконання 
затвердженого пляну в свинорадгоспах та колгоспах.

Поруч цього визнати за потрібне, щоб протягом 1931 р- кожний 
колгосп поставив у себе щонайменш 10 свиноматок 1 зокрема, 
щоб колгоспне свинарство розгорнули в районах беконних фабрик.

10. Виконуючи плян укомплектування молошної череди, насам
перед зосередити увагу на приміську смугу в Донбасі, Криво
ріжжі, Наддніпрянському районі, на Харківську смугу, як 1 на 
райони товарового масловиробництва.

11. Допомогтися рішучого зламу у відновленні, через радгоспи 
і колгоспи, вівчарства, створивши відповідну кормову базу, за
проваджуючи метизацію з культурними м'ясововняними породами 
та посилюючи розвиток інтенсивного смушково-молошного вівчар
ства. Сесія вважає, що провідна роля в цьому належить радгос
пам Вівчаря.



12. Сесія доручає Урядові вжити заходів до повного заванта
ження яйцем інкубаторно-брудерних станцій в найкоротший тер
мін. Зважаючи на вирішальне значення інкубаторно-брудерних 
станцій у справі перебудови птахівництва та організації великих 
соціялістичних птахівничих господарств, — Сесія пропонує мобі
лізувати навколо організації та роботи інкубаторно-брудерних 
станцій громадську думку та надати їм такої самої допомоги, як 
і машинотракторним станціям.

13. Сесія підкреслює, що треба поліпшити стан конярства на 
Україні й відповідно до цього ставить перед радгоспами та кол
госпами завдання поліпшити кінський склад та побільшити дог
ляд за конярством.

14. Поруч завдання поліпшити роботу тваринницьких радгоспів 
та колгоспів, підвищити продуктивність худоби та домогтися в* 
усуспільненому секторі кращих зразків соціялістичного господа
рювання, Сесія зобов'язує колгоспну систему допомогти справі 
поліпшення неусуспільненої худоби колгоспників, створюючи умови 
для прискореного усуспільнення продуктивного тваринництва. Вод
ночас Сесія зобов'язує Укрколгосп цілком використати 2% зп‘я- 
тивідсткового колгоспного фонду на стимулювання усупільнення 
продуктової худоби і забезпечити постачання молочарських про
дуктів колгоспникам, які усуспільнили свою худобу.

15. Сесія зобов'язує тваринницькі радгоспи, товарові форми кол
госпів та робітничої кооперації забезпечити такі показники про- 
дуктивности худоби:

а) в свинарстві найменш як 1,8 опоросу на матку протягом 
року з вихідом найменш, як 10 товарових свиней;

б) в молошному господарстві—довести вдій на дійну корову 
в радгоспах та фармах робітничої кооперації пересічно до 8 літрів 
на добу, або 2400 літрів за рік; в колгоспних фармах—5 літрів 
для рядових усуспільнених селянських корів та 7 літрів — для 
інших—на добу; визначити, як максимум, 20% сухостійних днів 
у іурті молошиого стада кожного господарства.

16. Сесія схвалює такі норми товаровости з молока: в радгос
пах 85% від визначено! норми продуктивности, або 2040 літрів; 
в колгоспах — 65%; визначаючи поквартальні завдання, встано
вити продуктивність та товаровість в «окремих господарствах, 
залежно від породности та часу комплектування.

Сесія ВУЦВК ставить перед усіма радгоспами та колгоспами, 
як спеціальне завдання виконати норми здавання товарової про
дукції, від чого залежить поліпшення постачання основним про
мисловим центрам та зобов'язує НКЗС І Колгоспцентр суворо 
боротися проти порушників встановлених норм здачі.

17. Сесія пропонує всім організаціям усунути втрати від не
задовільно поставленої відгодівлі худоби через підвищення ско- 
ростиглостн тварин, вирощування молодняка та побільшення 
ваги тварин, яких годують на заріз. Особливу увагу приділити



Поруч того треба рішуче боротися проти втрат при перероб
ленні, переховуванні та транспортуванні продукції тварі ннпцтва.

18. Щоб посилити увагу до механізації виробничих процесів 
у тваринницьких радгоспах та колгоспах, Сесія пропонує:

а) ширше популяризувати та використовувати механізацій) 
окремих процесів виробництва, яку вже практикують тваринницькі 
радгоспи та колгоспи;

б) ВРНГ —забезпечити розгорнення виробництва машин та 
устаткування для тваринницього господарства;

в) сприяти масовому винахідництву та організувати раціона
лізаторську роботу в тваринницьких радгоспах та колгоспах.

19. За умов розгорнення соціялістичного тваринництва осо
бливої ваги набирає справа поліпшення тварин.

Отже Сесія вважає за потрібне:
а) найширше розгорнути роботу над організацією племінного 

тваринницького фонду;
б) дібрати та створити селекційні й елітні череди в тварин

ницьких трестах та Союзцукру;
в) посилити організацію в системі зазначених трестів, а також 

лінією колгоспної системи, достатньої мережі племгоспів — реп 
родукторів;

г) протягом цього року замінити в радгоспах та товарових 
фармах колгоспів безпородних кнурів, та протягом дзох рої ів 
безпородних бугаїв — на поліпшених.

20. Зважаючи на все ще замалу забезпеченість зооветкадрами 
радгоспів та колгоспів і на вирішальне значення як масових, т к 
і в ісоко-кваліфікованих кадрів для кращої організації соціялі-1 
стичних тваринницьких господарств. Сесія пропонує:

1) НКЗС, його трестам та колгоспній системі —га додаток до 
підготовлених 27 тисяч бригадирів — підготувувати протягом 
цього року ще 45 тисяч бригадирів — тваринників. Міськ
ради та РВК повинні забезпечити виконання цього пляну в своїх 
районах, взявши цю справу під догляд та контролю;

б) організувати прискорені випуски зоотехніків та ветеринарів 
з ВИПГІв та технікумів:

в) розгорнути мережу заочного підготовлення середніх та вищих 
кадрів.

21. Сесія пропонує НКЗС та Всеукраїнській академії сільсько
господарських наук підпорядкувати роботу всіх тваринницьких 
науково-дослідних інститутів та станцій завданню розв'язати 
проблему тваринництва, зокрема, кормової справи на соціялістич- 
них засадах.

22. Сесія відзначає, що боротьба за розвиток більшовицькими 
темпами великого соціялістичного тваринництва й надто за до
сягнення якісних показників, залежить від того, якою мірою мі



ськради, РВК, селищні та сільські ради, професійні та інші гро
мадські організації в своїй повсякденній роботі забезпечать активну 
участь мільйонових мас робітників, колгоспників, зокрема, жінок 
та молоді в розв'язанні тваринницької проблеми.

23. Боротьба за перебудову тваринництва, за здійснення біль
шовицькими темпами організації великих тваринницьких радгос
пів та колгоспів відбувається за умов загостреної класової бо
ротьби. Тільки твердо і непохитно виконуючи завдання соціалі
стичної реконструкції тваринництва, даючи нещадну відсіч всім 
спробам глитайні та шкідницьких елементів загальмовувати розв'я
зання тваринницької проблеми, рішуче переборюючи опортунізм^ 
поклавши край безгосподарності, нехлюйству, старим методам 
господарювання, можна забезпечити перемогу на тваринницькому 
фронті.

Сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету за
кликає всіх робітників, колгоспників, бідняків та середняків- 
осібників, використовуючи весь свій досвід у розв'язанні зернової 
проблеми, з таким самим успіхом забезпечити, під проводом 
партії, розв'язання і тваринницької проблеми.

Харків, 1 липня 1931 р
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Секретар ВУЦВК М. Василенко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 17 липня 1931 р., № 163. 233

233. Про будівництво великих промислових споруд.
На основі ленінської генеральної лінії, розбиваючи правих і 

„лівих" опортуністів, партія та уряд забезпечили розгортання 
соціялістичного наступу цілим фронтом, створивши велетенський 
пляи соціялістичного будівництва — п'ятирічку. Мобілізуючи ро
бітничу клясу Й спираючись на творчий ентузіазм робітництва, 
партія та уряд забезпечили виконання цієї п'ятирічки за чотири 
роки, а в окремих галузях за три роки, й дійшли в цьому вели
чезних успіхів: завдання перших двох років п'ятирічного пляну 
вся промисловість України перевиконала на 5,29б, а в провідних 
-алузях: кам'яновугільній — на 2,1%, металюргійній — на7%, ма- 
шипобудівельиій — на 33°/0; у третьому вирішальному році про
мисловість збільшує свою продукцію більш як на 45°/о, вивер
шуючи тим побудову фундаменту соціалістичної економіки СРСР.

Країна рад, виконуючи п'ятирічний плян, домоглася нечува- 
ного в історії світового народнього господарства, щоріч
ного зростання продукції галузей промисловости: чавуну 1930 р.— 
на 11 б°/0 проти 1929 р., а 1931 р.—на 160°/0 проти 1930 р.; сталі 
відповідно: 1930 р.—на 116,5°/о, а 1931 р.—на 154°/о*

Саме цього часу цілий капіталістичний світ зазнає гострої 
економічної кризи. Там — десятки мільйонів безробітних; навіть 
За відомостями буржуазної преси провідні галузі капіталістичного 
господарства катастрофічно підупадають: 1930 року проти 1929



виробництво чавуну знизилось у Франції до 9%, уНімеччині та 
ПАСШ до 72%; сталі —у Франції до 96%, у ПАСШ до 70%. 
Перші 4 місяці 1931 року дали ще більш катастрофічне зменшення 
продукції в цих країнах: чавуну в ПАСШ 61% проти 1930 р, у 
Німеччині до 57%, у Франції до 88%, а в Англії — 53%.

1. Проте, хоч металюргійна та кам'яновугільна промисловість 
країни рад і розгортається такими потужними темпами, вона досі 
ще не задовольняє потреб нашого народнього господарства, 
що швидко зростає. Тому XVI з'їзд ВКП(б) ухвалив збільшити 
п'ятирічну програму металюрґІЇ на останній рік п'ятирічки з 
10 до 17 млн. тонн чавуну, що збільшує завдання для України 
з 6.635 тис. тони до 11 млн., а програму видобутку вугілля у 
третьому році п'ятирічки до 56 млн. тонн, замість 52,5 млн. тонн, 
як передбачалося на останній рік п'ятирічки.

Щоб задоволити величезні вимоги промисловости та тран
спорту, на виконання постанов XVI з'їзду партії, на Україні за
проектували й прискорено будують ряд величезних спорудже іь, 
що деякі з них не були передбачені за п'ятирічним пляном:

а) 93 шахти, з них 40 потужних та 53 середніх, що повинні 
дати 46 млн. тонн, вугілля;

б) перебудовують металюргійні виробні з додатковим будівни
цтвом: 13 домен та 33 мартенів, які повинні дати додатково 
2.770 тисяч тонн чавуну та 2.659 тисяч тонн сталі; крім цього 
почали будувати Криворізьку металюрґійну виробню на 1.200 ти
сяч тонн чавуну;

в) Луганську паротягобудівельну виробню, яка випускатиме 
1.080 надпотужних паротягів, цебто з видатністю удвоє більшою 
проти програми всіх паротягобудівельних виробень Союзу в 
1931 році; це забезпечує реконструкцію залізничого транспорту 
та збільшення його перевозної спроможности;

г) Краматорську машинобудівельну виробню одну з величез- 
ніших у Европі, що випускатиме до 150 тисяч тонн машинобу- 
дівельної продукції, створюючи базу для реконструкції металюр- 
ґійаої промисловости;

г) Харківську турбогенераторну виробню, яка випускатиме 
щороку потужних на 1,5 млн. клв. турбогенераторів, та яка не 
матиме собі рівної в світі. Ця виробня озброїть енергетичне 
господарство соціялістичної промисловости;

д) добудовують Харківську тракторну виробню, яка випус
катиме 50 тисяч тракторів щороку;

е) нарешті, на базі дешевої енергії Дніпрельстану — соціалі
стичний велетень—Дніпрокомбінат, який, за затвердженим про
ектом, даватиме 1.055 тисяч тонн чавуну, 674 тис. тонн якісного 
аркушевого металю, 133 тис. тонн машинобудівельної сталі, 32 тис. 
тонн високо-сортової інструментальної сталі, 15 тис. тонн алюмінію 
першої черги, 100 тис. тонн феростопів тощо, що утворює базу 
якісного металю для машинобудівельних велетнів.



Всі ці нові капітальні споруди даватимуть продукцію варті' 
стю понад 2,5 міліярдів крб. щороку (не обраховуючи вартість 
електроенергії), цебто до 1/3 випуску продукції промисловости 
України поточного року.

2. Сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
з задоволенням відзначає й схвалює збільшення програми нового 
будівництва (Криворізька виробня трубно-металюргійний комбі
нат у Донбасі, Донецький водогін, Нафтопровід, поширення Крам- 
машбуду, Луганбуду, подвоєння Маріюпільської трубної виробні 
тото) та концентрацію капіталовкладів на вирішальних ділянках 
у вугільній промисловості, металюргії та машинобудівництві, що 
гарантує дедалі більше прискорення темпіз соціялістичної рекон
струкції цілого народнього господарства нашої країни.

3. Сесія відзначає величезні успіхи в запровадженні соціялістич- 
них метод праці, які базуються на героїчному ентузіязмі широ
ких робітничих мас та передової частини інженерно-технічно
го персоналу. На основі ударництва та соцзмагання окремі будів
ництва— ДніпробудДракторобуд, Цинобудтощо, досягли рекорд
них в цілому світі темпіз і засвоюють передову техніку будівель
них робіт, уможливлюючи прискорене закінчення цих величезних 
будівництв.

4. Сесія зобов'язує господарників та всі організації забезпечити 
вчасне, у визначені реченці, закінчення будівництва великих споруд, 
а саме: Криворізької виробні — наприкінці 1932 р., а найпізніш—на 
початку 1933 р.. Харківської турбогенераторної — до 1-го квіт
ня 1932 р., Луганської паротягобудівельної — до 1 - г о  жовтня 
1932 року та Краматорської машинобудівельної — в 1-му квар
талі 1932 р.

Сесія також зобов’язує господарські організації здати поточ
ного року до експлуатації найменш 15 великих та 19 середніх 
шахт, 8 домен та 12 мартенів.

5. Зважаючи на те, що робітники та інженерно-технічний 
персонал Дніпре'іьстану, сповнені трудового ентузіазму, на ви
конання постанови Виїзної И-ої сесії ВУЦВК XI скликання, скоро
чують реченці закінчення Дніпрельстану на 6 місяців і дадуть 
електроенергію вже у травні 1932 року, — Сесія закликає робіт
ників та інженерно -технічний персонал Дніпрокомбінату та 
зобов'язує господарські організації прискорити темпи, визначені 
для основних споруд Дніпровського промислового комбінату, щоб 
закінчити їх найпізніш у травні 1932 року.

6. Сесія відзначає, що вже зараз енергетична база УСРР є 
вузьким місцем в розвитку основних галузей промисловости й 
доручає БРИГ УСРР належно налагодити фінансування Й по
стачання будівелних матеріалів, щоб якнайскорше закінчити по
будову електростанцій (Штерівської, Зуївської, Донсоди, Харків
ської теплоцентралі, на виробні їм. Дзержинського тощо).

7. Констатуючи, що постачання питної та технічної води до



сі ще не розгорнуто достатньою мірою, Сесія доручає забез
печити виконання пляну капітального будівництва 1931 року на 
водопостачання в Донбасі Й в усіх нових спорудженнях (на Кри
воріжжі та в Харкові, а також наблизити термін складання та 
затвердження генерального пляну водяного господарства УСРР.

8. Сесія відзначає велике відставання проектних робіт, що 
часто зле відбивається на додержанні встановлених термінів по
будови окремих закладів і доручає ВРНГ УСРР негайно врегулю
вати цю справу.

9. Сесія констатує, що розгортаючи соцзмагання та ударництво, 
основні групи будівельників дали низку яскравих прикладів ге
роїчної праці; проте, профспілки не скористали з того, щоб збіль
шити боротьбу проти виявів літунства й рвацтва серед відста
лих груп робітників та щоб піднести трудову дисципліну на вищий 
щабель і досі не розгорнули достатньої роботи над охопленням 
будівельників профспілковим членством, яке становить лише 54%. 
Звертаючи на те увагу всіх професійних організацій, Сесія дору
чає зробити, що треба, щоб ліквідувати ці хиби.

10- Сесія підкреслює, що не зважаючи на важливість Й обсяг 
затвердженого пляну капітального будівництва, деякі господар
ські органи ще не усвідомили всієї відповідальности завдань 
1931 року і допустилися низки істотних хиб: не розгорнули 
вчасно підготовчих робіт, не організували як слід будівельних 
апаратів, не завели повно госпрозрахунку; досі ще бракує гнуч- 
кости у.використанні наявних ресурсів будівельних матеріялів; 
не розгорнуто як слід боротьби проти втрат, не використано 
цілком винахідницьку думку робітників і інженерів та не нала
годжено ще повнотою задоволення побутових потреб робітників 
на будівництвах.

Планові та господарські органи, визначивши календарні плани 
будівництва й роботи закладів, які забезпечують ці будівництва 
матеріалами та устаткованням,— не організували належної конт
ролі, який фактично стан будівництва і постачання матеріялів 
та устатковання.

Місцеві органи влади та громадські організації: міськради, 
РВК, колгоспи й комнезами не створили сприятливих умов для 
цих будівництв, не організували належної допомоги вербуванню 
робітників та тяглового транспорту.

11. Один із засновків успішного виконання капітального бу
дівництва, це створення потрібних культурно-побутових умов для 
робітників будівництв та будованих виробень. Тому Сесія зобо
в'язує господарські й кооперативні організації, міськради та РВК 
забезпечити ці умови, розгортаючи житлобудівництво і належне 
санітарне обслуговування робітників та жител, поліпшуючи 
обслуговування громадським харчуванням та промисловим крамом, 
а також підносячи на належну височінь культурно масову роботу 
серед робітників на будівництвах.



12. Вчасне закінчення величезної програми побудови соціялі- 
стичної індустрії має вирішальне значення для всього народнього 
господарства країни рад, Сесія Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету схвалює заходи Президії Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету та Ради народніх комісарів 
УСРР до забезпечення вчасної побудови цих великих споруд і 
пропонує урядові:

а) зобов'язати ВРНГ УСРР та господарські організації забез
печити безперервну роботу будівництв і до терміну закінчити іх 
та пустити їх в роботу;

б) зобов'язати ВРНГ та Наркомпраці УСРР взяти під особли
вий нагляд справу постачання робітної сили для цих будівництв; 
виділити для кожного з них окремі райони і поставити перед 
РВК міскрадами та колгоспами завдання забезпечити робітною 
силою будівельні роботи.

13. Відзначаючи недостатність уваги до постачання будівни
цтвам місцевих будівельних матеріалів, Сесія доручає ВРНГ УСРР 
Вукопромспілці, РВК та міськрадам вжити спеціальних заходів 
до максимального поширення видобутку місцевих будівельних 
матеріялів.

14. Зважаючи на брак кваліфікованої робітної сили та тех
нічного персоналу для виробень, що їх пускають в роботу, Сесія 
зобов'язує ВРНГ УСРР та відповідні об'єднання забезпечити 
підготовлення потрібної кваліфікованої сили та технічних кадрів 
для цих виробень. Профспілки повинні взяти максимальну участь 
у готуванні цих кадрів та забезпечити контроль над здійсненим 
цих плянів.

15. Сесія зобов'язує ВРНГ УСРР та всі постачальницькі орга
нізації вчасно постачати ці ударні будівництва та налагодити 
контролю за здійсненням плянів постачання. Поруч цього Сесія 
зобоз'язує всі господарські організації вчасно виконати замов
лення для будованих виробень.

16. Робітництво та інженерно-технічний персонал будівництв 
у своїх поданнях та заявах до 2-ої Сесії Всеукраїнського централь
ного виконавчого комітету, а робітники-ударники в своїх про
мовах на Сесії виявили волю пролетарської громадськости до 
нових перемог на фронті боротьби за соціалізм, за здійснення 
п'ятирічки у чотири роки.

Сесія закликає пролетарів, інженерів та техніків виробень, які 
виконують замовлення для цих будівництв, докласти всіх сил і 
виявити максимум ініціятиви, щоб забезпечити будівництва у 
визначені реченці потрібними матеріялами та устаткованням, тим 
самим ставши до боротьби за вчасне закінчення та пуск споруд
жуваних на Україні велетнів соціялістичної індустрії.

Харків. 1 лжшя 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиА Секретар ВУЦВК М. Василенко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 1-І липня 1931 р., Мі 160.



Друга сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комі
тету XII скликання п о с т а н о в и л а :

1. Утворити Бюджетову комісію ВУЦВК XII скликання у складі 
95 членів.

2. Затвердити такий список членів Бюджетової комісії, пода
ний від президії Всеукраїнського 
мітету:

1. Алексеєв М. О.
2. Ананченко X. Г.
3. Балицький В. А.
4. Башкатов Г. С.
5. Березовський Г. В.
6. Бистрюків В. Г.
7. Богомолець О. О.
8. Бородай Г. М.
9. Буханов Ф. Є.

10. Василенко М. С.
11. Виростков І. О.
12. Войцехівський Ю. О.
13. Волевач К. О.
14. Волков О. В.
15. Воронович Є. П.
16. Гаркуша С. Т.
17. Горлинський К. І.
18. Гулий К. М.
19. Діденко М. С.
20. Дмітріу С. В.
21. ДовОиш О. X.
22. Дорош Г. О.
23. Дубовий І, Н.
24. Дудник Я- М.
25. Д'яченко Я. X.
26. Єремчук К. Т.
27. Жендрикевський Є. X.
28. Жук В. М.
29. Зеленська К. Ф.
30. Калита Г. 3.
31. Канторсвич С. І.
32. Карпеко К. Г.
33. Каттель М. А.
34. Качинський В. М.
35. Кобець Г. І.
36. Коваль К. Ф.
37. Козик И. І.

центрального виконавчого ко-

38. Козіс М. Л.
39. Конотоп В. Я.
40. КаплІєнко М. О.
41. Кордун М. В.
42. Коробкін X. Т.
43. Котляров П. В.
44. Коцур Ганна Г.
45. Кошельний І. X.
46. Кричевцев Я. А.
47. Кузьменко В.иД.
48. Кусакова А. Й.
49. Куцевол І. С.
50. Лирьов М. І.
51. Ляхомський Є. У.
52. Макаров І. М.
53. Матвеєв С. М.
54. Машанов Г. К.
55. Межуєв М. Д.
56. Мїдяник Т. П.
57. Михайлов В. Я.
58. Михайлик В. Ф.
59. Михайлик М. В.
60. Мусульбас І. А.
61. Неуронов П. М.
62. Нехворосний О. І.
63. Палій М. В.
64. Певзнер О. М.
65. Покорний Г. М.
66. Поляков В. В.
67. Поляков Г. О.
68. Порайко В. І.
69. Почка О. І.
70. Рабичев Я. А.
71. Ревїка Г. В.
72. Рекіс О. О.
73. Рижов О. К.
74. Руцький Я- Т.



75. СалобаЙД. Ю.
76. Секанович О. І.
77. Семковський С. Ю.
78. Сибіряк Д. І.
79. Сидоров О. А.
80. Синяков М. А.
81. Сорокін П. Д.
82. Твердохліб Я. Г.
83. Ткаченко М. І.
84. Тодуров П. X.
85. Тоцький Ю. І.

86. ТриліськиЙ О. Л.
87. Фесенко О. К.
88. Хорешко С. С.
89. Цюпак О. П.
90. Шаргей М. Є.
91. ШлІхтер О. Г.
92. Щербатий М. О.
93. Якимець П. М.
94. Якимович І. К.
95. Якойлев М. П.

3. На голову Бюджетової комісії обрати тов. Полякова В. В. 
Харків» 1 липня 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Секретар ВУЦВК М Василенко. 

Оголошено в .Вістях ВУЦВК'* 15 липня 1931 р., № 161

ИуЙИЧ*! 
БІБЛІОТЕКА УРСР
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П Е Р І О Д С Е К Т О Р
ШХШИІШП

Харків, Московські ряди, 11.

ДЕРЖАВНЕ [8ШЯШШ0ІЯШШ
В И Д А В Н И Ц Т В О

„ П Р О Л Е Т А Р *1

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1931 РІК

З Б І Р Н И К
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-
= СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ —

Офіційне видання Народнього Комісаріату Юстиції.

Крім українського тексту цього видання, збірник 
видасться також окремо для російських нацрайонів 
та російських організацій мовою російською.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
доплачуються 1 крб.

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково 
за абетковий покажчик 1 крб.

Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнпгоцеитру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, 11), або до міжрайонових контор Період- 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар
кові— вул. Вільної Академії, 41, або викликайте 
уповноважених тел. 66 — 27.



ЗБІРНИК ЗАКОНІВ
- т а  РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

№ ЗО 23 жовтня 1931 р. № ЗО

З М І С Т
Постанова РНК УСРР.

235. Гїро організацію облі<овостатнстичяих робіт.
Постанова та інструкція Наркомюсту І Наркомгоспу УСРР.

236. Про кою осіб, що їх не чояоп виселяти адміністративно без фактичного
Н4Д1НК/І ЖШ7ПВ01 ПЛОЩІ.

237 Як лрикллитп поссаному ВУЦКВ і РНК з 5 вересня 1931р. «Про виселення 
нетрудових осіб з будинків, що перейшли у власність держави*.

Постанова Наркомюсту УСРР.
238. Про кінцеві реченці подання виниклих до 1 травня 1931 р позовних вимог

у справах, пов’язаних з операціями зовнішньої торгівлі.
Постанова НаркомлрацІ і Наркомсооцзабезу УСРР.

239. Про умови праці в кооперативних артілях Інвалідів.
Постанова та інструкція Наркомсоцзабезу УСРР.

240. Про пенсійне забезпечення нагороджених орденом Союзу РСР, почесною
революційною зброєю або ореденом .Трудовий червоній прапор УСРР* та 
Гх родин.

211. Як застосовувати чинне законодавство про позбавлення права на пенсії, 
видавані як соцінльне забезпечення

ПОСТАНОВА РНК УСРР
235. Про організацію обліково-статистичних робіт.

Щоб розвинути Й зміцнити систему соціялістичного обліку, 
як найважливішого засобу до складання народньо господарського 
пл ’ну та перевірки виконання його, а так само до обслуговування 
потреб господарського розрахунку по всіх ланках народнього 
господарства та щоб постити централізоване керівництво Дер
жавної планової комісії УСРР (сектору нароаньо-господарського 
обліку) в царині методологи та організації обліково-статистичних

а» ° в и л  а;робіт, Рада народнії кі
БІБЛІОТЕКА У РСР

Ін*. б/б£-го*'і



І.
1. Центральним керівним органом всієї справи обліку в 

УСРР є Державна плянова комісія УСРР в особі свого Сектору 
народньо-господарського обліку, що працює на правах самостій
ної управи.

Постанови й розпорядження Державної планової комісії УСРР 
(Сектору народньо господарського обліку) у справах методології 
та організації обліку та статистики обов'язкові для всіх 
урядництв, огранізацій і підприємств, що є на території УСРР

2. Державна плянова комісія УСРР по Сектору народньо го
сподарського обліку виконує такі завдання щодо обліку й ста
тистики:

а) самостійно виконує обліково-статистичні роботи загально
господарського і міжгалузевого характеру, а так само роботи 
спеціального призначення (перепису, монографії тощо);

б) складає збірний плян обліково статистичних робіт, вклю
чаючи до нього всі роботи, що їх. виконують окремі урядни- 
цтва, господарські та громадські організації, що знаходяться на 
території УСРР;

в) розглядає й затверджує програми й форми (показники, 
звітність, систему розробітку, методологію обчислювань тощо) 
для всіх обліково-статистичних робіт, передбачених у збірному 
пляні робіт;

г) організує контролю за станом обліку й виконання стати
стичних робіт по урядництвах, господарських і громадських 
організаціях;

д) розроблює Й затверджує систему показників обліку відпо
відно до потреб народньо-господарського плянування;

е) перевіряє по суті статистичні роботи урядництв, господар
ських і громадських організацій;

ж) складає збірного пляна обліково-статистичних публікацій;
з) складає пляна механізації обліку і здійснює нагляд за пра

вильним використанням рахівничо-аналітичних машин.
3. Щоб найкраще здійснити функції загального та галузевого 

керівництва і контролі за станом і виконанням обліково-стати
стичних робіт, а так само, щоб забезпечити безпосереднє вико
нання від Державної пляновоі комісії УСРР загально-господар
ських, міжгалузевих і спеціяльного призначення обліково-стати
стичних робіт, Сектор народньо-господарського обліку Державної 
плянової комісії УСРР має в своєму складі відповідні галу
зеві й синтетичні групи.

4. Зосередити в урядництвах потрібні для їхньої оперативної 
та господарської діяльности статистичні роботи, для чого утво
рити при народніх комісаріятах, прирівнених до них центральних 
установах та громадських організаціях. УССР спеціальні сектори 
обліку й статистики, що організують і керують обліково-стати
стичними роботами підурядних їм організацій.



Державній плановій комісії УСРР (по сектору народиьо го
сподарського обліку) доручається разом з урядництвами УСРР 
розподіляти роботи та встановити реченець і порядок, як -пере
давати кожну з робіт.

5. Усі урядництвз УСРР повинні під керівництвом Державної 
плянової комісії УСРР (Сектору народньо-господарського обліку) 
негайно розробити плян робіт, щоб утворити єдину систему об
ліку, відповідно до потреб та особливостей даної галузі народ- 
нього господарства, виходячи з необхідности внутрішнього по
в'язання різних систем обліку (бухгальтерськсго, статистичного, 
технічного та іншого) з тим, щоб внутрішнє пов'язання цих си
стем обліку забезпечило:

а) доскональну контролю за виконанням завдань щодо якісних 
показників (зниження собівартосте продукційність праці, якість 
продукції тощо);

б) нагляд за новими формами організації праці (соцзмагання, 
ударництво, зустрічний промфінплян);

в) провадження господарського розрахунку;
г) спрощення звітности й первісного обліку.
6. Щороку, за директивами Державної плянової комісії УСРР, 

урядництвз, центральні установи й громадські організації по 
дають до Державної плянової комісії УСРР (Секторові народньо- 
господарського обліку) лляни обліково-статистичних робіт. Дер
жавна плянова комісія складає збірного пляна робіт, що містить 
у себі, як обов'язкові елементи, перелік і стислий З М і С Т  програми 
обліку Й розробітку матеріалів обліку, реченці виконання робіт, 
а так само реченці подання матеріалів до Державної плянової 
комісії УСРР І реченці та програма публікації цих матеріялів. 
Збірний плин містить в собі також розподіл робіт І публікацій 
між окремими урядництвами, центральними установами та орга
нізаціями і сектором народньо-господарського обліку. Збірний 
плян обліково-сгатистичних робіт та публікацій затверджує Пре
зидія Державної плянової комісії УСРР.

Як обов'язковий елемент збірного пляну, складається плян 
робіт, що їх виконують районові виконавчі комітети та міські 
ради, безпосередньо підпорядковані центрові, розподіляючи ці 
роботи за календарним порядком.

7. Нові обліково-статистичні роботи та публікації, не перед
бачені в плямі, а так само зміни чи скасування передбаченої в 
пляні роботи запроваджується до жіптя тільки за постановою 
Державної плянової комісії УСРР.

8. Плян обліково-статистичних робіт як республіканського, 
як і загально-союзного значення, не виключаючи Й тих, що їх 
зпзердж\є Державна плянова комісія Союзу РСР, подається на 
розгляд до Державної плянової комісії УСРР.

За цього пляну робіт республіканського значення затверджує 
безпосередньо Державна плянова комісія УСРР, а пляни робіт за



гальносоюзного значення вона погоджує з інтересами республіки 
й включає їх до збірного республіканського пляну обліково-стати 
стичних робіт.

9. Укроргбуд та його органи не беруть до розгляду, а дру
карні не мають права друкувати будь-які обліково-статистичні 
форми, інструкції обліку тощо, коли їх не затвердив Сектор на
родно-господарського обліку Державної плянової комісії УСРР.

10. Районові Й міські планові бюра виконують тільки ту ча
стину обліково-статистичних робіт, що її покладено на них за збір
ним планом обліково статистичних робіт. Виконувати інші роботи 
районові й міські планові бюра можуть тільки за спеціяльного 
кожного разу дозволу Державної плянової комісії УСРР.

11. На Державну планову комісію УСРР покладається:
а) утворити мережу курсів для районових статистиків та роз

винути систему заочного навчання;
б) організувати спеціяльні факультети й технікуми обліку та 

статистики.
12. Народній комісаріат освіти УСРР, порозумївшися з Дер

жавною плянозою комісією УСРР, повинен забезпечити вкорі
нення обліково-статистичних дисциплін та техніки облікової ро
боти в учбових програмах шкіл 2-го ступеню, фабрично-заводських 
шкіл, технікумів і вищих шкіл.

13. На Державну плянову комісію УСРР (сектор народньо- 
господарського обліку) покладається видати уставу про порядок 
затвердження обліково-статистичних робіт.

ІІ.
14. Цю постанову видано на виконання арт. 8 постанови РНК 

Союза РСР з 9 травня 1931 року „Про організацію обліково- 
статистичних робіт” (36. Зак. СРСР 1931 р. N° 28, арт. 221).

Харків, 26 вересня 1931 р.
Голова РНК УСРР Сербиченко. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ 1 НАРКОМГОСПУ УСРР

236. Про коло осіб, що їх не можна виселяти адміністративно, 
без фактичного надання житлової площі.

Щоб упорядкувати адміністративне виселення громадян із 
житлових приміщень, НКЮ і НККГ УСРР п о с т а н о в и л и :

1. В жодному разі не можна адміністративно виселяти з будь- 
яких будинків (крім готелів) без фактичного надання житлової 
площі нижченаведених осіб, що мають за чинними законами 
спеціяльні житлові пільги:

1) членів родин робітників, посланих працювати в колгосп
ному будівництві (25-тисячникІв) (36. Зак. СРСР 1930 р. N° 1, 
арт. 7), що лишилися в приміщенні відрядженого робітника;



2) членів родини робітників освіти, посланих працювати на 
село (36. Зак. СРСР 1930 р. № 51, арт. 527), що лишилися в 
приміщенні посланого на село робітника;

3) робітників першої і другої групи, що працюють по далеких 
місцевостях СРСР і поза великими міськими селищами (36. Зак. 
СРСР 1930 р. № 41, арт, 427), І їх самих, і членів їхньої родини, 
що лишилися в приміщенні робітника;

4) інженерно-технічних і адміністративно-господарських ро
бітників (включаючи десятників), покликаних до роботи на удар
них булівництеах (36. Зак. СРСР 1931 р. № 34, арт. 256 і 36. 
Зак. УСРР 1931 р. № 26, арт. 205);

5) кваліфікованих робітників і спеціалістів, переміщуваних з 
розпорядження органів праці (36. Зак. СРСР 1931 р. № 39, 
арт. 273.);

6) кваліфікованих робітників та осіб інженерно - технічного 
персоналу, посланих постійно працювати на Сталінградський 
тракторний завод (36. Зак. СРСР 1931 р. № 44, арт. ЗОЇ);

7) осіб інженерно-технічногО (включаючи десяїників) та адмі
ністративно-господарського персоналу, посланих працювати на 
будівництво Магнетогорського, Кузнецького і Петрівського (За
байкалля) металюргійних заводів (36. Зак. УСРР 1930 р. № 25, 
арт. 241) Дніпрокомбінату (36. Зак. УСРР 1931 р. № 1. арт. 4) 
і Нафтопродуктопроводу Армавір—Україна (Зб. Зак. УСРР 1931 р. 
№ ?5, арт. 194);

8) осіб, посланих працювати в установах, підприєлісТвах та 
організаціях СРСР за кордоном для торговельної, дипльома- 
тичпої і консульської служби (Зб. Уз. УСРР 1928 р. №23, арт. 195 і 
Зб. Зак. УСРР 1929 р. № 7, арт. 16);

9) членів родини медичних робітників, посланих працювати 
до робітничих селищ і сільських місцевостей (Зб. Зак. УСРР 1931 р.
№ 16. арт. 141);

10) військових службовців кадрового старшинського складу 
(крім молодшого реченцевої служби), віськових службовців рядо
вого складу понадреченцевої служби, а так само членів родин 
цих військових службовців І родин військових службовців кад
рового рядового й молодшого старшинського складу реченцевої 
служби (Зб. Зак. СРСР 1931 р. № 23, арт. 263 і Зб. Зак. УСРР 
1931 і оку № 1, арт. 8);

У в а г а .  Якщо особи кадрового старшинського складу 
РСЧА, переведені на службу в іншу місцевість, протягом 
місячного реченця, відколи ЇМ дано житлову плошу у новому 
МІСЦІ служби, не звільняють свого попереднього житла у 
будинках НКВійськмору. то їх виселяється з них будинків 
без надання іншої житлової площі (Зб. Зак. СРСР 1931 р. 
№ 53, арт. 3*12);

і п  ч л е н і в  родини осіб. Щ О  вчаться у  військово - навчальних 
школах (Зб. Зак. УСРР 1931 Р- № 1. арт. 8).



12) осіб, що перебувають у перемінному складі територіяіьних 
частин або притягнених до допризивного готування, а так само 
членів родини цих осіб, якщо зазначених осіб виселяється про
тягом часу їх військового навчання (36. Уз. УСРР 1927 р. №43, 
арт. 196);

13) наукових робітників, зареєстрованих у Всеукраїнському 
комітеті допомоги вченим, членів Товариства ксл. політичних 
каторжан (Зо. Уз. УСРР 1927 р. № 43, арт. 176), героїв праці 
(36. Уз. УСРР 1927 р. № 66, арт. 252) та осіб, нагороджених 
орденом .Трудовий червоний прапор УСРР“ (36. Зак. УСРР 
1931 р. № 26, арт. 208), а так само членів родин зазначених осіб, 
що живуть разом з ними;

14) персональних пенсіонерів (35. Зак. УСРР 1931 р. № 17, 
арт. 147), інвалідів війни (36. Зак. УСРР 1927 р. № 43, арт. 196) 
та інших державних пенсіонерів і членів їх родин, що живуть 
укупі з ними.

У в а г а .  Державні пенсіонери, крім персональних пен
сіонерів та інвалідів війни, мають право на житлові пільги 
тільки тоді, коли вони мали це право за своїм останнім 
місцем служби (36. Зак. УСРР 1930 р. № 5, арт. 54).

2. Право фактично одержати житлове приміщення за адміні
стративного виселення, передбачене у п.п. 4—8 арт. 1 цієї по
станови, належить і зазначеним у цих пунктах особам, і членам 
їхньої родини, що лишилися в їхньому приміщенні, а так само 
особам, що їм це приміщення, згідно з законом, передано на 
тимчасове користування.

3. З права, передбаченого в арт. 1 цієї постанови, фактично 
одержати житлове приміщення за адміністративного виселення 
відповідні особи корисгають тільки протягом реченця, що на 
нього належними законами надано житлових пільг їм самим або 
особам, що від них вони одержали приміщення в тимчасове ко
ристування.

4. Не можна адміністративно виселяти з будьяких будинків 
без фактичного надання житлового приміщення тих із неперелі- 
чених в арт. 1 цієї постанови осіб, що одержали житлоплощу 
у відповідних будинках не від тої установи, підприємства, чи 
організації, яка здійснює надане їй виселення. Це правило чинить 
незалежно- від того, коли будинок перейшов у відання даної уста
нови, підприємства або організації: чи до видання закону про 
надання ЇЙ права виселяти, чи після того, а так само незалежно 
від підстав цього переходу (закріплення, оренда, купівля тощо).

Виняток з наведеного правила становлять ті з неперелічених 
в арт. 1 цієї постанови осіб, що живуть у будинках, якими ві
дають лікарні, дитячі будинки, учбові й наукові заклади і сту- 
денські гуртожитки. Цих осіб не можна виселяти без фактич
ного надання Їм житлового приміщення тільки за випадків, коли 
їх виселяється з будинків, що перейшли у відання вищезазначених



установ після 31 серпня 1927 р., незалежно від підстав цього 
переходу (закріплення, оренда, купівля тощо).

5. В разі переходу будинка від однієї організації до іншої, 
осіб, що одержали житлову площу у переданому будинку від 
організації, яка його передала, так само не можна адміністра
тивно виселяти без фактичного надання Іншого житлового при
міщення увесь час, доки висловлювана особа зберігає трудовий 
зв'язок з організацією, від якої вона одержала житлоплощу в 
переданому будинку.

6. За всіх випадків, зазначених в арт. арт. 1,4 і 5 цієї поста
нови житлову площу треба надавати в межах того самого за
людненого пункту, і, по змозі, в районі місця постійної роботи 
висєлюваного.

7. Особам, виселюваним із приміщень, що потребують не
відкладного ремонту, треба обов'язково надавати інше житлове 
треба приміщення, додержуючи таких правил:

1) з приміщень, що потребують невідкладного ремонту, висе- 
люваних осіб розміщується в інших частинах того самого будинку, 
або в інших будинках для чого жильців цих будинків потісню- 
ється, вилучаючи з їх користування зайвини житлоплощі, що є 
у них понад норму у формі окремої кімнати;

2) ці зайвини вилучається адмістративним порядком, за по
становою відповідних органів міської ради тимчасово, доки 
скінчать невідкладний ремонт;

3) по скінченні цього ремонту вилучені зайвини житлоплощі 
повертається колишнім користувачам цих зайвин, а осіб, що тим
часово посідали ці зайвини, переселяється у відремонтоване при
міщення;

8. Осіб, виселюваних з будинків, що їм погрожує обвал, обов'яз
ково виселяється в Інші приміщення, що їм міська рада звільняє 
для цієї потреби, вилучаючи для цього в околишньої людности 
зайвини житлоплощі, що є в неї понад норму у формі окремої 
кімнати.

Харків, 27 вересня 1931 р.
Наркомгосп УСРР Кузьменко. Заст. НКЮ та ГПР Приходно.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК* в жовтня 1931 р. № 228.

ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМЮСТУ І НАРКОГОСПУ УСРР

237. Як прикладати постанову ВУЦВК І РНК УСРР з 5 вересня 
1931 р. „Про виселення нетрудових осіб із будинків, що 

, перейшли у власність держави'*.
Підстава: Арт. 4 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 

В вересня 1931 р. Про виселення нетрудових осіб з будин
ків, що перейшли у власність держави (36. Зак. УСРР 
193! г. Л& 23, арт. 2/8).



1. Як виходить з назви постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 
5 вересня 1931 р.—„Про виселення нетрудових осіб з будинків, 
що перейшли у власність держави", чинність цієї постанови ши
риться на всі без винятку будинки, шо перейшли у власність 
держави, а саме: не тільки на ті, що перейшли до держави за 
підставами, прямо зазначеними у цій постанові (справлений 
податкових недоплат та інших довгів державі і конфіскація), 
але й на такі, шо стали власністю держави з інших підстав, 
окремо не зазначених у згаданій постанові ВУЦВК і РНК УСРР 
з 5 вересня 1931 року.

2. Нетрудових осіб з будинків, шо перейшли у власність дер
жави виселяють органи міліції на листовну вимогу установ, під
приємств та організацій, що під їх заряд перейшли ці будинки. 
На добровільне звільнення приміщення дається 3 дні.

3. Разом з виселюваннями нетрудовими особами виселюється 
і членів їх родин та інших утриманців.

Тих членів родини зазначених осіб, що мають самостійні за
соби до життя, добуваючи їх громадсько-корисною працею, І 
через те мають виборчі права, виселяти не можна.

Так само не можна виселяти тих. шо не м^ють виборчих 
прав, якщо зараз вони займаються громадсько-корисною працею, 
працюючи у державних, кооперативних і громадських установах, 
підприємствах та організаціях.

4. За тими членами родин виселюваних, шо їх виселяти не 
можна, залишається тільки та частина житлоплощі, яку е о н и  

мають право займати за чинною у даному місці фактичною пере
січною нормою забезпечення житловою площею.

Коли приміщення, що Його займають зазначені особи, пере
більшує згадану норму, то цих осіб можна потіснити чи пере
селити в інше приміщення у тому самому будинкові відповідної 
до фактичної пересічної норми площі.

5. Коли будинок опише державний орган, шо виконує постанову 
просправлення належних державі довгів, чи про конфіскацію тощо, 
то його забороняється перевласнювати і заставляти, давати в 
оренду увесь або окремі його частини та вселяти у нього будь- 
кого без згоди на це органу, що описав будинок.

Тих, хто вселиться, зламавши цю заборону, вважається за 
вселених самовільно. Протягом місяця з дня іх вселення цих осіб 
виселяється адміністративним порядком за п. „м" арт. 1 постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 31/УПІ 1927 р. про адміністративне висе
лення громадян із житлових приміщень (36. Уз. УСРР 1927 р. 
№ 43, арт. 196 і 1928 р. № 18, арт. 116).

Харків, 27 вересня 1931 р.
Заст. НКЮ та ГПР Приходько. Наркоигосп УСРР Кузьменко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" ЗО вересня 1931 р. Мз 224.



ПОСТАНОВА НКЮ УСРР

238 Про кінцеві реченці подання виниклих до 1 травня 1931 р- 
лозовних вимог у справах, пов'язаних з операціями зовнішньої

торгівлі.

Зважаючи на засади артикулу 7 постанови ВУЦЗК ї РНК 
УСРР з 15 квітня 1931 р. „Про зміну й доповнення Цивільного 
кодексу УСРР* (36. Зак. УСРР 1921 р. № 13, арт. 121), а так 
само на те, шо у справах, пов'язаних з операціями зовнішньої 
торгівлі, встановлено \1і2 річну позовну давність, НКО УСРР 
п о с т а н о в и в :

Роз'яснити, що позовні вимоги, виниклі до 1 травня 1931 р., 
у справах, пов'язаних з операціями зовнішньої торгівлі, треба 
заявляти:

1. Вимоги, виниклі за шість місяців і більше, до 1 травня 
1931 р.— найпізіїіш ЗО квітня 1932 року.

2. Вимоги, виниклі в реченець менший, як шість місяців, до 
1 травня 1931 року,—протягом І1/* року з часу, коли виникло 
право на позов.

Харків, ЗО переспи 1931 р.
Заст. ПКЮ т-і ГПР Приходько.

ПОСТАНОВА ІІАРКОМПРАШ І НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР

239. Про умови праці в кооперативних артілях інвалідів

Підстава: Постанова НКПраці Союзу РСР з 7 серпня 
1930 р. 2оО тПро умови праць в кооперативних артілях 
інвалідів („Известич НКТ СССР*' 1930 р., /5).

1. Засади.

1. Умови праці членів кооперативних артілей інвалідів, що 
працюють у самих артілях, регулюється цією постановою.

Длння запомог ні випадок тимчісової або постійної непра- 
сездзтности регулюється окремими правилами, що їх видає Все- 
укрінстраікка відповідно до загальних директив Нзркомсоц- 
забе*у УСРР та Вукопінсшлки-

На членів товариств інвалідів, що працюють у себе дома, цю 
постанову не поширюється.

Умови праці осіб, що працюють у кооперативних артілях ін
валідів в наймах, регулюється загальним законодавством про 
працю.

Умови праці неповнолітніх учнів, що працюють у коопспа- 
тнвннх артілях інвалідів, регулюється чинними правилами про 
>мови праці учнів у промисловій кооперації.



ІІ. Робітний час
2. Нормальний робітний день для всіх підприємств коопера- 

рації інвалідів встановлюється в 8 годин, поступово переходячи 
на 7-ми годинний робітний день. Перехід артілей на 7-ми годин
ний робітний здійснюється з дозволу відповідної райкоопшспілки 
залежно від досягнень артілі в галузі механізації праці, підви
щення продуктивности лі раці, зниження собівартости продукції 
тощо.

3. Збільшення робітного часу членів артілей з відповідним 
підвищенням оплати надурочної роботи може мати місце за ухва
лою загальних зборів артілі, затвердженою від райкоопінспілки та 
інстрахкаси, лише підчас сезонових робіт, з тим що зазначене 
збільшення нормального робітного часу не може тривати більш 
як один місяць підряд та більш 3-х місяців загалом протягом 
року. В разі незгоди між райкоопінспілкою та інстракасою пи
тання остаточно розв'язує Інспектор праці.

4. Надурочна праця окремих членів артілі допускається з до
зволу райкоопінспілки та Інстрахкаси або їх уповноважених і 
сплачується: перші дві години — в півторачному розмірі, а по- 
нат дві години— в підвійному розмірі.

5. Всім членам артілей обов'язково надається певні дні від
починку найменш один день протягом 7-ми день, а в підприєм
ствах, де встановлено безперервну п'ятиденну—п'ятий день, а так 
само найменш */г години перерви на їжу. Ця перерва не входить 
в норму робітного дня.

6. Для матерів, що годують грудима, встановлюється, крім 
загзльних перерв, додаткові перерви годувати дитину.

Ці перерви повинні тривати найменш півгодини, з тим, що 
їх дається не більш, як через 3!/г години праці.

Певний час перерв та як їх використовувати — встановлю
ється правилами внутрішнього ладу в артілі.

7. Для окремих категорій робітників—членів артілей встано
влюється за постановою загальних зборів артілі ненормований 
робітний день. Список посад в артілях та в їх підприємствах з 
ненормованим робітним днем затверджує райкоопїнспілка разом 
з інстрахкасою.

8. Ночні роботи припускається зі скороченням 8-ми годинного 
або 7-ми годинного робітного дня: для другої зміни на */г години 
для третьої зміні — на 1 годину. Інвалідів 1 і 2 груп Інвалідиости 
до роботи на третій зміні не допускається.

9. Вагітних жінок, починаючи з п'ятого місяця вагітности, й 
жінок, що годують грудима, а так само неповнолітніх (до 18 ро
ків) до надурочних і нічних робіт не допускається. У підприєм
ствах, що перейшли на семигодинний робітний день, вагітних 
жінок до нічної роботи не допускається починаючи з шостого 
місяця вагітности, а жінок, що годують грудима,— протягом пер
ших шости місяців годування.



10. Вагітних жінок, починаючи з п'ятого місяця вагітносте, не 
можна посилати у відрядження без їхньої на те згоди.

Ш. Відпустки.

11. Чергові відпустки дається коштом, артілі один раз на рік 
тривалістю найменш іб робітних днів всіма членам артілей, що 
працювали безперервно в артілі найменш Б1/* місяців. Для інва
лідів 1 І 2 груп інвалідности чергова відпустка не може тривати 
менше 20 робітних днів. Особам, що працюють на дуже шкідливій 
та небезпечній роботі (арт. 14), дається ще додаткові відпустки, 
згідно з нормами Народніх комісаріатів праці Союзу РСР 1 УСРР.

12. Грошевої компенсації замість відпустки не припускається, 
крім випадків виплати такої при вибутті з артілі.

13. Вагітних жінок фізичної праці увільшоється від роботи 
протягом 56 день до родива і 56 днів по родивІ, а вагітних жінок 
конторської та розумової праці—протягом 42 днів до родива 
і 42 днів по родиві, за винятком працюючих жінок тих професій, 
що .їх дорівнюється до фізичної праці за спеціяльними постано
вами Наркомпраці (постанова Наркомпраиі Союзу РСР з 3 сер
пня 1920 р. № 256 — „Известия НКТ СССРЯ 1930 р. №23-24).

IV. Умови праці по великих та шкідливих для здоров'я виробництвах.

14. Забороняється уживати працю жінок і неповнолітніх в 
особливо важких та шкідливих для здоров'я виробництвах І на 
підземних роботах, відповідно до списків Наркомпраці.

15. Члени артілі, що працюють на особливо небезпечній ро
боті або на роботі, що потребує перебування в ненормальній 
температурі, вогкості, або при якій брудниться ‘.тіло, а так само 
з вимог громадської гігієни, видається коштом артілі спецодяг 
та запобіжні приладдя (окуляри, маски, респіратбри, мило тощо) 
порядком та за нормами, що їх встановлено правилами Нарком
праці Союзу РСР і УСРР для робітників і службовців відповід
них державних, кооперативних та громадських підприємств і 
установ.

V. Охорона праці

Правила та обов'язкові постанови про техніку безпеки й про
мислової санітарії, що їх видали Наркомпраці Союзу РСР і УСРР, 
поширюється лише на виробничі й промислові підприємства та 
загальні майстерні артілів інвалідів.

Про всі нещасливі випадки на виробництві, крім випадків 
смерти, треба обов'язково в 3-х денний реченець складати акти. 
Ці акти негайно надсилається до відповідної інстрахкаси. Акти 
про нещасливі випадки складає комісія охорони праці при даній 
артілі з участю представника управи артілі і, в разі потреби, 
досвідчених осіб.



Про випадки смерти акти складають негайно і, крім того 
управа артілі телефоном або телеграфно повідомляє про такі 
випадки місцевий орган праці.

17. Відповідальність за запровадження до життя правил тех
ніки безпеки та промислової санітарії, а так само за додержання 
всіх встановлених правил щодо умов праці членів артілей, покла
дається на управи артілей.

Управи артілей повинні вивішувати в приміщеннях артілі всі 
чинні постанови, інструкції й правила щодо умов праці артілі.

18. Безпосередній нагляд за виконанням від управ артілей 
всіх встановлених правил щодо умов праці, техніки безпеки і 
промислової санітарії покладається на спеціяльних осіб, що їх 
уповноважує Всеукрінстрахкаса спільно з Вукогінспілкою.

Зазначені уповноважені можуть складати з управами артілей 
угоди щодо порядку та реченців здійснення заходів у справі 
техніки безпеки Й промислової санітарії.

В разі недосягнення між зазначеними уповноваженими та 
управою артілі згоди, розбіжності в цій справі розв'язують спе- 
ціяльні комісії в складі представників від органів праці (голови 
комісії), органу соціяльного забезпечення місцевої ради та від
повідної інстрахкаси; вирішення цих комісій є остаточні.

19. Постійні комісії охорони праці, що є в артілях інвалідів, 
всіляко допомагають зазначеним в арт. 18 цієї постанови упов
новаженим та інспекції праці щодо здійснення догляду за умо
вами праці членів артілей, а так само щодо стану охорони праці 
та техніки безпеки в артілях.

Виявивши порушення встановлених умов праці в артілях ін
валідів і відмову управи артілі усунути ці порушення та пере
вести потрібні заходи, уповноважені Всеукраїнстрахкаси або ко
місії охорони праці вживають заходів через зазначені в арт. 18 
комісії, загальні збори членів артілі, або через інспекцію праці, 
щоб усунути зауважені порушення.

20. Щоб посилити заходи охорони праці техніки безпеки в 
артілях, артілі утворюють особливі фонди з відрахувань від 
щорічних прибутків артілі в розмірі найменш 5%.

Забороняєтеся артілями витрачали зазначені фонди, а так само 
інші кошти, що їх призначено на поліпшення в артілях інвалідів 
умов праці та техніки безпеки, на будь-які інші потреби.

21. Загальний нагляд за переведенням цієї постанови покла
дається на інспекторів праці місцевих органів праці.

VI Правила внутрішнього ладу.

22. Правила внутрішнього ладу для артілей інвалідів встанов
люють райкоопінспілки, відповідно до типових правил внутріш
нього ладу, що їх видала Вукопінспілка разом з Всеукрінстрах- 
касою, і затвердили Наркомсоцзабезу та Наркомпраці УСРР.



Зазначені правила внутрішнього ладу в частині охорони праці 
й техніки безпеки райкоопінспілтт погоджують з місцевою 
інстрахкасою.

Харків, 14 вересня 1931 р.
За Иаркомпраці УСРР Піскарьов. Наркомсоцзабезу УСРР ПокорниЙ

ПОСТАНОВА НАРКОМЗЕМУ УСРР

240. Про пенсійне забезпечення нагороджених орденом Союзу 
РСР, почесною революційною зброєю або орденом „Трудовий 

червоний прапор УСРР** та їх родин.
Підстава: Арт. 14 загальної устави про ордени Союзу 

РСР (36. Зак СРСР №ЗО р. № 26, арт. 287), арт. 4 по
станови ЦВК Союзу РСР з 5 травня 1930 р. „Про засто- 
стосування загальної устави про ордени Союзу РСРи 
[36. Зак. СРСР 1930 р. № 2 6, арт. 288), арт. арт. З та 4 по
станови ВУЦВК і РИК УСРР з 13 серпня 1930 р. „Про 
зміну законодавства УСРР у зв’язку з виданням загальної 
устави про ордени Союзу РСР“ (36. Зак. УСРР 1930 р. 
ЛҐз 19, арт. 185) та арт. арт. 6 і 15 постанови ВУЦВК і 
РИК УСРР з 5 серпня 1931 р. „Про орден „Трудовий черво
ний прапор УСРРа (36. Зак. УСРР 1931 р. М 26, арт. 208).

Народній комісаріят соціального забезпечення УСРР п о с т а 
н о в и в :

1. Додати до арт. З постанови НКСЗ УСРР з 1 липня 1929 р. 
„Про облік заробітків і прибутків пенсіонерів органів соціаль
ного забезпечення та умови припинення виплати пенсії в зв'язку 
з майновим станом їх (36. Зак. УСРР 1929 р. від. ІІ, № 14, арт. 57 
і 1931 р. №6, арт. 60) увагу в такій редакції:

У в а г а .  За обліку майнового стану пенсіонерів, наго
роджених орденом Союзу РСР, почесною революційною 
зброєю із знаком на ній ордена „Червоний прапор** або ор
деном „Трудовий червоний прапор УСРР**, не ураховується 
також щомісячні грошеві доходи, що їх має нагороджений 
за арг. 14 загальної устави про ордени Союзу РСР (36. 
Зак. СРСР 1930 р. № 26, арт. 288) та за арт. 6 постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР з 5 серпня 1931 р. „Про орден „Тру
довий червоний прапор УСРР** (36. Зак. УСРР 1931 р. № 26, 
арт. 208).

2. Додати до арт. 9 інструкції НКСЗ з 2 квітня 1928 р. про 
прикладення постанови ВУЦВК і РИК УСРР з 21 грудня 1927 р. 
„Про пенсійне забезпечення педагогічного персоналу установ со
ціального виховання для дефективних дітей (Зо. Зак. УСРР 
1928 р. від ІІ, №7, арт. 41) та до арт. 11 інструкції НКСЗ, НКО, 
НКФ й НКПраці УСРР з 10 липня 1928 р. про те, як подавати



заяви про пенсійне забезпечення та виплату пенсій виклапачан 
витих шкільних закладів і робітничих факультетів, а так само 
науковим робітникам (36. Зак. УСРР від ІІ, 1929 р. № 14, арт. 89) 
увагу в такій редакції:

У в а г а .  Встановлюючи розмір пенсійного забезпечення 
родинам померлих осіб, нагороджених орденом Союзу РСР, 
почесною зброєю із знаком иа ній ордена „Червоній пра
пор" або орденом „Трудовий червоний прапор УСРР\треба 
виходити із загальної суми утримання (платні), пенсії Й дз- 
даткових грошевих доходів (арт. 14 загальної устави про 
ордени Союзу РСР та арт. 6 постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
з 5 серпня 1931 р. „Про орден „Трудовий червоний прапор 
УСРР“), що їх нагороджений мав перед смертю".

Харнів, 19 вересня 1931 р.
Заст. Наркомсоцзабезу УСРР Іванов.

ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР

241. Як застосовувати чинне законодавство про позбавлення 
права на пенсії, видавані як соціяльне забезпечення.

Підстава. Арт. IV постанови ЦВК і РИК Союзу РСР з 
13 лютого 1930 р. „Про затверджений, устави про пенсії 
& запомоги порядком сои,їпльного страхування* (36. Зак. 
СРСР 1930 р. № 11, арт. 131), „ Устави про пенсії Іі запо
моги порядком соціяльного страхування* (36. Зак. СРСР 
1930 р. М 11у арт. 132), п. „а" арт. І постанови ЦВК і 
РИК Союзу РСР з 22 березня 1930 р. вПро усунення зла
мане виборчого законодавства Союзу РСРи (3б. Зак. СРСР 
1930 р. № 19, арт. 212) та арт. 19 постанови ВУЦВК і 
РИК УСРР з 5 травня 1931 р. „Про персональні пенсії 
особаму що мають виняткові заслуги перед Республікою, та 
про пільги й переваги для персональних пенсіонерів (36. 
Зак. УСРР 1931 р. N9 11, арт. 147).

1. Права на пенсію, видавану як соціяльне забезпечення, 
позбавляється такі категорії осіб:

а) осіб, позбавлених виборчих прав до рад, крім випадків 
позбавлення виборчих прав через душевну хворобу, або за ви
роком суду.

При цьому, коли особи, позбавлені виборчих прав, подали до 
вищих органів влади заяви на неправильне позбавлення їх вибор
чих прав, їх не можна позбавити права на пенсію аж до оста
точного т озгляду їхніх заяв;

б) осіб, що їм порядком чистки апарату заборонено назавжди 
або на час обіймати посади по всіх радянських органах, коопе



ративних 1 громадських організаціях (вичищені за першою ка
тегорією).

При цьому, особи, що їм заборонено обіймати посади на час, 
не мають права на пенсію тільки протягом реченця, на який їм 
заборонено обіймати посади;

в) осіб, позбавлених права на пенсію за вироком суду.
При цьому, цих осіб позбавляють права на пенсію тільки 

на реченець встановлений, в судовому вироці.
2. Якщо особам, позбавленим виборчих прав або права обій

мати посади в радянських органах, кооперативних і громадських 
організаціях, поновлюють права то органи соціяльного забезпе
чення можуть призначити їм пенсію тільки тоді, коли заяву їх 
про призначення пенсії підтримує державний орган або професійна 
чи інша громадська організація.

Цей артикул не поширюється на тих осіб, включення яких до 
списків позбавленців відповідна виборча комісія або вищий орган 
визнали за неправильне. Цим особам пенсію призначається на 
загалі них підставах.

Крім загальних випадків припинення видачи пенсії (через май
нову забезпеченість, тощо), передбачених в правилах Нарком- 
соцзабезу УСРР, пенсію перестають видавати ще за таких ви
падків:

а) коли пенсіонера притягнено до кримінальної відповідаль- 
ности за такі злочини, що з них суд може позбавити права на 
пенсію, тобто за злочини, передбачені арт. 29 Кримінального ко
дексу УСРР (36. Зак. УСРР 1930 р. № 24, арт. 227), а саме: 
1) за злочини державні (контр-революційні й особливо небезпечні 
для Союзу РСР злочини проти порядку управління), 2) за вій
ськові злочини за мирного часу, передбачені в арт. арт. 2063, 
2064, 2067, 205е, 20612, 206і3, 200і7, 20620, 20628 Кримінального ко
дексу УСРР, а за часів війни —за всі військові злочини;

б) на час позбавлення волі;
в) на час вислання або заслання судовим чи адміністративним 

порядком.
4. За всіх випадків (у тому числі за випадків, передбачених 

п. ,а* арт. З цієї Інструкції), якщо пенсіонера виправдано або 
припинено порушену проти нього кримінальну справу, то вида
вання пенсії поновлюють, сплачуючи йому пенсію за весь той 
час, на який виплату її було припинено, але найбільш за 6 міся
ців назад.

. 5. Якщо пенсіонера засуджено без позбавлення його права на 
пенсію Його за судовим вироком не позбавляють волі, не висилають 
і не засилають то виплату пенсії йому поновлюють на загальних 
підставах, але за минулий час не сплачують.

6. В разі смерти або безвісности особи, що не має виборчих 
прав до рад або що ЇЇ позбавили права обіймати посади в ра
дянських органах, кооперативних і громадських організаціях,—



члени її родини не мають права на пенсію на випадок смерти 
годувальника.

7. В разі смерти або безвісности особи, що її тільки тимча
сово позбавлено права обіймати посади в радянських органах, 
кооперативних і громадських організаціях, або що її було по
збавлено права на пенсію за вироком суду—членам родини 
цієї особи пенсію можна призначити на загальних підставах лише 
одночасної наявности таких двох умов:

а) коли уплив реченець на який померлого чи безвісного було 
позбавлено зазначених прав та

б) коли заяву про призначення пенсії підтримує державний 
орган, або професійна чи інша громадська організація.

Чинність цієї інструкції поширюється на всіх осіб, що мають 
право на пенсію від органів соціального забезпечення, зокрема 
на осіб, що мають право на персональну пенсію й запомоги на 
підставі постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 5 травня 1931 р. .Про 
персональні пенсії особам, що мають виняткові заслуги перед 
Республікою, та про пільги й переваги для персональних пенсіо
нерів* (36. Зак. УСРР 1931 р. № 17, арт. 147).

ІІ.
9. Касується такі обіжники Наркомсоцзабезу УСРР:
а) обіжник № 32 з 24 квітня 1929 р. .Про право на соціяльне 

забетечення та на кооперування в артілях інвалідів осіб, що ї х  
позбавлено виборчих прав до рад*;

б) обіжних № 106 з 27 березня 1910 р. .Про категорії осіб, що не 
мають права на пенсію порядком соціяльного забезпечення*.

Харків, 18 липня 1031 р.
Заст. Наркомсоцзабезу УСРР Іванов

П О П Р А В К И
до Кримінального Кодексу УСРР видання 1931 р. Із змінами та допов
неннями на 15 травня 1931 р. (кишенькове видання ДВОУ — видавництво

„Пролетар*).
Стор. З — рядок 7 арт. З вступного закону замість ,на" треба: — .за4*.
Стор. 4 — рядок 1 згори вступного закону замість .відділку" треба — .відділу".
Стор 10— В увазі І до арт. 14 треба викреслити слова: .з суворою ізоля

цією*.
Стор 49 — рядок 2 ч. 2 арт. 77 замість „полоном" треба .поломом".
Стор. 55 — В санкції арт. 96 пропущено слова: „позбавлення волі на реченець 

до трьох років або..*
Стор. 81 — В санкції част. З арт. 174 замість „п'ятьох років" треба .десятьох 

років". ___________

Редагують: редактори-коисультанти НКЮ
,-р,уда$.ЙККУ«м*’:цо ДВОУ Видавництво „Пролетар"

я Харків,2 друкарня ДВОУ УІІП. Пушкінська вул. 40.
рйїі. 2>& 3>  8Тир> И*600”1 ДР* аРк- Зам* ** 437.

»



-ТД РОЗПОРЯДЖЕНЬ-
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 

Ла 32 27 листопада 1931 р. № 32
з м і с т

ПОСТАНОВА РНК УСРР

246. Устава про Комітет хемізаші народнього господарства УСРР прп Державній 
оляиоьій комісії УСРР.

ПОСТАНОВИ ИКЮ УСРР
246. Про відповідальність медробітників за свавільне залишення роботи під час

пошестей.
247. Про порядок, як справляти з колгоспів та осібних господарств не внесені

вчасно платежі, належні з них за землевпорядні роботи.
248. Про зупинення позовної давности у майнових спорах, подаваних до свого

витого органу від установ, підприємств та організацій того самого уряд- 
ництва, господарського об’єднаний або кооперативної системи

ПОСТАНОВА НАРКОДЇГОСПУ УСРР
249. Про встановлення відрахувань та готування кадрів для системи житлової

кооперації.

ІНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ ПРИ НКСЗ УСРР
250. Про порядок, як визнавати душевно-хворих 1 недоумвих за недієздатних для

настановлення над ними опіки.

ПОСТАНОВА РНК УСРР

245. Усіава про Комітет хемізації народнього господарства УСРР 
при Державній пляновій комісії УСРР

І
1. Комітет хемізації народнього господарства УСРР е при 

Державній пляновій комісії УСРР.
2. На Комітет покладається:
1) розробляти основи 

в справі хемізації народ ь
БІБЛІОТЕКА

ІНВ. 6 6 5 ~зоз^\

і проблеми йзаходи 
УСРР;



2) розробляти перспективні плани хемізації народнього го 
сподарсгва УСРР та порядок, як здійснювати їх, а так само роз
глядати річні пляни народнього господарства з погляду відбитті 
в них завдань хемізації народнього господарства УСРР;

3) розробляти проекти постанов у справах хемізаціТ народ
нього господарства УСРР, щоб подавати Тх через президію 
Державної плянової комісії УСРР на затвердження Уряду УСРР.

4) давати висновки Урядові УСРР на проекти постанов, що 
їх подають урядництва з попяду забезпечення завдань хемі 
зації;

5) давати висновки президії Держа тої плянової комісії УСРР 
з усіх питань, опрацьовуваних у секторах Державної плянової 
комісії УСРР, що стосуються справи хемізації народнього госпо
дарства УСРР;

6) здійснювати загальний нагляд за переведенням від установ, 
підприємств та організацій роботи в царині хемілції народнього 
господарства УСРР;

7) здійснювати беспосерєдній зв’язок з науково-технічними, 
господарськими та громадськими організаціями, що працюють 
в питаннях хемізації народнього господарства;

8) організувати з’їзди, конференції та наради у питаннях їх*, 
мізації;

9) збирати й рословсюджувати інформації про роботу та до 
сягнення в царині хемії в СРСР і за кордоном.

3. Комітет має право:
1) давати урядництвам та установам УСРР доручення опраиьо 

вувати окремі питання, доповіді і матеріяли в царині хемізації;
2) притягати поодиноких осіб, платно за окремими угодами 

і безплатно порядком громадської роботи, опрацьовувати допо 
віді та матеріяли;

3) притягати до розгляду питань хемізації відповідальних 
робітників секторів Державної плянової комісії УСРР, урядництв, 
установ, організацій та окремих підприємств УСРР, а так само 
авторитетних експертів та фахівців, в тому числі і а за кордону;

4) організувати постійні та тимчасові комісії для розробки 
окремих питань;

5) вимагати від усіх урядництв та інших установ УСРР пс 
ріодичні звіти про їхню роботу в царині хемізації;

6) видавати популярні та наукові журнали, праці, звіти та 
інші друковані матеріяли з питань хемізації;

7) організувати виставки, лекції, наукові демонстрації, кон
сультації та конкурси з питань хемізації;

8) делегувати счоїх представників у всі установи УСРР та 
СРСР для участи в обговоренні питань хемізації народнього 
господарства.

4. Органами Комітету є пленум і президія Комітету. До 
складу президії Комітету входить голова Комітету, заступник



голови, члени президії числом, що його визначає Державна пля- 
нова комісія УСРР, І вчений секретар Комітету. Персональний 
склад пленуму та президії Комітету затверджує Рада народнії 
комісарів УСРР їм подання президії Державної планової комі
сії УСРР.

5. Пленум Комітету скликають найменш двічі на рік розгля
дати важливіші питання, покладені на Комітет. Зокрема він роз
глядає:

1) проекти основних директив щодо хемізації народнього го
сподарства УСРР;

2) перспективні та річні плани народнього господарства УСРР 
з погляду завдань хемізаиії;

3) доповіді з окремих галузів і питань хемізації народнього 
господарства й хемічиої промисловости УСРР;

4) звіти та доповіді про діяльність президії Комітету.
6. Для технічного обслуговування Комітет хемізаиії УСРР має 

свій апаоат, штати якого затверджується встановленим порядком.
7. Витрати на утримання Комітету покладається на державний 

бюджет за кошторисом Державної плянової комісії УСРР.
8. Комітет має під своїм зарядом спеціальні грошеві фонди на 

субсидування окремих науково-дослідних робіт, фінансування робіт 
науково-технічних товариств та дання дотацій на видання нау
кових праць.

9. Комітет має свою печатку з державним гербом.
ІІ

Цю постанову видано на підставі арт. 11 постанови РНК 
Союзу РСР з 10 серпня 1931 року. «Про затвердження Устави 
про Комітет хемізації народнього господарства Союзу РСР при 
Державній пляновій комісії Союзу РСР* (36. Зак. СРСР 1931 р. 
№ 51, арт. 336) на доповнення постанови РНК УСРР з 4 березня 
1931 р. «Про передачу Комітета хемізації у відання Державної 
плянової комісії УСРР (36. Зак. УСРР 1931 р. № 6, арт. 59) 
і на скасування постанови РНК УСРР з 18 травня 1929 р. „Устава 
про Комітет хемізації народнього господарства при Раді народ
нії комісарів УСРР“ (36. Зак. УСРР 1929 р., № 15, арт. ЮЗ).

Харків, 13 «жовтня 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. Керівничий справ РНК УСРР Я. Касян.

ПОСТАНОВИ НКЮ УСРР
246. Про відповідальність медробітників за свавільне 

залишення роботи під час пошестей
За останній час спостерігається багато випадків, коли медро- 

бітники свавільно залишають роботу під час пошестей.



Зважаючи на те, шо санітарні заходи щодо охорони здоровая 
людности, а особливо боротьба з пошестями саме тепер набирають 
виїмкової ваги, треба вважати випадки, коли медробітники сва
вільно залишають роботу під час пошестей, за вчинки соціяльно- 
небезпечні.

Тому Народній комісаріат юстиції УСРР п о с т а н о в и в :
Медробітники, що свавільно залишають роботу під час пошестей 

підлягають кримінальній відповідальності за арт. 99 Криміналь
ного кодексу УСРР.

Харків, 17 жовтня 1931 р.
НКЮ та ГПР Поляков.

Член колегії НКЮ—Т. в. об. зав. кодсектора А. Вікторов 
Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 29 жовтня 1931 р Мг 248

247. Про порядок, як справляти з колгоспів та осібних
господарств не внесені вчасно платежі, належні з них за

землевпорядні роботи

НКЮ УСРР,- порозумівшись із Наркомземом УСРР та Всеукра
їнською конторою Держбанку СРСР, п о с т а н о в и в :

1. Не внесені вчасно платежі за виконані від органів НКЗему 
УСРР землевпорядні роботи, належні з колгоспів та осібних госпо
дарств, справляється за судовими наказами.

2. Передбачені в арт. 1 судові накази видається протягом 3 день, 
як подасть позивач заяву доданого дсг цієї постанови зразку 
(див. додаток).

Заяву подається у двох примірниках до народнього в суду в місці 
осідку позивача.

3. Судового наказа викладається на звороті одного з примір
ників поданої від позивача заяви і він має містити в собі всі відо
мості, зазначені в арт. 229 ЦПК УСРР.

Другий примірник заяви позивача залишається при справах 
суду,

4. Для справлення платежів, належних з колгоспів за земле 
впорядні роботи, районові виконавчі комітети (міські ради) подають 
одержані судові накази безпосередньо до місцевої філії Держбанку 
СРСР разом з дорученням переказати зазначену в судовому 
наказі суму відповідній землевпорядно-виробничій конторі НКЗему 
УСРР, що зробила землевпорядження.

На підставі цих документів філія Держбанку СРСР списує 
вищезазначену суму з рахунку колгоспу, що на нього видано судо
вого наказа, і переказує її на рдхунок землевпорядно-виробничої 
контори, зазначеної у дорученні РВК (міськради).

З осібників належні за судовими наказами суми справляється 
на загальних підставах через сільради або судових виконавців, 
згідно з ЦПК УСРР. ЦІ суми РВК (міськради) вносять безпосередньо



на рахунок вищезазначених землевпорядно-виробничих контор за 
складеними з цими конторами договорами.

Харків, 3 листопада 1931 р.
Т. в. об. НКЮ та ГПР А. Вікторов.

Член колегії НКЮ —зав. кодсектора С. Прігов

Додаток до арт. 247 Збірника Законів 
(до арт. 2 постанови НКЮ УСРР).

Донародньогосуду............  ........................  . . . .  . . . .

ЗАЯВА ПРО ВИДАННЯ СУДОВОГО НАКАЗУ

На підставі постанови НКЮ УСРР з 3 листопада 1931 р. .Про порядок, як 
справляти з колгоспів та осібних господарств не внесені вчасно платежі, на
лежні з них за землевпорядні роботи" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 32 арт. 247)

. ____ _ районовий виконавчий комітет (міська рада)

просить видати судового наказа на справляння з

. „. . . _ _________ (точна адреса)
не внесених вчасно платежів за виконані землевпорядні роботи за розрахунком, 
зазначеним у вншенаведеному витягові із списка задовжености за землевпорядні 
роботи.

ВИТЯГ ІЗ СПИСУ ЗАДОВЖЕНОСТИ ЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ РОБОТИ

1. Назва та адреса колгоспу або прізвище, ш‘я, по-батькові та адреса 
осібника

2. Реченець справлюваного платежу

3. Загальна сума, що належить до салати відповідно до вико
наних стадій землевпорядних робіт ........................................ .... .........

4. Сума, що ЇЇ вже внесено на оплату землевпорядних робіт
5. Сума, що належить до справляння
6. Пеня за н вчасне внесення „ , т" »/о»/о із суми справлю

ваного платежу від реченая платежу (п.-2) до " , 193 р.

Крб. | Коп.

Разом належить до справляння 

(Написати суму довгу словами)

Місто, село * ’ (місяць) 193 р

Печатка РВК 
чи міськради.

Голова РВК чи міськради 
Зав рай (міськ) земвідділу



248. Про зупинення позовної давности у майнових спорах, 
подаваних до свого вищого органу від- установ, підприємств 
та організацій того самого урядниіітвз, господарського 

об'єднання або кооперативної системи

НКЮ УСРР п о с т а н о в и в :
1. Роз'яснити, що позовна давність у майнових спорах між 

установами, підприємствами та організаціями того самого уряд- 
ництва, господарського об'єднання або кооперативної системи 
зупиняєуься за випадків, коли, відповідно до п. „б* арт. 3. Устави 
про державний арбітраж (36. Зак. СРСР 1931 р. № 26, арт. 203) 
зазначені спори подається до вищого органу відповідної установи 
господарського об'єднання чи кооперативної системи.

Отже, коли в дальшому, з дозволу згаданого вищого органу, 
майновий спір передається до відповідного органу державного 
арбітражу, то задавнювання в такому спорі продовжується на 
реченець, що минув з дня, відколи спір подано до вищого органу, 
до дня, коли цей орган дав дозвола передати згаданий спір на 
розв'язання державного арбітражу.

2. Щоб зміцнити договірну й плянову дисципліну та приско
рити взаємні розрахунки у майнових спорах установ підприємств 
та організацій усуспільненого сектора між собою, встановити, що 
вищі органи повинні розв'язувати питанні про дозвіл передати 
вищезазначені спори до органів державного арбітражу у най- 
коротший реченець.

Осіб, що завинили тяганиною у вищезазначених справах, при
тягати до кримінальної або дисциплінарної відповідальности, 
залежно від обставин кожного окремого випадку.

Харків, б листопада 1931 р.
Т в. об. НКЮ та ГПР А. ВІкторов.

Член колегії НКЮ—зав. кодсектора С. Гїрігов.

ПОСТАНОВА НАРКОМГОСПУ УСРР

249. Про встановлення відрахувань на готування кадрів для 
системи житлової кооперації

Погоджено з Наркомфіном і Укржитлоспілкот
Беручи на увагу, що система житлової кооперації відчуває 

гостру потребу в кадрах робітників різних кваліфікацій для ро
боти по експлуатації жител, Наркомгосп, порозумівшися з НКФ 
УСРР та Укржитлоспілкою, на доповнення інструкції Голов- 
упркомюспу з 17 квітня 1931 р. „Як прикладати постанову ВУЦВК 
і РНК УСРР з 15 січня 1931 р. „Про орендну плату за будинки, 
що ними відають міські та селищні ради" (36, Зак. УСРР 1931 р 
№ 20, арт. 166), п о с т а н о в и в :



1. Дозволити житлозо-орендним та житлово-будівельним коо
перативам відрахувати протягом одного року, починаючи з 
1 жовтня 1931 р., на готування на перепідготування кадрів робіт
ників різних кваліфікацій, потрібних для житлової кооперації 
(управителів будинків, робітників з галузі рахівництва, палівни- 
ків тощо) один відсоток від своїх гуртових прибутків.

2. Зобов'язати систему житлової кооперації протягом реченця, 
зазначеного в арт. 1 цієї постанови, відраховувати з Інших своїх 
джерел (кошти Укржитлокоопбуду, Укржитлокооппостачу тощо) 
на готування та перепідготування кадрів кошти розміром не 
менш від загальної суми відрахувань на це від гуртових 
прибутків житлових кооперативів.

3. Вишукати кошти система житлової кооперації повинна за 
рахунок зниження собівартости будматеріялів, що їх вона ви
робляє, раціоналізації роботи, зниження адміністративно-госпо
дарських витрат, тощо.

4. Встановити, що протягом року за рахунок коштів, що їх 
відраховується за цією постановою, по відповідних учбових за
кладах та курсах має постійно навчатися найменш 3.000 чол., 
з тим, шоб по закінченні року було всього підготовлено най
менш 6.000 чол.

5. Плян розгортання учбових закладів та курсів Укржитло- 
спілка погоджує з сектором кадрів та праці Наркомгоспу.

Порядок витрачання відрахувань на готування кадрів вста
новлює Укржитлоспілка.

Харьків, 8 жовтня 1931 р. Заст. Наркомгоспу УСРР Косило.

ІНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ
ПРИ НКСЗ УСРР

250. Про порядок, як визнавати душевно-хворих і недоумних 
за недієздатних для настановлення над ними опіки

Підстава. Арт. 59 Кодексу законів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського стану (36. Зак. УСРР 
1931 р., № 2/, арт, 169). Погоджено з НКЗдоров'я УСРР 
і НКЮ УСРР.

1. Душевно-хворих і недоумних визнають за недієздатних, 
для настановлення над ними опіки, відповідні районові вико
навчі комітети або міські ради, підпорядковані безпосередньо 
центрові, на підставі матеріялів медичної експертизи, додержуючи 
правит цієї інструкції.

2. Медичну експертизу душевно-хворих і недоумних, для 
визнання їх за недієздатних, роблять спеціяльні комісії, що їх 
утворюється при районових і міських інспектурах охорони здо
ров'я в складі: районового або міського інспектора охорони здо



ров'я (голова комісій, двох лікарів, по змозі психіатрів, при
значуваних на подання інспектора охорони здоров'я від прези
дії районового виконавчого комітету або міської ради, від кого 
слід, та народнього судді.

У в а г а .  Якщо є об'єднана камера народнього суду, то 
до складу комісії, зазначеної в цьому артикулі, входить 
народній суддя—завідатель камери.

3. Комісії починають медичну експертизу душевно-хворих й не 
доумних, діставши відповідні пропозиції від органів, що відають 
справою опіки та піклування, від органів охорони здоров'я, суду 
або від прокуратури.

4. Комісія, в разі потреби, запитує лікаря, що лікував хворого, 
осіб, що на них хворий або заінтересовані особи посилаються, 
а так само осіб, що клопочуть про настановлення над хворим 
опіки.

Комісія може приміщувати огляданого до спеціальних ліку
вальних закладів для упевнення, на реченець не довший, як один 
місяць або піддати Його на той же реченець доглядові вдома.

5. Про наслідки медичної експертизи комісія складає доклад
ного акта за підписом усіх членів комісії, зазначаючи дослівно 
відповіді огляданого на поставлені йому запитання, виявлені при 
огляді дані, а так само кінцеві висновки комісії в питанні про 
недієздатність огляданого.

Розгляд в комісії кожної справи щодо огляду хорого, для 
встановлення його иедієздатности, не повинен тривати більш 
як десять день, крім випадків, коли оглядуваного приміщено до 
лікувального закладу а,бо піддано його доглядові вдома, для пе
ревірки стану його здоров'я.

6. Постанови комісії набувають сили і виконується їх як 
затвердить їх президія відповідного районового виконавчого 
комітету або міської ради, кому слід.

Постанови комісій подається на затвердження до президії 
міських рад через секцію охорони здоров'я цих рад, яка обго
ворює ці постанови і в 3 дні із своїм висновком подає їх на 
затвердження президії міської ради.

7. Президії районових виконавчих комітетів і міських рад, 
розглядаючи постанови зазначених комісій, можуть, у разі по
треби, безпосередньо заслуховувати висновки лікарів комісії щодо 
стану здоров'я огляданого, а так само можуть користати з вис
новків знавців (експертів).

8. Ухвали президій районових виконавчих комітетів і міських 
рад у справах про визнання душевно-хворих Й недоумних за 
недієздатних можуть оскаржити Опротестувати): установа, що 
порушила питання про медичну експертизу, самий огляданий, 
інші заінтересовані особи та ще прокуратура.

9. Скарги й протести, передбачені попереднім артикулом цієї 
інструкції, подається без обмеження реченця до Центральної
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опікунської ради при НКСЗ УСРР, через президію того відпо
відного райвиконкому або міськради, що їх постанову оскар
жаться (спротестовзсться). Зазначені скарги (протесіи) райви
конком а Зо міськрада надсилають до Центральної опікунської 
ради в 3 денний реченець, разом Із справою та зі своїм виснов
ком на скаргу.

10. НадіЙшлІ скарги Центральна опікунська рада розв^зує 
з участю найменш двох лікарів психіатрів з призначення Нар
ком ідоров'я УСРР на підставі матеріалів, що в в справі Коли 
буде треба, то Центральна опікунська рада збирає додаткові по
трібні дані та може робити нову медичну експертизу безпосе
редньо. або через відповідну місцеву комісію (арт. 2).

11. Встановлення факту видужання особи, що над нею було 
настановлено опіку з причин її душевної хвороби або недоумно- 
сти, відбувається тим самим порядком, що й визнання и за ду
шевно-хвору або недоумну.

Харків. 29 жовтня 1931 р.
Голова центральної опікунської ради при НКСЗ УСРР Иванов.

Поправки до 36. Зак. УСРР за 1931 р.

№ 36. Зак. Стор, Ря док Надруковзво Треба
ЗО 683 11 зн. арт. Ш арт. 253
• • 20 * арт. 16 арт. 61
• 664 8 зг. арт. 176 арт. 196
• 59 і 6 зг. Наркомзему На р к о м с о и з а б е з у
п 5 9 2 3  з г . 1929 р 1928 р.
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1 БІБЛІОТЕКА УРСР 1
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Укр.тіт М 94, жб Харків, 2 друкарня ДВОУ УПП. Пушкшськ* вул. 40.
Тир. 14.200 10 стор. Здн. № 469.
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:

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1932 РІК

З Б І Р Н И
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО- 

— СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ -----------

Офіційне видання Народвього Комісаріату Юстиції. :

Крім українського тексту цього видання, збірник і 
видається також окремо для російських нацрайонів ; 
та російських організацій мовою російською. :

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет- 5 
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково ] 
доплачується 1 крб. {

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій- : 
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, : 
тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково : 
за абетковий покажчик 1 крб. І

і Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнвггоцентру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, іі), або до міжрайонових контор Період- 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар
кові— вул. Вільної Академії, 41, або викликайте 
уповноважених тел. 66 — 27.



РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ 
№ 33 9 грудня 1931 р. № 33

З М І С Т
ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР.

251. Про зміну арт. арт. 93*. 96 та 169* Кодексу законів про працю.
252. Про бечівникн на сплавних річках УСРР.
253. Про скасування постанови ВУЦВК і РНК УСРР „Про облік авто-мото-

транспорту".
254. Про скасування „Устави про районові та міські комісії сприяння експортові"

і •Устави про центральну нараду сприяння експортові при Українській' 
економічній нараді".

255. Про зміну законодавства УСРР про акційн» товариства
°56. Про виселення з будинків Народнього комісаріату військових- і морських 

справ.
257. Про доповнення постанови про адміністративне виселення громадян ів жит

ловпх приміїцепь.
258. Про обов'язкові примірники творів друку для книгозбірень

ПОСТАНОВИ РНК УСРР.
259. Устава про Комітет винахідництва при Українській економічній нараді
260. Типовий статут сільського споживчого товариства (ССТ).
261* Типовий статут закритого робітничого споживчого кооперативу (ЗРК).

ОБОВ’ЯЗКОВІ ПОСТАНОВИ ГОЛОВШЛЯХУПРАВИ УСРР.
262. Про охорону шосовкх 1 грунтових шляхів та про порядок, як ними кори

стуватися.
263. Про подання ви автогосподарсгв облікових відомостей за стан І роботу

автотранспорту.
ПОСТАНОВА НАРКОМГОСПУ УСРР.

264. Про поменшений житдооревдних кооперативів та заведення госпрозрахунку
в будинковому господарстві.

ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР.
251. Про зміну арт. арт. 93і, 96 І 169а Кодексу законів про

працю.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада 

родніх комісарів УСРР г*-о-ст-е іус-з-гтпг—,
на-

Б15Л1СТБКА УРСР |

1н*. ббГЗоз'-І



І.
Поробити в Кодексі законів про працю (36. Зак. УСРР 

1929 р. № 29, арт. 229 і 1931 р. Я* 26, арт. 204) такі зміни:
1. Пункт 3 арт. 932 ухвалити в такій редакції:
(939. Для подання до розціночно-конфліктної комісії заяв про 

розгляд конфліктів встановлюється такі реченці:...)
„3. Для всіх наймачів у справах про вивертання із належних 

робітникам або службовцям сум — найпізніш протягом 14 днів 
від дня, коли робітник або службовець заявив про незакснність 
вивертання або неправильність його розміру, а в справах про 
вивертання за привласнення, втрату або навмисне зіпсування 
майна, що його наймач видав користуватися найманцеві — від 
дня, коли виявили шкоду".

2. Арт. 96 ухвалити в такій редакції:
„96. У підприємствах і установах усуспільненого сектору при 

змінних роботах тривалість роботи в нічній зміні можна зрів
нювати з денною. За цих випадків за кожну годину нічноі 
роботи платять при погодинній оплаті як за 8/т денної години 
при 8 І 7-годинному робітному дні і як за 6/5 денної години 
при 6-годинному робітному дні. При відрядній оплаті за кожну 
годину нічної роботи понад відрядній заробіток доплачують 
при 8 і 7-годинному робітному дні одну сьому і при 6-тигодин- 
ному робітному дні одну п'яту погодинної ставки того розряду, 
що до нього віднесли даного робітника.

При беззмінних роботах тривалість нічного робітного часу 
скорочується на одну годину. За цих випадків за кожну годину 
нічної роботи платять при погодинній оплаті як за ®/7 денної 
години при 8-годинному робітному дні, як за 7/б денної години 
при 7-годинному робітному дні 1 як за в/Б денної години при
6-годинному робітному дні. При відрядній оплаті за кожну го
дину нічної роботи понад відрядний заробіток доплачують 
при 8 годинному робітному дні одну сьому, при 7-годинному 
робітному дні одну шосту та при 6-годинному робітному дні 
одну п'яту погодинної ставки того розряду, що до нього від
несли даного робітника.

У в а г а  1. Порядок, як платити за нічну роботу в при
ватних підприємствах і господарствах, де працюють позмінно 
регулюють правила, що їх видав Народній комісаріат праці 
Союзу РСР, порозумівшися з Всесоюзною центральною 
радою професійних спілок.

У в а г а .  2. За нічний час уважається час з 10 годин 
вечора до 6 годин ранку.

3. Пункт 10 арт. 1692 ухвалити в такій редакції:
(1692. Обов'язковому розглядові на розціночно-конфліктних 

комісіях, як оснозної першої інстанції, належать конфлікти 
у справах...):



,10) Оплати браку; вивертання за шкоду, заподіяну найма- 
чеві у тих випадках, коли за спеціальним законом на це треба 
постанови розціночно-конфліктної КОМІСІЇ".

И.41

*' Цю постанову видано на підставі арт. 7 постанови ЦВК 
1 РНК Союзу РСР з 3 червня 1931 р. „Про деякі зміни трудо
вого законодавства" (36. Зак. СРСР 1931 р. Ке 35, арт. 257) 
і відповідно до постанови РНК Союзу РСР з 11 серпня 1931 р. 
„Про зміну трудового законодавства" (36. Зак. СРСР 1931 р. 
№ 51, арт. 334).
Харків, 10 листопада 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР В. ПораЙко. Се
кретар ЗУЦВК М. Василенко.

252. Про бечівники на сплавних річках УСРР.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на- 

родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
І.

1. Для задоволення потреб сплавляння, рибальства та інших 
потреб народнього господарства по сплавних (не судноплавних) 
водяних шляхах (річках і озерах) лається для неплатного кори
стання надбережну смугу певної широчини — бечівник.

2. Бечівник дається, щоб причалювати і припинати до берега 
сплави, тягти їх кодолою, в’язати сплави, щоб складати на за
плавних місцях дрова, доки їх не підніме вода або не скинуть 
їх з берега, щоб охороняти сплавного дерева, щоб принагідно 
зазимувати й збудувати тимчасові приміщення для робочого 
персоналу, щоб пасти тяглову худобу, витягати, сушити, лаго
дити рибальське приладдя та щоб дати пристановище мисливцям.

3. Бечівники встановлюється на сплавних (не судноплавних) 
водяних шляхах, коли ними відбувається значний сплав або за 
випадків окремих умовин путі, на прохання заінтересованих 
установ і організацій, за постановами відповідних районових 
виконавчих комітетів або міських рад, підпорядкованих безпо
середньо центрові, що їх територією проходять сплавні водяні 
шляхи.

4. Бечівник встановлюється на обидвох берегах завширшки бе 
чівника до 5 метрів і завдовжки стільки—скільки треба.

За окремих випадків, у місцях, де зв'язують і витягають 
сплави на берег, а так само для налагодження сплавляння та для 
Інших сполучених із сплавлянням потреб, районові виконавчі комі
тети й міські ради, підпорядковані безпосередньо центрові, мо
жуть встановлювати на сплавних водяних шляхах бечівник 
завширки до 20 метрів.



5. На водяних течіях, де сплавляння провадять тільки тимчасово 
прибулою водою, бечівннк існує як стежка проходити робіт
никам, що сплавляють або гонять дерево, тільки на час, коли 
сплавляють або гонять дерево.

6. Під час поводі сплавних (не судноплавних) рік і озер до
пускається неплатно скрізь переходити і переїздити вздовж 
смуги поводі, а так само, якщо сплав пристане або річка зміліє 
за смугою бечівника, то й неплатно користуватися з дільниці 
землі, вільної від будівель і потрібної для лагодіння та спускання 
на воду сплаву.

7. Право користати з берегової смуги, приділеної під бечівники, 
зберігається за користувачами надбережної смуги з тим, проте, 
щоб це користування не пс шкодило спорудам, що є на смузі 
бечівників. Споруджати різні будівлі і споруди на Сечівникові, 
а так само вести грабарські роботи, що можуть утрудняти сплав, 
землекористувачі можуть тільки з дозволу відповідного райо 
нового виконавчого комітету або міської ради, підпорядкованої 
безпосередньо центрові.

8. Споруди, що їх поставили на бечівниках різні установи, 
організації та особи для своїх потреб, ці установи, організації 
та особи утримують власним коштом.

9. Право загального користування бечівником не поширю
ється на простір прибережної смуги, де є садиби, садки, вино
градники та інші особливо цінні садження, гідротехнічні Й меліо
ративні споруди, на простір берегів, укріплених спеціальними 
спорудами або садженнями, а так само на санітарно-технічну 
охоронну зону річки або озера, звідки беруть воду для водо
гону залюдненого пункту.

10. Ремонтузіти пошкоди бечівника повинні ті, хто Його 
пошкодив. Ремонтувати пошкоди бечівника від стихійного лиха 
(повідь, злива) є.обов‘язок районоеих виконавчих комітетів або 
міських рад, підпорядкованих безпосередньо центрові, терито
рією яких проходить бечівник. ЦІ роботи районові виконавчі 
комітети Й міські ради виконують коштом організацій, що про
вадять сплав.

11. Органам, що регулюють сплавляння, надається право не
платно користуватися бечівником для робіт щодо поліпшення, 
підтримання й охорони сплаві іння, а так само безплатно ви
користовувати для цих робіт пісок, глину, камінь і нарінок.

12. У районах фортець, укріпіених районів і в районах роз
ташування батерІД корисгаги з берегової смуги допускається 
тільки з доззолу зійскового урядництва на умовах, що воно 
визначить.

13. Порядок, як користати з берегоаоТ смуги в межах при
кордонної території, встановлюють органи Об'єднаної державної 
яоліїичнсї управи Союзу РСР.



14. Наглядати виконання правил цієї постанови покладається 
-г районові виконавчі комітети і міські ради, підпорядковані 
безпосередньо центрові, що їх територією проходять сплавні 
ЧОДЯНІ шляхи.

ІІ.
15. Цю постанову видано на підставі арт. 41 постанови РНК 

Союзу РСР з 24 жовтня 1930 року: „Статут внутрішнього во
дяного транспорту" (36. Зак. СРСР 1930 р. №*55, арт. 582).

16. Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 15 червня 1927 р. 
.Положення про бечівники" (Зб. Зак. УСРР 1927 р. № 28, 
арт. 136) скасувати.
Харків, 10 листопада 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський, Заст. голови РНК УСРР Дудник Се- 
(ретар ВУЦВК ЛІ. Василенко.

253. Про скасування постанови ВУЦВК І РНК УСРР «Про 
облік авто-мото-транспорту**.

Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет і Рада на- 
-одніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 27 березня 1925 року „Про 
іЗблік авто-мото-транспорту“ (35. Уз. УСРР 1925 р. № 15, арт. 111), 
в зв'язку з виданням постанови Ради народніх комісарів Союзу 
РСР з 5 липня 1931 року „Про впорядкування обліку авто- 
мото транспорту" (Зб. Уз. СРСР 1931 р. № 44, арт. 300) ска
нувати.
Клрк.в, 10 листопада 1931 р.

Голова ВУНВК Г. Петровський Заст голови РНК УСРР Сербичеико. 
Секретар ВУЦВК М Василенко.

>54. Про скасування „Устави про районові та міські комісії 
сприяння експортові** і „Устави про центральну нараду сприяння 

експортові при Українській економічній нараді".
У зв'язку з видзниям від Ради народніх комісарів Союзу РСР 

12 вересня 1931 року „Устави про експортові наради" (Зб. Зак. 
СРСР 1931 р. № 59, арт. 381) Всеукраїнський центральний вико
навчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :  

Постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 25 березня 1931 р. „Устава 
про районові та міські комісії сприяння експортові" (Зб. Зак. 
УСРР 1931 року № 10, арг. 91) і РНК УСРР з 8 квітня 1931 року 
„Устава про центральну нараду сприяння експортові при Україн

ській економічній нараді" (Зб. Зак. УСРР 1931 р. Кз 11, арт. 107) 
скасувати.
Харків. 10 листопада 1931 р

1 олова ВУЦВК Г. Іїетрбнський. Заст. голови РНК УСРР' В. Порайко Секре
тар ВУЦВК М. Василенко.



255. Про зміну законодавства УСРР про акційні товариства
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада нар) 

ніх комісарів УСР]5 п о с т а н о в и л и :
I.

1. Частину 2 арт. 322;Цивільного кодексу УСРР ухвалиті 
такій редакції:

„Порядок заснування, діяльности й ліквідаці акційних то 
риств визначається законодавством Союзу РСР".

2. Арт. арт. 323—336 Цивільного кодексу УСРР скасувати
II.

3. Цю постанову видано на зміну постанови Все> країнські 
центрального виконавчого комітету і Ради народнії коміса 
УСРР з 14 лютого 1930 року: „Про зміну законодавства УС 
про акційні товариства" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 5. арт. 
відповідно до постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 3 вереї 
1931 року: „Про зміну устави про акційні товариства" (36. З 
СРСР 1931 р., № 58, арт. 373).
Харків, 10 листопада 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. Сек 
тар ВУЦВК М Васнленко.

53. Про виселення з будинків Народнього комісаріяту військ
вих 1 морських справ.

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

І.
1. Зобов'язати міські і селищні ради протягом трьох місяі 

виселити з будинків Народнього комісаріяту військових і мс 
ських справ, всіх тих, хто не є в лавах робітничо-селянської че 
воно! армії. Виселяти слід за постановою ЦВК і РНК Союзу Р( 
з 17 серпня 1931 р. „Про виселення з будинків, належних орган 
Народнього комісаріату військових і морських справ, осіб, і 
не є у лавах Робітничо - сельнської червоної армії" (36. Зг 
СРСР 1931 р. № 53, арт. 342).

2. Запропонувати міським і селищним радам для переведеш 
зазначеного в арт. 1 виселення утворити за проводом голої 
міської або селищної ради чи Його заступника спеціальні коміс 
з обов'язковою участю представників військового урядництва 
місцевої ради професійних спілок.

3. Зобов'язати міські Й селищні ряди давати робітникам, слу> 
бовцям і іншим категоріям трудящих, виселюваним за цією пост 
новою, придатну житлову площу.



4. Трудящих можна виселяти через два місяці від дня, коли 
заявили про виселення, незалежно від того, чи дасть місцева 

да протягом зазначеного часу виселюваним житлову площу чи ні.
Осіб, що належать до нетрудових елементів, можна виселяти 

рсз сім днів після того, як їм заявлено про виселення, не даючи 
житлової площі.
5. Особи кадрового начальницького складу робітничо-селян- 
Фї червоної армії, що їх переводять на службу в іншу місце- 
.ТЬ, повинні протягом місяця від дня, коли їм дали житлову 
ощу у місці нової служби, звільнити замешкуване приміщення 
будинках Народнього комісаріату військових і морських справ 
іередати його органам цього комісаріяту.
Усіх, хто не звільнить цих приміщень протягом зазначеного 

су, треба негайно, виселити адміністративним порядком, не 
ючи їм житлової площі.
6. Виселюють органи міліції за списками, що їх подають місце- 
м радам начальники залог.
7. ІІародньому комісаріятові комунального господарства та 
родньому комісаріятові юстиції УСРР протягом трьох днів 
дати інструкцію, як прикладати цю постанову, і протягом мі- 
ия подати до Ради народніх комісарів УСРР проєкта постанови 
о зміну чинного законодавства у зв'язку з цією постановою.

ІІ.
8. Цю постанову видано на виконання постанови ЦВК і РНК 
юзу РЦР з 17 серпня 1931 р. „Про виселення з будинків, на- 
жних органам Народнього комісаріяту військових і морських 
рав, осіб, що не « у лавах Робітничо-селянської червоної 
чіґ (36. Зак. СРСР 1931 р. № 53, арт. 342).
>кіо, 15 листопада 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Дудник. Секретар 
ІВК М. Васи/іенко.

7. Про доповнення постанови про адміністративне виселення 
громадян з житлових приміщень.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада ка- 
хпіх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
Дод'ти до арт. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 31 серпня 
'7 року „Про адміністративне виселення громадян із житлових 
вміщень* (36. Зак. УСРР 1927 р. № 43, арт. 196 і 1931 р. 
13, арг. 122) увагу 3 в такій редакції:
.Увага 3. Як виселяти з приміщень, що є на території під 

иечств державної промисловости, яка має оборонне значення, 
їрониіх цим підприємствам осіб, регулюється постановою Цен



трального виконавчого комітету і Ради народнії комісарів Сс 
РСР з 13 вересня 1931 року „Про виселення з приміщень, що * 
території підприємств державної промисловости, що має і 
ронне значення*.

Місцеві ради повинні давати виселюваним цим порядком 
бітникам і службовцям та Іншим категоріям трудящих лридг 
для житла площу, за чинними в цій місцевості нормами.

Точний перелік категорій трудящих, що їм треба давати і 
житлову площу, встановлює Народній комісаріат комунальї 
господарства УСРР, порозумівшися з Народнім комісарія 
праці УСРР*.

ІІ.
Цю постанову видано на підставі арт. 11 постанови ЦЕ 

РНК Союзу РСР з 13 вересня 1931 року „Про виселення з г 
мїщень, що є на території підприємств державної промислово 
що має оборонне значення* (36. Зак. СРСР 1931 р. № 60, арт. З 
Харків, 15 листопада 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. О 
гар ВУЦВК М. Василенко.

258. Про обов'язкові примірники творів друку для книгозбір»

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет І Рада на; 
ніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и .

I.
1. Додати до кодексу законів про народню освіту УСРР < 

арт. 6237, 624і та 6242 в такій редакції:
„6237. Крім безплатних обов'язкових примірників творів др) 

що їх одержує Українська книжкова палата безпосередньо 
поліграфічних підприємств, Українська книжкова палата 
право додатково бронювати з продукції видавництв потрібне чи 
примірників для платного постачання тим бібліотекам, що її 
внесено до списку книгозбірень на безплатне постачання*.

„624і. Народній комісаріят освіти УСРР встановлює спи 
універсальних бібліотек, що їм треба безплатно постачати обов 
нові примірники всіх республіканських видань*.

„6242. Розподіляє платні обов'язкові примірники творів др 
Українська книжкова палата через спеціальний колектор, за Р 
вилами, що їх встановлює Народній комісаріят освіти УСРР 
зом з Комітетом у справах друку при Раді народнії коміса 
УСРР*.

II.
2. Цю постанову видано на підставі арт. 6 постанови ЦВ 

РНК Союзу РСР з 23 серпня 1931 р. „Про постачання найгол 
пішим державним книгосховищам усіх видань, що виходять 
території Союзу РСР*, і на додаток до постанови ВУЦВК і Р



СРР з 29 вересня 1926 р. та 31 серпня 1927 р. „Про обов'яз- 
т примірники творів друку". (36. Зак. УСРР 1926 р. № 58, 
зт. 383 та 1927 р. № 43, арт. 193-194).

3. Цій постанові надати чинности з 1 січня 1932 року, 
ірків, 15 листопада 1931 р.

Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Дудник. Секретар 
УЦВК М. Васнленко.

ПОСТАНОВИ РНК УСРР.

259. Устава про Комітет винахідництва при Українській
економічній нараді.

1. Для сприяння винахідництву й керівництва справою вина- 
дництва в УСРР при Українській економічній нараді € Комітет 
инахідництва.

2. На комітет винахідництва покладається:
1) керувати й наглядати діяльність усіх органів винахідництва 

ри установах, підприємствах і організаціях УСРР;
2) безпосередньо керувати органами винахідництва при цен- 

ральних установах та організаціях УСРР;
3) наглядати виконання на території УСРР постанов і роз- 

оряджень в галузі винахідництва;
4) систематично наглядати, з доручення Комітету при Раді 

раці й оборони, запровадження до життя окремих винаходів та 
ехнічних удосконалень, що мають важливе значення для народ- 
ього господарства, а так само виконувати інші завдання Ко- 
ітету винахідництва при Раді праці й оборони;

5) затверджувати типові устави про органи винахідництва 
ініею необ'єднаних народнії комісаріатів УСРР, що їх розробля
ть ці народні комісаріати, порозумівшись із Всеукраїнською 
адою професійних спілок;

6) розглядати пляни й кошториси органів винахідництва на- 
одніх комісаріятів та центральних організацій УСРР і давати їм 
воТ вказівки;

V) провадити облік винаходів і технічних удосконалень, що 
іають важливе значення для народнього господарства, особливо 
'Оглядати запровадження їх до життя та наглядати провадження 
'бліку винаходів в урядництвах;

8) розв'язувати спірні питання, що виникають між урядниц- 
вами щодо здійснення винаходів і технічних удосконалень та 
в'язаних із цим витрат;

9) розробляти заходи, що сприяють масовому робітничому 
винахідництву, допомагати організовувати нові установи для 
*<спертизи й* розробітку винаходів, а також органінувати нові 
'станови для експертизи Й розробітку винаходів;

10) скликати республіканські з'їзди й наради в справі вина



хідництва, оголошувати конкурси, допомагати влаштуванню 
ставок радянських І закордонних досягнень техніки;

11) організувати обмін досвідом між різними органами ви 
хідництва й контролювати запровадження до життя наслід 
цього обміну;

12) наглядати готування кадрів робітників для органів вн 
хідництва;

13) розв'язувати загальні питання, що надходять порядк 
нагляду, про застосування пільг винахідникам, що мають авті 
ське свідоцтво;

14) сприяти поліпшенню правного стану винахідників, їхі 
науково-технічній і загальній освіті, навчанню в учбових зак' 
дах, а також організації експертизи й розробітку винаходів.

3. Комітет винахідництва складається з голови, його заст) 
ника, секретаря комітету і членів, що їх настановлює Українсь 
економічна нарада.

Із складу комітету виділяють президію в складі голови, йо 
заступника, секретаря й п'яти членів, що їх затверджує У краї 
ська економічна нарада на подання Комітету.

Президія розв'язує від Імені Комітету всі поточні справи.
4. Чергові засідання Комітету відбуваються найменш один р 

на два місяці.
Позачергові засідання призначає президія Комітету.
На засідання комітету і його президії запрошують предстаг 

ників заінтересованих установ і організацій.
5. Постанови Комітету є остаточні і їх можна скасуват 

тільки Українська економічна нарада порядком нагляду.
6. Штати й кошторис комітету затверджується установлень 

порядком на подання президії Комітету.

ІІ.
7. Скасувати арт. арт. 8—12 постанови РНК УСРР з 8 квіти 

1930 р. „Про заходи сприяння винахідництву" (Зб. Зак. УСРР 
1930 р. № 9, арт. 101).

8. Цю уставу видано на підставі арт. 13 постанови ЦВК 
РНК Союзу РСР з 9 квітня 1931 року „Устава про винаходи 
й технічні вдосконалення" (Зб. Зак. СРСР 1931 р. №21, атр. 181)

Харків, 25 листопада 1931 р.
Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. Керівннчий справ РНК УСРР Я. Касян.

260. Типовий статут сільського споживчого товариства (ССТ)
1. Мета і завдання.

1. Члени..............................колгоспів (сільсько-господарських
комун, артілей, товариств спільного обробітку землі), робітники



.ймити, а також осібники—бідняки й середняки та службовці
............................сел (або, що живуть на території діяльности

........................ сільських рад . . . . .  . . району УСРР,
збровільно об'єднуються в сільське споживче товариство (ССТ) 
з засадах широкої самодіяльности.

2. ССТ на основі генеральної лінії партії та директив уряду, 
авить за своє завдання брати участь у соціялістичній перебу- 
зві сільського господарства та всебічно сприяти вступові до 
злгоспів бідняків і середняків, зміцненню колгоспів та радгоспів 
ліквідації глитайства як кляси на основі суцільної колекти- 
зації.
ССТ розгортає в районі своєї діяльности радянську коопе- 

ітивну торгівлю на засадах господарського розрахунку І на 
>шти людности, будуючи свою роботу на основі класового 
жнципу, ув'язки її з виконанням виробничих плянів і сільсько- 
сподарських заготівель та найкращого задоволення речами 
оживання робітників, колгоспників, бідняків, середняків та ін- 
ої трудящої людности села на засадах кооперування їх як спо- 
авачів.
До участи в своїй роботі ССТ притягає кооперативний актив 

Ровиків, застосовуючи як серед робітників ССТ, так і серед 
юперактиву соціалістичні методи праці (ударництво, соцзма- 
ння, зустрічні пляни тощо).
ССТ організує доброякісний крамообіг, здійснюючи швидкий 

іамообіг, своєчасний завіз краму відповідно до попиту на 
>ого та вчасне виконання заготівельних плянів.

ССТ бере активну участь у перебудові побуту колгоспників, 
редпяків, бідняків та наймитів на соціалістичних засадах.

2. Діяльність ССТ.
3. Щоб здійснити зазначені завдання, ССТ:
1) складає торговельно-фінансові і виробничі рокові та квар- 

ільні пляни своєї діяльности на основі плянових лімітів і зав-
ань, що він одержує від....................................райспоживспілки,
максимальним використанням місцевих ресурсів і можливостей;
2) розгортає роботу на суцільне кооперування в найкоротший 

фмін трудящих і притягнення коштів людности (паї, вклади, 
занси і спеціальні внески);

3) укладає договори з райспоживспілкою та іншими поста* 
альниками в районі своєї діяльности на закупівлю товарів, а 
ікож інші договори, щоб як слід виконати роботу ССТ;

4) організує вивчення попиту споживачів свого району, щоб 
аксимально пристосувати добір і якість виробів промисловости 
о вимог і потреб людности, що її воно обслуговує, а надто 
олгоспників, розробляє й дає замовлення, здійснює систематич- 
ий контроль над якістю продукції, що надходить від постачаль 
иків, і відповідністю її добору цим замовленням;



5) дбає про найшвидчий крамообіг, не допускаючи скупчеі 
зайвих остач краму, а так само запроваджує в усій своїй робо 
суворий режим ощадностй;

6) поширює крамничну мережу і організує закриті розподі- 
ники в радгоспах, сільсько-господарських колективах і пром* 
лових підприємствах у районі сврєї діяльности;

7) організує заклади громадського харчування (їдальні, кухь 
культурні чайні, буфети) та хлібопечення, організує та кі 
руе роботою самодіяльних колективів (самодіяльні їдальні, г< 
роди тощо), а також за потрібних випадків, за згодою райсік 
живспілки, організує власні сільсько-господарські підприємств 
(городи, ягідники, свинарники, молочарські фарми тощо);

8) заготовляє сільсько-господарські продукти та сировині 
а токож предмети другорядного експорту та контрактує харчої 
продукти за договорами, що їх ССТ укладає з райспоживспілно* 
для-виконання централізованих заготівель, та зверх цих догс80 
рів—на задоволення місцевих потреб (колгоспників, робітним; 
тощо), всіма способами сприяючи збільшенню місцевих харчовн 
і крамових ресурсів;

9) мобілізує маси на переведення загально-державних госпо 
дарсько-політичних заходів (засівні та збиральні кампанії, пер? 
вибори рад, розповсюдження державних позик тощо).

10) сприяє загальному навчанню, організуючи харчування шко 
лярїв і учителів та організуючи торгівлю предметами культур 
ного обслуговування.

НІ. Членство, права і обов'язки членів ССТ.

4. До ССТ можуть вступати членами ті робітники-наймити, кол 
госпники й осібники—бідняки й середняки, службовці та іні» 
трудящі, а також члени їхніх родин, що живуть в районі Його 
діяльности та віком не молодші від 14 років.

Члени ССТ, які не дійшли 16 років, при розв'язанні питань 
діяльности ССТ мають право дорадчого голосу і не можуть обя 
рати та бути обраними до управи й ревізійної комісії ССТ.

До членів ССТ не приймають куркулів та інших осіб, позбаз 
лених виборчих прав до рад, а також неповнолітніх (до 18 ро 
ків) членів їхніх родин, що матеріально від них залежать. Вя 
нятки з цього правила можна робити; а) для членів родини, у 
складі яких є віддані радянській владі червоні партизани, чер 
воноармійці й червонофльотці (рядового та старшинського складуй 
сільські вчителі- і вчительки та агрономи, з умовою якщо вони 
ручаться за членів своєї родини; б) для колишніх дрібних кра
марів, ремісників та кустарів, позбавлених через свої заняття ь 
минулому права обирати до рад, коли вони будуть прийняті до 
складу сільсько-господарських або промислових кооперативних 
організацій на підставі законодавства УСРР. Однак, зазначен



в п.п. „а* 1 „6“ особи не можуть обирати й бути обраними на 
членів виборних органів ССТ.

Чужоземці, що працюють в Союзі РСР, але не мають права 
обирати до рад, можуть бути за членів ССТ, але їх не можна 
обирати на членів Його виборних органів.

5. До складу членів ССТ приймає управа ССТ.
Кожний, що вступає до ССТ вносить вступний внесок та 

пайовий внесок залежно від свого соціального та майнового стану, 
розміром та в реченці, установлені для відповідної категорії тру
дящої людности.

Кожний член ССТ відповідає за зобов'язання ССТ (хоча б вони 
виникли до його вступу в ССТ) в розмірі повного пайового 
внеску, що з нього належить.

Справляння за довги члена ССТ не можна звертати на його 
лай в ССТ.

6. Членам ССТ надається перевага перед нечленами в про
дажу їм краму, а також продукції виробничих підприємств ССТ.

7. Кожний член ССТ може вийти з Його складу, подавши про 
це заяву до управи ССТ.

Члена ССТ, що не виконує перед ним своїх зобов'язань, ла
має постанови органів ССТ або чинить на шкоду інтересів со
ціалістичного будівництва, виключають з ССТ за постановою 
управи ССТ.

Зі складу ССТ безумовно виключають осіб, що їх виключено з 
колгоспів за сприяння глитаям та за шкідництво, а також осіб, що їх 
знято з роботи на підприємствах та установах з тих самих причин.

8. На відмову прийняти до членів ССТ і на виключення 
з його складу можна подавати скаргу загальним зборам (з'їздові
делегатів) ССТ або управі ................................... райспоживспілки,
що їх постанови є остаточні.

9. Порядок відповідальности членів ССТ за його довги, по
рядок повернення пайових внесків членам ССТ на видання цих 
внесків їх спадкоємцям, а також порядок перерахування пайових 
внесків з одного споживчого товариства в друге за зміною чле
ном ССТ його домівки визначається в інструкціях, що їх видає 
Вукопспілка.

IV. Кошти ССТ.

10. Кошти ССТ складаються: з майна, що він одержав у влас
ність при утворенні ССТ, Із вступних і пазових внесків, відраху
вань з прибутків, позичкових коштів (вклади, аванси, цільові 
внески, кошти, що надходять від державних, професійних та ін
ших установ, організацій і підприємств) та різних безповоротних 
надходжень.

Кошти ці поділяється на капітали: а) основний, б) пайовий, 
в) запасний і г) спецїяльний.

Порядок утворення та використання цих капіталів визнана-



вться чинним законодавством і інструкціями, що їх видає Вукоп- 
спілка.

11. Із прибутків, що їх одержує ССТ, роблять установлені 
законом та вищими організаціями споживчої кооперації відраху
вання, а решту прибутків повертають на розвиток діяльг 
ности ССТ.

Розподіляти прибутки (на паї, забір краму або за іншими 
ознаками) поміж членами ССТ не дозволяється.

V. Керівництво справами ССТ.

12. Справами ССТ керують загальні збори членів або з'їзд 
делеґатівта. управа. Делегатів обирають на кожний з'їзд діль
ничні збори членів.

Порядок, як скликати загальні збори та заміняти їх з'їздами 
делегатів, визначається в інструкціях, що їх видають вищі орга
нізації споживчої кооперації.

13. Загальні збори (з'їзд делегатів) є вищий орган керування 
ССТ, обирає управу та ревізійну комісію ССТ, а також представ
ників на з'їзд делегатів райспоживспілки, затверджує пляни, звіти 
та кошториси ССТ, встановлює розподіл прибутків І порядок, 
як покривати втрати ССТ, встановлює, відповідно до директив 
вищих органів споживчої кооперації, розмір пайових внесків чле
нів ССТ І правила, як приймати вклади від членів ССТ, розв'язує 
справи про набуття, заставу та перевласнення будівель і про за
будову, розглядає скарги на управу та ревізійну комісію, розв'я
зує справи про відповідальність членів управи і ревізійної комі
сії за недбайливість та хибність їхньої робзти, а також розв'язує 
всі інші вижливіші справи в діяльності ССТ. Загальні збори 
(з'їзд делегатів) скликається найменш один раз на квартал.

Загальні збори (з'їзд делегатів) дійсні, коли на них бере участь 
найменш половина всього числа членів ССТ (делегатів). В 
разі, ця кількість членів ССТ (делегатів) не з'явиться, то повторні 
збори дійсні за всякої кількости присутніх. Постанови загальних 
зборів (з'їзду делегатів) ухвалюють більшістю голосів, відкритим 
голосуванням.
^ 14. Управу ССТ обирають на 1 рік у складі . . . .  осіб,
і вона є виконавчий орган ССТ, відає всіма Його справами, несе 
цілковиту відповідальність за роботу ССТ, та заступає ССТ без 
особливої на це довірености у всіх його справах і зносинах*

Зокрема діа управу покладається: провадити торговельні, за
готівельні, виробничі, фінансові та інші господарські справи ССТ, 
укладати від імени ССТ різні договори і угоди, видавати від імени 
ССТ грошеві зобов'язання, вчиняти акти на оренду, придбання І 
перевласнення будівель та іншого майна (щодо придбання І пере
власнення будізель, — з дозволу загальних зборів членів або з'їзду 
делегатів), видавати довірености, приймати нових членів ССТ, вести 
списки членів ССТ із зазначенням їхніх пайових внесків, складати



пляни діяльности, кошториси і звіти ССТ, наймати і звільняти 
робітників та службовців ССТ, вести рахівництво і діловодство, 
організувати філії, крамниці, майстерні, склади та інші торго
вельно-промислові підприємства в межах планів, ухвалених на 
загальних зборах членів чи на з'їзді делегатів та згідно з дирек
тивами вищих органів споживчої кооперації.

15. Управа обирає зі свого складу голову, розподіляє між свої
ми членами обов'язки щодо керівництва роботою ССТ за прин
ципом одноначальности і покладає на відповідних членів упраьи- 
цілковиту відповідальність за доручену їм роботу, надаючи їм 
на це потрібних прав.

Договори, довіреності, грошеві зобов'язання, а також вимоги 
на одержання грошей з кредитових та іншіх установ повинні 
мати підписи голови управи або і’.ого заступника та ще одного 
члена управи.

Грошеві документи, крім підпису управи, повинні мати ще 
підпис бухгальтера (або рахівника) ССТ.

Засідання управи відбуваються прилюдно з широким втяг- 
ненням до участи на них коопактиву та іншіх членів ССТ.

Управа ССТ повинна вести рахівництво і звітність за формами 
та з додержанням правил, що їх встановлює Вукопспілка.

Члени управи ССТ, що порушили свої обов'язки, відповідають 
за втрати, заподіяні ССТ, солідарно.

VI Громадський контроль і роботи кооперативногого активу.

16. Громадський контроль над роботою ССТ здійснює його 
ревізійна комісія, що її обирають реченцем на один рік у складі 
— осіб.

Члени ревізійної комісії, що порушили свої обов'язки, відпо
відають як за службові злочини.

17. Масовий контроль над роботою ССТ провадять крамничні 
комісії та комісії при підприємствах сільсько-господарського 
значення та громадського харчування на основі спеціяльних 
інструкцій, що їх затвердила Вукопспілка.

18. Всіх членів управи та інших виборних органів ССТ можуть 
дотерміново відкликати їхні виборці в разі встановлення їх без- 
діяльности, безгоспрдарности або вчинків, що шкодять соцїялі- 
стичному будівництву.

VI!. Взаємини ССТ з вищими споживчими кооперативними організаціям*.

19. ССТ є член ...... .............................. . райспоживспілки і має
права юридичної особи. Планові завдання, лімити та директивні 
вказівки райспоживспїки і вищих споживчих кооперативних орга
нізацій, а також укладені від них і об'єднань, що є при них, з 
Іншими організаціями договори та угоди в частині, що стосується 
ССТ, є обов'язкові для ССТ.



За зламання цих директив, завдань та лімітів райспоживспілкя, 
а також вищі кооперативні організації мають право застосовувати 
заходи дисциплінарного впливу аж до зняття з обійманої посади 
до всіх робітників ССТ, в тому числі і до виборних, а коли 
треба то й притягати їх до кримінальної відповідальности і 
застосовувати до ССТ заходи економічного, зокрема, кредито
вого впливу.

V I I I  Припинення діяльности ССТ.

20. Діяльність ССТ (з ліквідацією або без ліквідації його справ) 
припиняють, додержуючи чинних на це законів.
Харків, 17 листопада 1931 р.

Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. КерівничиЙ справ РНК УСРРЯ. Касян

261. Типовий статут закритого робітничого кооперативу (ЗРК).
і. Мета і завдання:

1. Робітники й службовці ....................................................... заводу
(фабрики, новобудівлі) в................................... ....... і члени їх
ніх родин організують на добровільних засадах закритий робіт
ничий кооператив (ЗРК).

ЗРК на основі генеральної лінії партії та директив уряду ставить 
собі за мету брати безпосередню участь в індустріалізації країни і 
соцІялістичному будівництві, підпорядковуючи всю свою діяльність 
виробничим завданням підприємства (завод, фабрика, новобудівля), 
ув'язуючи справу постачання з виконанням промфінплянш, під
несення продукційности праці, боротьбою з плинністю робочої 
сили та заохочуванням до соціялістичних форм організації праці 
(соцзмагання, ударництво тощо), підвищуючи цим самим реальну 
заробітну плату й поліпшуючи матеріальний стан робітників.

ЗРК розгортає радянську кооперативну торгівлю на засадах 
госпрозрахунку і на кошти споживачів, що він їх обслуговує.

ЗРК бере активну участь в роботі над перебудовою по
буту на соціялістичних засадах, організуючи через секцію гро
мадського харчування ЗРК перехід від індивідуального споживання 
до громадського харчування і сприяючи іншим формам усуспіль
нення побуту робітників.

ЗРК бере активну участь у переведенні культурних заходів 
та органі іації інтернаціонального комуністичного виховання ро
бітників на заводі (фабриці, новобудівлі).

Вся діяльність ЗРК будується на засадах дійсної участи ро
бітничих мас в його роботі з притягненням до цієї роботи ко
оперативного активу пайовиків та із застосуванням і серед 
робітників ЗРК, і серед кооперативного активу соціялістичних 
метод праці (ударництво, соцзмагання, зустрічні пляни тощо).



ІІ. Діяльність ЗРК.

2. Щоб здійснити зазначені завдання ЗРК:
1) складає торговельно-фінансові й виробничі річні та квар- 

гальні пляни своєї діяльносги на основі плянів, лімітів і завдань, 
до їх він одержує від Вукопспілки та Спілки робкоопів (якщо 
гака спілка є), розробляє Й здійснює зустрічні пляни, виходячи 
і максимального використання місцевих, ресурсів та можливо
стей;

2) широко розгортає роботу, скеровану на суцільне коопе
рування в найкоротший час робітників і службовців заводу 
'фабрики, новобудівлі) та членів їхніх родин, а так само на 
притягнення коштів від членів ЗРК і решти трудящих, яких об
слуговує ЗРК (паї, вклади, аванси, спеціальні внески тощо);

3) укладає договори з торговельними об'єднаннями, що є при 
Вукопспілці, і з місцевою державною та кустарною промислові
стю на купівлю у них краму, а також інші договори, потрібні 
для належного здійснення діяльности ЗРК;

4) будує роботу всіх своїх торговельних і виробничих під
приємств на засадах господарського розрахунку та виконання 
ними власних, торговельних, виробничих і фінансових плянів у 
межах загального пляну ЗРК;

5) забезпечує переважне і першочергове постачання ударни
ків, проводирів соціялістичного змагання та тих робітників цехів, 
що в строк виконають виробничий плян і дає переважно по
стачання членам ЗРК і членам профспілок, порівнюючи з не- 
членами;

6) організує вивчення попиту споживачів, щоб максимально 
пристосувати добір і якість продукції промисловости до вимог 
та потреб трудящих, що їх обслуговує ЗРК, розробляє і дає по
передні замовлення на крам та здійснює систематичний контроль 
нід якістю продукції, що надходить від постачальників, а також 
над відповідністю добору її цим замовленням;

7) домагається найшвидшого крамообігу, не допускає скуп
чення зайвих остач краму, провадить суворий режим економії 
у всій роботі ЗРК та Його підприємств, скорочуючи управлінські, 
накладні й інші витрати, щоб знизити ціни і піднести реальну 
зарплату членів ЗРК;

8) розгортає торговельну мережу, територіяльно пристосовуючи 
ЇЇ до найкращого обслуговування споживачів і раціоналізуючи її 
роботу, зокрема налагодивши приставку краму на дім та запро
вадивши систему попередніх замовлень на крам;

9) сприяє організації через секцію громадського харчування 
при ЗРК закладів громадського харчування (їдальні, кухні, куль
турні чайні Й буфети) І на виробництві, забезпечивши обслуго
вування всіх змін робітників, і в домівці їх, організує власні с.-г. 
підприємства (городи,* молочарські ферми, відгодовні пункти



тощо) і за потрібних випадків, власне хлібопечення, сприяє оі 
ганізації і роботі самодіяльних та побутових комун;

10) поліпшує апарат ЗРК, пересуваючи робітників на провід» 
й відповідальні посади, увільнюючи цих робітників від виробні 
чої роботи на підприємстві та порядком соціалістичного сумі 
ництва, втягує до роботи в ЗРК для оновлення його апара 
членів родин робітників і всякими способами сприяє робітничом 
контролю над діяльністю ЗРК;

11) бере активну участь в політично-освітній та культурно 
масовій роботі щодо ліквідації неписьменносте загального на 
вчання і готування кадрів, що ЇЇ провадить фабзав(робоч)ком.

3. ЗРК будує свою роботу на основі дійсної самокритики 
зустрічних планів, ударництва та соціалістичного змагання і мін 
членами ЗРК, його окремими підприємствами та робітниками, 
між ЗРК та іншими кооперативними організаціями.

III. Членство, права й обов'язки членів ЗРК
4. До членів ЗРК можуть вступати робітники й службовці

віком не молодші від 14 років...................... . .. заводу (фа
брики, новобудівлі), члени їхніх родин-утриманці, що прожива 
ють разом з ними, робітники культурно-побутових і медичних 
установ (амбулаторій, шкіл, дитсадків, ясел тощо), що при за 
воді (фабриці, новобудівлі) і обслуговують виключно його по
треби, а так само робітники й службовці ЗРК.

Члени ЗРК, які ще не дійлши 16 років, при розв'язанні справ 
діяльности ЗРК мають право дорадчого голосу і не можуть 
обирати та бути обраними в ураву і ревізійну комісію ЗРК.

До ЗРК не приймають глитаїв та інших осіб, позбавлених 
виборчих прав до рад, а також неповнолітніх (до 18 років 
членіз їхніх родин, що матеріяльно від них залежать.

Чужоземці, що працюють на заводі (фабриці, новобудівлі), 
але не мають права обирати до рад, можуть бути за членів ЗРК 
але їх не можна обирати на членів виборних органів ЗРК.

5. До членів ЗРК приймає управа ЗРК.
Кожний, що вступив до ЗРК, вносить вступний внесок і пайо

вий внесок, залежно від свого заробітку, розміром і в терміни* 
встановлювані для відповідних категорій трудящих.

Кожний член ЗРК відповідає за зобов'язання ЗРК (хоча б 
вони виникли і до його вступу в ЗРК) розміром належного 
з нього повного пайового внеску.

Справляння за довги члена ЗРК не можна звертати на його 
пай в ЗРК.

6. Членам ЗРК дається перевагу перед не членами при про
дажу їм краму, а також продукції виробничих підприємств ЗРК. 
Також забезпечується у відпускові краму перевагу робітникам- 
ударникам перед іншими робітниками та членам профспілок 
перед не членами.



7. Кожний член ЗРК може вийти з його складу, подаючи про 
•е заяву управі ЗРК.

Члена ЗРК, що не виконує своїх зобов'язань перед ним, по- 
ушує постанови органів ЗРК або шкодить соціалістичному бу- 
Івництву,— виключається Із складу членів ЗРК за постановою 
•прави ЗРК.

Ч$ени ЗРК, що з тих чи інших причин залишили роботу на 
іїдприємстві, яке обслуговує ЗРК, а також їхні утриманці—члени 
ЇРК, вибувають із складу ЗРК.

У в а г а .  Робітники, що порядком висування перейшли 
на іншу роботу, та члени їх родин, мають право залиша
тися членами ЗРК протягом реченця, що його встановлює 
Вукопспілка, згідно з директивами відповідних урядових 
органів.

Члени родини тих робітників, що їх послано навчатися 
та ті що пішли на військову службу, мають право залиша
тися членами ЗРК, якщо ці члени родини продовжують пе
ребувати в районі підприємства, що його обслуговує ЗРК; 
реченець залишення цих осіб у складі членів ЗРК, встанов
лює Вукопспілка за директивами відповідних урядових ор
ганів.

8. На відмову прийняти до членів ЗРК і на виключення з 
*ого складу можна подати скаргу цеховим зборам, конференції 
«легатів або управі Вукопспілки чи Спілці робкоопів (якщо 
юна існує), що їх постанови є остаточні.

9. Порядок відповідальности членів ЗРК за довги ЗРК, по
рядок повернення пайових внесків членам ЗРК і видання цих 
внесків спадкоємцям їх, а також порядок перерахування пайових 
внесків із ЗРК в Інший споживчий кооператив за зміною членом 
ЗРК місця свого мешкання, визначається в інструкціях, що їх ви
ще Вукопспілка.

IV. Кошти ЗРК.

10. Свою роботу ЗРК здійснює в межах фінансового ьляну, 
що Його затверджує Вукопспілка.

11. Кошти ЗРК складаються: з коштів, що надійшли в його 
власність при утворенні ЗРК, із вступних та пайових внесків, 
відрахувань від прибутків, позичкових коштів (вклади, аванси, 
цільові внески, кошти, що надходять від державних, професійних 
та Інших установ, організацій І підприємств) та різних безпово
ротних надходжень.

Кошти ці поділяється на капітали:
а) основний,
б) пайовий,
в) запасний і
г) спеціяльнмй.



Порядок як утворювати та використовувати ці капітали, ви* 
знаяається чинним законодавством та інструкціями, що їх видає 
ВукопспІлка.

12. Із прибутків, що їх одержує ЗРК, роблять установлені 
в законі та від вищих організацій споживчої кооперації відра- 
іування, а решту прибутків повертається на розвиток діяльности 
ЗРК, а також на іншу мету, згідно з постановою конференції 
делегатів ЗРК, додержуючи вказівок вищих організацій спбжив 
чої кооперації.

Розподіляти прибутки (на пай, забір краму або за іншичі 
ознаками) між членами ЗРК не дозволяється.

V. Органи керування справами ЗРК.

13. Справами ЗРК керує загально-заводська (фабрична, бу
дівельна) конференція делегатів і управа. Делеґатів на кожну 
конференцію обирають на цехових зборах членів ЗРК І на діль 
ничих зборах тих членів їхніх родин, що є пайовиками ЗРК.

Делегатів обирають в кількості пропорційно до членів ЗРК > 
даному цехові чи дільниці. Норми представництва встановлюється 
в інструкціях Вукопслілки.

14. Конференцію делеґатів скликають найменш один раз на 
квартал і вона є вищий орган керування ЗРК, обирає управу й 
ревкомісію ЗРК, представників на з(їзд делегатів Вукопспілки та 
Спілки робкоопів (якщо вона є), а також завідувачів крамниць 
розподільників та інших підприємств і установ ЗРК, затверджує 
пляни, звіти й кошториси ЗРК, установлює розподіл прибутків 
і порядок покриття втрат ЗРК, встановлює розмір пайових внес
ків членів ЗРК, встановлює правила про прийом вкладів від чле
нів ЗРК, розв'язує справу; про придбання, заставу і перевлас- 
нення будівель та про забудову, про вступ ЗРК в інші органі
зації, розглядає скарги на управу І ревізійну комісію, розв'язує 
справи про відповідальність членів управи і ревізійної комісії за 
недбайливість та хибну діяльність їх, а також розв'язує всі інші 
важливі справи з діяльности ЗРК.

Конференція делеґатів є дійсна, коли на ній бере участь най
менш половина всього числа делегатів. В разі цього числа де
легатів не буде, то конференція, що її скликають удруге, 
дійсна за всякої кількости делегатів. Постанови конференції 
делеґатів ухвалюють більшістю голосів відкритим голосуванням

15. Управу ЗРК обирають на один рік у складі.............осіб і вона
є виконавчий орган ЗРК, відає всі його справи, відповідає за 
всю роботу ЗРК, та заступає ЗРК без особливої на це довіренно- 
сти у всіх його справах і зносинах.

Зокрема на управу покладається: провадити торговельні, 
заготівельні, виробничі, фінансові та інші господарські справи 
ЗРК, укладати від імени ЗРК різні договори й угоди, видавати 
від імени ЗРК грошеві зобов'язання, учиняти акти на оренду



придбання й перевласнення будівель та іншого майна (щодо при
дбання й перевласнення будівель — з дозволу конференції деле
гатів), видавати довірености, приймати нових членів ЗРК, вести 
списки членів ЗРК з зазначенням пайових їх внесків, складати 
пляви діяльності!, кошториси і звіти ЗРК, наймати й звільняти 
робітників та службовців ЗРК, вести рахівництво і діловодство 
організувати контори, філії, склади, крамниці, майстерні та інші 
уорговельні і промислові підприємства в межах плянів, ухвале
них на конференції делегатів ЗРК та згідно з директивами ви
щих органів споживчої кооперації.

16. Управа обирає зі свого складу голову, розподіляє між 
своїми членами обов'язки щодо керівництва роботою ЗРК за 
принципом одноначальности і покладає на відповідних членів 
управи цілковиту відповідальність за доручену їм роботу, нада
ючи їм потрібних на це прав.

Договори й довіреності, грошеві зобов'язання, а так само за
яви на одержання грошей в кредитових та інших установах по
винні мати підпис голови управи, або його заступника та ще 
одного члена управи.

Грошеві документи, крім підпису управи, повинні мати ще під
пис головного бухгальтера ЗРК.

Засідання управи ЗРК відбуваються прилюдно з широким втяг 
ненням до участи на них коопактиву та робітників заводу (фа
брики, новобудівлі).

Управа ЗРК повинна вести рахівництво і звітність за фор
мами та додержуючи правил, що їх установлює Вукопспілка.

Члени Управи ЗРК, що порушили свої обов'язки, відповіда
ють за втрати, заподіяні ЗРК, солідарно.

VI. Громадський контроль і робота коеперактиву.

17. Громадський контроль над роботою ЗРК здійснює реві
зійна комісія, що її обирають реченцем на один рік у складі................
осіб.

Члени ревізійної комісії, що порушили свої обов'язки, відпо
відають, як за службові злочини.

18. Громадську контролю над роботою ЗРК та над окремими 
його підприємствами здійснюють цехові коопбюра, цех — шеф та 
постійні контрольні бригади при всіх торговельних одиницях, 
підприємствах громадського харчування та сільсько-господар
ських закладах, що—чинять на підставі спеціальних про них устав, 
які видає Вукопспілка.

Крім того застосовують масовий робітничий контроль над 
діяльністю ЗРК через професійні та громадські організації . . . 
заводу (фабрики, новобудівлі) з притягненням до цього контролю 
широких кіл робітництва.

19. Всіх членів управи та інших виборнихорганів ЗРК можуть 
дотерміново відкликати їхні виборці в разі встановлять їхню



бездіяльність, безгосподарність або дії, ідо завдають, шкоду со- 
ціялістичному будівництву.

VII. Взаємини ЗРК з фабзавкомом (робіткомом), адміністрацією підприєм
ства та Іншими споживчими кооперативними організаціями.

20. Фабзавком (робітком) керує і наглядає повсякденну роботу 
управи ЗРК та його окремих підприємств.

Фабзавком (робітком) має право відкликати зі складу управи 
і ревізійної комісії ЗРК окремих членів їх, що не справдили до
вір'я робітників, погоджуючи це питання в кожному окремому 
випадку з Вуколспілкою (або із спілкою робкопів, до складу я^ої 
входить ЗРК).

Фабзавком (робітком) розглядає плян роботи ЗРК і перевіряє 
виконання його відповідно до інтересів здійснення виробничих 
плинів підприємства, організує опрацьовання зустрічні пляни в 
окремих питаннях роботи ЗРК та періодично заслухує звітні до
повіді управи ЗРК.

21. Адміністрація підприємства бере участь в опрацюванні пли
нів постачання, побудови мережі ЗРК та у встановленні порядку 
обслуговування робітників і службовців.

22. ЗРК є член Вукопспілки та Спілки робкоопів (якщо ця 
спілка є) і має права юридичної особи. Планові завдання і лі
міти та директивні вказівки вищих споживчих кооперативних 
організацій, а також укладені з них та від об'єднань, що є при 
них, з іншими організаціями договори та угоди в частині дотич
ній ЗРК,— є обов'язкові для ЗРК. За зламання цих завдань, лі
мітів і директив вищі організації споживчої кооперації мають 
право застосовувати заходи дисциплінарного впливу аж до зняття 
з обійманої посади, на всіх робітників ЗРК, в тому числі вибор 
них, а за погрібних випадків притягати їх до кримінальної від- 
повідальности і вживати до ЗРК заходів економічного, зокрема, 
кредитового впливу.

VIII. Припинення діяльности ЗРК.

23. Діяльність ЗРК (з ліквідацією або без ліквідації його 
справ) припиняють, додержуючи чинних на це законів.
Харків, 17 листопада 1931 р.

Заступник голови РНК УСРР В. Порайко. Керіеничий Справ РНК УСРР 
Я. Касян.



ОБОВ’ЯЗКОВІ ПОСТАНОВИ № 1 ТА 2 ГОЛОВШЛЯХУПРАВИ
УСРР.

262. Про охорону шосових І ґрунтових шляхів та про порядок»
як ними користуватися.

Щоб охоронити шляхи й шляхові споруди від руйнування й 
пошкод, а так само, щоб забезпечити нормальне користування 
ними Головна управа шосових і ґрунтових шляхів та автомо
більного транспорту УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Зобов'язати всі органи, що відають шосовими й ґрунтовими 
шляхами (Шляхову управу АМСРР, шляхдільниці, райвикон
коми, місцеві ради, відповідні підприємства та організації) по 
підвідомних їм шляхах, що для них не визначено меж в натурі,- 
або коли ці межі зіпсовано чи пошкоджено, негайно встановити 
або поновити ці межі за правилами про клясифікацію шляхів і 
встановлення смуги відводу (вивласнення) для них, згідно з по
становою ВУЦВК і РНК УСРР з 25 липня 1931 р. „Про кляси- 
фікацпо шосових і грунтових шляхів УСРР та про норми смуги 
відводу (вилучення) для них (36. Зак. УСРР 1931 р., № 25, арт. 192),. 
інструкцією до цієї постанови, що її має видати Головшлях- 
управа, та іншими відповідними актами.

Надалі ці органи повинні своєчасно поновлювати Й виправ
ляти зіпсовані або пошкоджені межі шляхів.

У в а г а .  Межі в натурі визначається ровами, глибокими 
борознами або деревосадженнями (для останніх—порядком, 
окремо передбаченим постановою РНК УСРР з 29 квітня 
1931 р. „Про обсаджування сошових і ґрунтових шляхів у 
межах УСРР" (36. Зак. УСРР 1931 р., К» 16 арт. 145), та 
інструкцією Головшляхуправи, як застосовувати цю поста
нову з 25 жовтня 1931 р., що її безпосередньо надіслано 
на місця).

2. Заборонити в межах смуги відводу шляхів усім без ви 
нятку установам, підприємствам, організаціям та особам без доз 
волу органів, що відають дані шляхи:

1. Знищувати й пошкоджувати ознаки фактичної смуги (шля
хові рови, деревссадження, борозни тощо), а так само шляхові 
ознаки (межом Й кілометрові стовби, різні таблички, указники 
тощо);

2) Заорювати і в іншій спосіб зрушувати шляхові землі;
3) Добувати землю, пісок, глину та взагалі викопувати або 

відкривати будьякі копалини;
4) З'їздити з шляху через шляхові рови (кювети) або з шля

хових насипів не в установлених для цього місцях;
5) Захаращувати шляхову смугу дровами та іншими речами;
6) розливати та скидати в шляховій смузі бруд, гній, сміття 

тощо;



7) засипати та засмічувати шляхові рови;
8) ламати та знищувати дерева, а так само збирати садовину 

з них та рослинність на шляхових землях;
9) напувати коні й худобу на проїздній частині шляху Із штуч

ною покривою (на брукові тощо) та на обочинах;
10) Затримувати на шляху худобу, а так само зганяти її або 

переганяти через шляхові рови та насипи або вийми не в уста
новлених для цього місцях;

11) розводити огонь коло штучних споруд, поблизу шляхових 
будівель і деревосаджень;

12) Підлазити під штучні шляхові споруди.
3. Заборонити проїзд шляхами зі штучною покривою (бруко- 

заними, асфальтованими, тощо) тракторам з гострими чопами на 
колесах.

Проїздити такими тракторами можна лише так званим літнім 
грунтовим шляхом побіч шляху із штучною покривою.

Там, де нема літнього шляху, трактори можуть проїздити і 
шляхом зі штучною покривою, але лише тоді, коли познімають 
з їх колес чопи або почеплять поміж ними колодки та вживуть 
інших запобіжних заходів.

4. Провозити різні вантажі шляхами Із штучною покривою 
(брукованими, асфальтованими тощо) та мостами дозволяється 
лише з умовою, що вживуть усіх заходів до того, щоб не за
смічувати шляху землею, глиною тощо.

Систематичний перевіз вантажів, що засмічують зазначені 
шляхи, дозволяється лише з умовою, що установи, підприємства, 
організації або особи, які перевозять ці вантажі, негайно будуть 
очищати шляхи від такої засмічености.

5. Перевозити шляхами із штучною покривою та мостами 
дуже важкі механізми, як машини, паровики, тощо — можна лише 
з окремого дозволу шляхової адміністрації.

6. Виїздити з ґрунтового шляху на шлях із штучною покри
вок) можна, лише наперед очистивши колеса тощо від грязі, щоб 
не засмічувати шлях.

7. Шляхами зі штучною покривою забороняється волокти 
будьякі вантажі, а так само провозити їх таким способом, щоб 
частина їх волоклася шляхом (дошки, колоди тощо)*

8. Заборонити проїздити мостами, без окремого дозволу шля
хової адміністрації, на підводах та машинах, що своїм розміром 
або вагою перевищують установлені для даного мосту норми.

9. Заборонити переїздити повз подовжній брус, що є посере
дині мосту, а так само через колесовідбійні бруси.

10. Підводи й машини вагою на 4 тони Й більше, за винятком 
механічних і кінних котків, дозволяється пускати мостами най
більш 3 поспіль. Решту, теж найбільше 3 поспіль, можна пускати 
на віддалі найближче 20 метрів від передньої валки.



Котки проходять мостами під безпосереднім доглядом шляхо
вої адміністрації й найбільше один коток на прогін.

11. Переїздити мостами на кінних підводах дозволяється лише 
тихою ходою (кроком).

12. Похідні кухні, паровики тощо перевозять мостами, за
кривши піддувала. Піддувати в них та розпалювати вогонь під 
час переїзду мостами забороняється.

13. Всі особи, що проходять або проїзджають шляхами та 
мостами, крім правил цієї постанови, повинні додержувати та 
виконувати також правила (постанови) про рух транспорту, роз
порядження відповідних органів влади та шляхової адміністрації, 
а так само додержувати встановлених на шляхах І мостах гасел 
(прапори, ліхтарі, таблички з написами, гаслування руками тощо).

Військові частини крім цього повинні додержувати ще окре
мих правил про рух військових частин й інших відповідних 
правил.

У в а г а .  Червоні прапори, ліхтарі (уночі) й кружала є 
гасла, що забороняють їзду тією частиною шляху або мосту, 
яка є за ними.

14. За невиконання арт. 1 цієї постанови до винних зостосо- 
вують заходи дисциплінарного впливу.

За зламання арт. арт. 2, 4, 6, 7, 9 і 11 цієї постанови, крім 
випадків розведення вогню та знищення шляхових робіт, дерево- 
саджень і шляхових знаків, на винних накладають штраф до 
25 карб, або застосовують примусову працю до п'ятьох днів.

За зламання решти правил цієї постанови, а так само за роз- 
веденння вогню коло шляхових споруд або поблизу будівель і 
за знищення шляхових ровів (кюветів), деревосаджень І шляхо
вих знаків, якщо це знищення не має ознак, передбачених арт. 
арт. 75 і 82 Кримінального кодексу УСРР, на винних накладають 
штраф до 100 карб., або застосовують примусову працю до од
ного місяця, або арешт до 14 днів.

За таке знищення деревосаджень І шляхових знаків, що має 
ознаки, передбачені Кримінальним кодексом УСРР, винних притя
гають до права за арт. арт. 75 або 82 Кримінального кодексу 
УСРР.

У в а г а .  За зламання правил (постанов) про рух тран
спорту та про рух військових частин, гармат тощо (арт. 1о 
цієї постанови) застосовують заходи, передбачені в цих 
правилзх.

15. Нагляд за виконанням цієї постанови покладається на ко
лійний персонал шляхлільниць Головшляхуправи, на районові й 
міські інспектури (відділи) шляхбудівництва та на сільські ради.

16. Скарги на постанови про застосування заходів адміністра
тивного впливу за зламання цієї постанови подається до прези
дії відповідного виконкому або міської ради, підпорядкованої 
безпосередньо центрові, кому слід, протягом найпізніш 3 день



від дня оголошення постановн про застосування зазначених за 
ходів особі, що до неї їх застосовують.

17. Ця постанова чинна з дня оголошення її й доки не буде 
ЇЇ скасовано.

18. Чинність цієї постанови шириться на всю територію УСРР, 
крім території міст.
Харків, б листопада 1931 р.

Нач. Головимяхуправи УСРР Ол. Лісовик.

263. Про подання від автогосподарств облікових відомостей 
за стан і роботу автотранспорту.

Головшляхуправа п о с т а н о в и л а ;
1. Зобов'язати всі автогосподарства (установи, підприємства 

та організації, що відають автотранспорт) подавати відомості про 
автотранспорт, додержуючи таких правил:

а) автогосподарства, що 'мають найбільш 6 машин, подають 
відомості за формою № 8, один раз на рік, найлізніщ 1 лютого, 
про стан машин на 1 січня;

б) автогосподарстба, що мають більш як 6 машин, подають 
відомості поквартально, за формою № 9, а саме: за 1-й квартал 
(з 1/1 по 1/ІУ) найпішіш 1 травня, ,зі 2-й квартал (з 1 /IV по 
І/VII) найпізніш 1 серпня, за ІІІ-й квартал (з 1/УН по 1/Х) най* 
пізніш 1 листопада і за ІУ-й квартал (з 1/Х по 1/1) найпізніш 
1 лютого, разом з річним звітом за формою Л1» 9;

в) автогосподарства, що мають автобусне господарство або 
перевозять пасажирів на вантажних машинах* подають відомості 
щорічно, за формою X» 10, за станом на 1 січня, найпізніш 1 лю
того;

г) всі автогосподарства подають відомості про роботу груп 
машин щорічно за формою Л» 12, за станом на 1 січня, найпіз
ніш 1 лютого;

д) всі автогосподарства подають відомості про ті автомобільні 
аварії, що являють собою значні події і мали наслідком смерть, 
тяжке поранення, або мггеріяльні втрати на суму більш за 309 
карб., — найпізніш за 5 день з часу аварії, за винятком тих ава
рій, що про них склали окремі акти (картки) органи міліції.

Ц1 відомості автогосподарства подають за „карткою обліку 
автомобільно шляхових пригод- встановленої форми.

2. Зобов'язати всі авторемонтні підприємства щороку пода
вати відомості про їх устаткування та продукцію за формою 
Лг* 11, найпізніш 1 лютого про стан на 1 січня.

3. Всі форми, зазначені в арг. арт. 1 і 2 автогосподарства, та 
авторемонтні підприємства одержують у міських і рзйонових 
шлях інспектурах.
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4. Зазначені в арт. арт. 1 і 2 відомості подається у 2-х при
мірниках до відповідних міських і радонових шляхових інспек
тур, що в їх ргйоні перебуває дане автогосподарство або під
приємство. Один примірник цих відомостей зазначені інспектури 
повинні найлізніш за 3 дні надіслати до відповідного міжрайо- 
нового автоінспектора.

5. Чинність цієї постанови шириться на всі автогосподарства 
й авторемонтні підприємства, що є на території УСРР, за винят
ком військових та ДПУ.

6. За невиконання або зламання правил цієї постанови до 
винних застосовують примусову працю до одного місяця, або 
накладають штраф до 100 карб., або арешт до 14 діб.

7. Нагляд за виконанням і додержанням цієї постанови покла
дається на міжрайонових автоінспекторів, на районові й міські 
шляхінспектури та на міські, селищні і сільські ради.

8. Скарги на постанови про застосування заходів дисциплі
нарного впливу за невиконання й недодержання правил цієї по
станови подається до президії райвиконком) або міськради, під
порядкованої безпосередньо центрові, до кого слід, протягом 
найпізніш 3 день від того дня, коли про постанову про засто
сування заходів дисциплінарного впливу повідомляють особу, що 
до неї їх застосозують.

9. Постанова ця чинна з дня оголошення її й доки не буде 
її скосовано.
Харків, 12 листопада 1931 р.

Заступник начальника Голоьшляхуправи УСРР Усач

ПОСТАНОВА НАРКОМГОСПУ УСРР

264. Про поменшений житлоорендних кооперативів та заведення 
госпрозрахунку в будинковому господарстві.

Видано на зміну арт. 7 Інструкції Головколгоспу при 
РИК УСРР, як приклада постанову ВУЦВК і РНК УСРР 
ш.Про орендну плату за будинки, що ними відають міські 
та селищні ради (36, Зак. УСРР 1931 р. № 20> арт. 166).

Щоб дійсно залучити пожильців кооперативних будинків до 
управління житлофондом, забезпечити розвиток самодіяльности 
та ініціятиви широких мас кооперованої людности, зліквідувати 
чнеосібку та завести госпрозрахунок в будинковому господарстві. 
Народний комісаріят комунального господарства УСРР п о с т а 
н о в и в :

1. Про організацію ЖОК.

1. Поменшити житлоорендні кооперативи, будуючи їх на таких, 
засадах.



1) по містах Харкову, Києву, Одесі та Дніпропетровському 
обов'язково угворити окремі ЖОК по всіх будинках, що іх жит
лоплоща сягає понад 500 кв. метрів;

2) по всіх інших містах окремі ЖОК обов'язково утворити пе 
всіх будинках, житлоплоща яких більше за мінімум, що його міс
цеві ради мають встановити в межах 350 — 500 кв. метрів, за
лежно від місцевих умов;

3) будинки, менші від зазначених у п.п. І і 2 цього артикулу, 
можна об'єднувати у складі одного ЖОК в-разі економічної до- 
цільности такого об'єднання або щоб забезпечити робітничий 
провід у керівництві ЖОК, додержуючи таких правил:

а) загальна площа об'єднаного ЖОК не може перевищувати 
1500 кв. мет., б) ЖОК може об'єднувати найбільш 10 будинків, 
і в) до складу об'єднаного ЖОК можуть входити лише будинки, 
розташовані в одному, а в крайньому разі — в двох суміжних 
кварталах.

4) у будинках, що об'єднати їх у складі одного ЖОК за пра
вилами п. З цього артикулу недоцільно або неможна, організу
ють окремі житлокоопи на кожний будинок.

2. Про залучення членів ЖОК до управління будинками.

2. Щоб не збільшилися адміністративно-управлінські витрати 
з поменшенням ЖОК, управління будинками треба побудувати на 
наиширшому притягненні до практичної роботи членів управи 
та активу ЖОК.

3. Коли б члени управи або активісти робили будь-яку тех
нічну роботу для будинку (як управителі будинків, рахівники), 
оплачувати іх роботу можна в межах чинних норм витрат на 
управління.

4. По кожному ЖОК повинно бути чітко встановлено, хто 
саме відповідає за ту або іншу роботу.

3. Про заведення госпрозрахунку.

Я Щорічно кожний ЖОК має скласти, відповідно до правил 
нормалізації будинкових бюджетів, свій прибутково-видатковий 
кошторис на наступний рік і до 1-го грудня подати його на роз
гляд відповідній жиглоспілці, а де її нема — до бюра голів жит- 
локоопїв (арт. 18 цієї інструкції).

6. Розглянувши кошториси ЖОК, житлоспілка відсилає їх на 
затвердження до відповідного відділу комунального господар
ства, що має затвердити всі кошториси ЖОК до початку опе
раційного року.

7. Видаткову частину кошторису ЖОК, що до його складу 
входять декілька будинків, треба складати так, щоб 1Ь% при
бутків з кожного окремого будинку витрачалося виключно на 
потреби, цього окремого будинку, а решту 25^ зосереджувано



розпорядженні управи ЖОК як маневровий фонд на ремонтні 
отреби всього ЖОК.

8. Затверджуючи бюджети ЖОК, відділ комунального госпо- 
арства повинен керуватися потребою забезпечити змогу зробити 
ершочерговий ремонт та зважати на перспективи постачання 
удівельних матеріалів.

9. Всі прибутки ЖОК зосереджують у відповідній кредито- 
ій установі, що постійно наглядає виконання прибуткової час
ини бюджету ЖОК та, залежно від її виконання, видає ЖОК 
ошти на витрати в межах затвердженого кошторису.

10. Управа ЖОК витрачає кошти, додержуючи затвердженого 
ошторису, і має право маневрувати коштами в межах цього 
кошторису не перевищуючи норм витрат на управління та не 
іменшуючи витрат на ремонт.

11* Найпізніш 1-го лютого щороку кожний ЖОК має пода- 
іати до житлоспілки звіт за попередній рік. Коли б при звіті 
зиявилося, що прибутків було більше, ніж передбачали в затвер
дженій прибутковій частині кошторису, то частину цих лишків 
іараховують, як касову решту, затверджуючи прибутково-видат
ковий кошторис на наступний рік в таких розмірах: коли про
тягом минулого року не збільшувано комірного — 25% лишків, 
<оли комірне в звітному ропі збільшувано — 50%. Решту цих по- 
аадкошторисних (75% чи 50%) прибутків ЖОК має право по 
затвердженні звіту витратити на господарчі потреби (крім упра
влінських) на свій розсуд.

12. Затверджуючи щороку плян розподілу коштів, які надій- 
ауть на спеціальні капітали житлового фонду, міськради вилучають 
певну суму, що раком з призначеними на ремонт коштами від 
міськбанків має цільове призначення, надання позик тим ЖОК, 
що не можуть своїм коштом зробити потрібного ремонту.

13. Розмір та умови позики для окремих ЖОК встановлює 
відділ комунального господарства під час затвердження їх кошто
рисів, зважаючи на міць дотичного ЖОК на потребу зробити 
певний ремонт в наступному році.

14. Коли б будь-який ЖОК не міг своїм коштом зробити не
відкладного ремонту, потрібного на те, щоб не зруйнувалися 
будинки, а позику йому дати недоцільно через Його маломіцність, 
то відділ комунального господарства може зробити увесь ремонт 
чи певну його частину своїм коштом видавши на це ЖОК без
поворотну запомогу.

4. Про реорганізацію середньої ланки снстеми,'житдової кооперації-

Щоб забезпечити належне керівництво поменшеними ЖОК, 
середню ланку системи житло <ооперпції реорганізувати так:

15 По містах Харкову» Києву, Одесі та Дніпропетровському 
утворити райжитлоспілкн, підпорядкувавши їх міським районовим 
радам робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.



На райжитлоспілки покласти керівництво житлооренднвмі 
кооперативами, залишивши за міськжитлоспілками керівництві 
житлобудівельними кооперативами.

16. По містах та тих адміністративних районах, де після помев 
шення буде найменш 10 ЖОК та ЖБК, знов утворити житлоспілкн

17. По промислових містах та промислових адміністративна} 
районах, зокрема в Донбасі, можна утворювати житлоспілкн 
коли буде найменш 5 ЖОК та ЖБК.

18. По тих містах та районах, де не буде утворено житлоспі* 
лок, безпосередньо керувати ЖОК та ЖБК покладається на Укр- 
житлоспілку. Для координування роботи та опрацювання спіль* 
них заходів, що їх мають розглядати місцеві органи та Укржит 
лоспілка, по цих містах та районах утворити бюра в складі голів 
ЖОК та ЖБК.

19. Організувати нові житлові кооперативи по тих містах та 
районах, де житлоспілок нема, покладається на Укржитлоспілку.

20. Штати житлоспілок встановлює Укржитлоспілка.
Бюро голів ЖК свого апарату не мають.
21. Розмір відрахувань низових кооперативів на утримання 

житлоспілок встановлює Укржитлоспілка за згодою з житловим 
сектором Наркомгоспу УСРР.

5. Загальні директиви.
22. Зобов'язати Укржитлоспілку переглянути чинні норми про 

середню та низову ланку житлової кооперації, виходячи з того, 
що з поменшенням житлових кооперативів має бути ґрунтовно 
перебудована низова ланка в напрямі якнайширшого притягнення 
людности та змінена форма керівництва середньої ланки житло- 
кооперації, поклавши на неї певні оперативні функції щодо бу
дівництва, ремонту та провадження культурно-побутової роботи 
по житлокоопах.

23. Доручити Укржитлоспілці протягом місяця переробити те
перішню систему звітности по ЖОК, щоб її якнайбільше спро
стити Й за згодою з секторами обліку й звітности та житловим 
Наркомгоспу УСРР, запровадити її до життя.

24. Запропонувати Укржитлоспілці негайно почати поменшення 
з тим щоб, почавши поменшення з 15 листопада, мати до 1 січня 
1932 року сталу мережу ЖОК та затвердити для неї кошторис» 
на 1932 рік.
Харків, 20 жовтня 1931 р.

Наркомгосп УСРР Кузьменко.

Редагують: редактори-коисультанти НКЮ
Видав НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар*
Укрліт М 94/жб Харків, 2 друкарня ДВОУ УЛП. Пушківська вуя. 40 
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П Е Р І О Д С Е К Т О Р

Харків, Московські ряди, 11.

ДЕРЖШЕ [0ШШ-ЕШ8М1Ч8Е
В И Д А В Н И Ц Т В О

„ П Р О Л Е Т А Р 1 1
4
г

• ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1932 РІК

\ ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО- 
: = СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ —

\ Офіційне видання Назаднього Комісаріату Юстиції.
•

2 Крім украінського тексту цього видання, збірник 
І видасться також окремо для російських нацрайонів 
1 та російських організацій мовою російською.
| УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет- 
5 нового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
| доплачуються 1 крб.4
! Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій- 
I ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
І тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково 
1 за абетковий покажчик 1 крб.

Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнигоцентру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, 11), або до міжрайонових контор Період- 
сектору Укркнигоцентру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар
кові— вул. Вільної Академії, 41, або викликайте 
уповноважених тел. 66 — 27.

і
ч





РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ 
Ла 34 20 грудня 1931 р. А1® 34

205.

266.
267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.
278.

З М І С Т
ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РИК УСРЇ>.

Як соціяльно забезпечувати родини військових службовців, призваних до 
каярів і до перемінного складу територіальних чйстин робітничо-селянської 
червоної армії.

Про доповнення арт. 87 Кодексу законів Про працю.
Про доповнення арт. 8 постанови ВУЦВК І РНК УСРР „Про остаточну лік

відацію неписьменяости та про заходи до ліквідації малопмсьменности серед 
дорослої трудящої людности УСРР",

Про скасування пбстзнови „Про права членства в усіх фбрмах коопе^аїШ".

Постанови Президії ВУЦЇІК.

Про настановлення тов. Іванова О. О. на пертЬго заступника Народнього 
комісара робітничо-селянсько/ ікслекцГі УСРР.

Про настановлення тов. Тарана С. Д. на заступника Народнього комісара 
робітничо-селянської інспекції УСРР.

Про настановлення тов. Фіялківського 3. С. на заступника Народнього комі
сара фінансів УСРР.

Про настановлення товариша Булата Г. Й. на заступника Народнього комісара 
робітничо-селянської Інспекції УСРР.

Про увільнення т. Алексєєва М. О. від обов'язків заступника НароДньбго 
комісара робітничо-селянської інспекції УСРР.

Про настановлення т. РяПпо Я. П. на першою заступника голови Вищоїради 
народнього господарства УСРР.

Постанова РНК УСРР.
Про безперервний виробничий тиждень в установах УСРР.

Постанови НКЮ УСРР.
Про відповідальність членів грабарських аргілів за аванси, шо їх вони не 

відробили.
Про пряно слідчих восити зброю.
Про відповідальність за перевитрату хліба та зернофуражу иовад затверджені 

пляни.
Постанова Держпаяну при РНК УСРР.

Як складати та затвеодІуідцу»ь^>рИп^^идііо: »гх цін на будівельні ма
теріали іи(йинки). І вдуцдтЕКА УРСР

V »  У ,4.1І . . .



ПОСТАНОВИ ВУЦВК і РНК УСРР.

265. Як соцїяльно забезпечувати родини військових службовців, 
призваних до каарів і до перемінного складу територіяльних 

частин робітничо-селянскої червоної армії.

Щоб далі збільшити розмір запомоги родинам військових служ
бовців, призваних до кадрів або до перемінного складу терито- 
ріяльниі частин робітничо-селянської червоної армії зокрема тих, 
що живуть на селі, а так само щоб далі спростити порядок при
значення соціального забезпечення зазначеним родинам, Всеукра
їнський центральний виконавчий комітет і Рада народнії комі
сарів УСРР п о с т а н о в и л и :

І.
1. Членів родин військових службовців робітничо-селянської 

червоної армії забезпечують у їхній домівці відповідні міські, 
селищні Й сільські ради.

З значені ради беруть на облік тих осіб, що мають право на 
забезпечення, і призначають їм забезпечення, не ждучи на заяву 
від цих осіб.

Коло осіб, що мають право на соціальне забезпечення за 
цією постановою, визначається в спеціальному законі Союзі РСР 
(36. Зак. СРСР 1931 р. № 55, арт. 35'4).

2. Встановити дія родин військових службовців, що є в лавах 
Робітничо-селянської червоної армії, кижченаведені норми запомог:

А. Для тих, що провадять сільське господарство.

1) коли є один неповнолітній або непрацездатний член родини— 
10 карбованців на місяць;

2) коли є два неповнолітні або непрацездатні члени родини — 
15 карбованців на місяць;

3) коли є три і більше неповнолітніх або непрацездатних чле
нів родини — якщо нема іншого працездатного члена родини, 
крім призваного. — 23 карбованці на місяць, а якщо є інший 
працездатний член родини крім призваного,—11 карооаанці-з 
50 коп. на місяць.

Б. Для тих, що не провадять сільського господарства.

1) коли є один неповнолітній або непрацездатний член родини- 
13 карбованців на місяць;

2) коли є два неповнолітніх або непрацездатних члени ро
д и н и —  20 карбованців на місяць;

Зі коли  є три і  більше неповнолітніх або непрацездатних 
членів родини: якщо нема Іншого працездатного члена родини, 
крім призваного — ЗО карбованців на 'місяць, а якщо є інший



працездатний член родини, крім призваного — ЗО карбованців на 
місяць.

3. Зазначені в арт. 2 норми запомог збільшити на 25%:
1) для родин військових службовців, що не лрозадять сільсь

кого господарства і живуть у містах, виділених на окремі адмі
ністративно - господарські одиниці;

2) для родин військових службовців, що для них реченець 
безперервної (реченцевоі) служби в робітничо-селянській черво
ній армії встановлено понад два роки, — починаючи з третього 
року служби військового службовця в кадрах робітничо-селян
ської червоної армії.

4. Членам родин військових службовців, які перестануть про
вадити сільське господарство — видавати запомоги за нормами, 
передбаченими літ. „Б“, орт. 2 і п. 1 арт. З місцеві ради можуть 
тільки тоді, коли були поважні причини залишити провадження 
сільського господарства.

5. Видатки на дання запомог, передбачених в арт. 2 і 3 покласти 
на державний бюджет УСРР або АМСРР, на чий слід

6. Передбачені у цій постанові норми запомог є мінімальні. Ці 
норми за постановами відповідно, районових виконавчих комітетів 
і міських рад, безпосередньо підпорядкованих центрові, можна 
збільшувати з коштів місцевого бюджету.

7. Запомоги родинам військових службовців, що їх встановили 
перед виданням цієї постанови районові виконавчі комітети і 
міські ради, безпосередньо підпорядковані центрові, розмірами 
більшими за передбачені в арт. арт. 2 і 3 цієї постанови, змен
шувані не можна. За цих випадків різницю в розмірах запомог 
сплачують з коштів місцевого бюджету

У. Тих членів родин військових сл)жбовців, що підлягають 
зібезпеченню, ради, зазначені в арт. 1, беруть па облік на підста
ві матеріалів призовних комісій про родинно майновий стан при
званих на військову службу. Ці матеріали подають призовні ко
місії безпосередньо відповідним радам за домівкою призваних до 
кадрів або до перемінного складу територіальних частин робіт
ничо *еляніьксї червоної армії в реченці і порядком, шо вста
новлює Революційна військова рада Союзу РСР.

За неподання в зазначені реченці належних відомостей вста
новлюється дисциплінарну відцовідальність, а коли зловмисно 
зламано цю постанову— кримінальну відповідальність.

9. Належне забезпечення членам родин військових службовців 
призначають відповідні ради протягом десятого дня, відколи на
дійшли облікові матеріяли.

Коли в реченець, зазначений в арт. 8, не одержать облікових 
матеріалів, то забезпечення відповідні ради призначають на під
ставі документів, що їх подають заінтересовані особи. Визначити 
документи, що їх за цих випадків повинна подати родица вій
ськового службовця, покладається на Народній комісаріятсоціяль-



ного забезпечення УСРР, порозумівшися з командуванням Україн
ської військової округи! Народнім комісаріятом робітничо-селян
ської інспекції УСРР, ячі повинні встановити спрощений порядок, 
як давати й подавати ці документи.

10. Коли в родині військового службовця, що не мала на день 
призову військового службовця права на забезпечення, стануться 
зміни (вибудуть працездатні члени, з'являться непрацездатні), 
що дають родині право на соціяльне забезпечення, то його при
значає відповідна рада протягом десятьох днів, як одержать ві
домості про зміну родинно-майнового стану в'Йськового служ
бовця. За цих випадків встановлену запомогу сплачують від того 
дня, коли відбулися зазначені зміни.

П.
Н. Арт. арт. 2 і 3 цієї постанови надати чинности з 1 січня 

1932 р.
12. Запропонувати ЦВК АМСРР видати постанову, як соці* 

яльно забезпечувати родини військових службовців, призваних 
до кадрів і до перемінного складу територіяльних частин робіт
ничо-селянської червоної армії, стосовно до цієї постанови.

III.
13. Постанову ВУЦВК і РНК £УСРР з 5 лютого 1931 року 

«Як соціально забезпечувати родини військових службовців, 
закликаних до кадрів і перемінного складу територіяльних частин 
Робітничо-селянської червоної армії (36. Зак. УСРР 1931 р. № З, 
арт. 37) скасувати.

14. Цю постанову видано на підставі постанови ЦВК і РНК 
Союзу РСР з 23 серпня 1931 р. «Про державне забезпечення 
родин військових службовців, що відбудуть реченцеву службу 
в кадрах робітничо-селянської червоної армії і службу в пере
мінному складі територіяльних частин робітничо-селянської чер- 
водшї армії" (36. Зак. СРСР 1931 р. № 55, арт. 354).

Харків, 4 грудня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. 

Секретар ВУЦВК М. Василенко.

266. Про доповнення арт. 87 Кодексу законів про працю.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада на- 

родніх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
Додати до арт. 87 Кодексу законів про працю УСРР (36. Уз. 

УСРР 1922 року № 52, арт. 75 та 36. Зак. УСРР 1931 року№7, 
арт. 65) увагу 3 такоі редакції:

« У В А Г А  3. В окремих галузях прсмисловости відпо
відні народні комісаріяти, порозумівшися з центральними



міжспілковими професійними органами, можуть встановляти 
норми оплати за час простою інші, ніж ті, ідо їх передбачає 
цей артикул, якщо цього треба для кращої організації праці.

Харків, 4 грудня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй Заст. голови РИК УСРР В. Порайко. Секретар 

ВУЦВК М. Василенко

267. Про доповнення арт. 8 постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
„Про остаточну ліквідацію неписьменності! та про заходи до 
ліквідації малописьменности серед дорослої трудящої людности

УСРР"

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народ- 
кіх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

Додати до арт. 8 постанови Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету і Ради народніх комісарів УСРР: „Про 
остаточну ліквідацію неписьменности та про заходи до ліквіднії 
малописьменности серед дорослої трудящої людности УСРРв 
(36. Зак. УСРР, 1931 р., № 28, арт. 219) пункт третій такої 
редакції:

(Оперативну реалізацію планів ліквідації неписьменности та 
малописьменности й забезпечення їх ко птами покладається):

„3) На відповідні господарські органи й підприємства—стосовно 
до ліквідації малописьменности всіх робітників, що працюють у 
промисловості.

Харків, 4 грудня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровськнй. Заст. голови РНК УСРР В. Порайко. Секретар 

ВУЦВК М. Василенко.

263. Про скасування постанови „Про право членства в усіх
формах кооперації".

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

Постанову Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
з 11 липня 1923 р. „Про право членства в усіх формах коопера
ції'1 (36. Уз. УСРР 1923 р. № 26, арт. 395) скасувати.

Харків, 4 грудня 1931р.



ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВУЦВК.
269. Про настановлення тов. Іванова О. О. на першого за

ступника Народнього комісара робітничо-селянської
Інспекції УСРР.

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

Настановити тов. Іванова Олександра Олександровича на пер
шого заступника Народнього комісара Робітничо-селянської 
Інспекції УСРР.

Харків, 4 грудня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Секретар ВУЦВК М. Василенко. 
Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 5 грудня 1931 р. 277.

270. Про настановлення тов. Тарана С. Д. на заступника Ні- 
роднього комісара робітничо-селянсько? інспекції УСРР.
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 

п о с т а н о в и л а :
Настановити тов Тарана Саву Дмитровича на заступника На

роднього комісара Робітничо • селянської інспекції УСРР.
Харків, 4 грудня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Секретар ВУЦВК М Василенко. 
Оголошено в .Вістях ВУЦВК" 5 грудня 1931 р. № 277.

271. Про настановлення тов. Фіялківського 3. С. на заступ
ника Народнього комісара фінансів УСРР.

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

Настановити тов. Фіялківського Захара Семеновича на заступ
ника Народнього комісара фінансів УСРР.

Харків, 4 грудня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Секретар ВУЦВК М. Василенко. 
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 5 грудня 1931 р. 277.

272. Про настановлення тов. Булата Г. Й. на заступника Народ
нього комісара робітничо-селянської Інспекції УСРР.

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

Настановити тов. Булата Гургена Йосиповича на заступника 
народнього комісара Робітничо селянської інспекції УСРР.

Харків, 4 грудня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськиЙ. Секретар ВУЦВК М. Василенко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 5 грудня 1931 р. >6 277.



Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
п о с т а  н о з и л а *

Ззажаючи на перехід тов. Алексєєва Микити Олексієвича на 
іншу роботу, увільнити його від обов’язків заступника Народнього 
і омісара робітничо селянської Інспекції УСРР.

Харків, 4 грудня 1931 р.
Голом ВУЦВК Г. Петровський. Секретар ВУЦВК М. Василенко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК** 5 грудня 1931 р >6 277.

274. Про настановлення тов. Ряппо Я. N на першого заступника 
голови Вищої ради народнього господарства УСРР.

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

Настановили тоа. Ряппо Яна Петровича на першого заступ
ника голови Вищої ради народнього господарства УСРР.

Харків, 4 грудня 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Секретар ВУЦВК М. Василенко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК*' 5 грудня 1931 р № 277

ПОСТАНОВА РНК УСРР.
275. Про безперервний виробничий тиждень в установах УСРР.

Виходячи з того, що безперервний п’ятиденний виробничий 
тиждень є основна форма організації праці в Союзі РСР, та 
ураховуючи водночас хиби що були підчас запровадження без
перервного виробничого тижня в установах УСРР, Рада народнії 
комісарів УСРР п о с т а н о в и л а :

1. Залишити на безп‘рервпому п’ятиденному виробничому 
гнжт установи безпоеере; аьо зв’язані з обслуговуванням підпри
ємств, які працюють безпере, рвно, а також ті, що обслуговують куль
турно-побутові погреби широких мас людности (крамниці і склади 
кооперативної та державної торгівлі, підприємства громадського 
харчування, трамваї, автобуси, лазні, водогін, каналізацію, по
жежні команди, лікарні, к>льтурно освітні й видовищні підпри
ємства, підприємства транспорту та зв язку, довідкові бюра тощо).

Зберегти для установ і організацій, що залишаються на без
перервному виробничому тижні, вихідні дні за твердою скалою.

2 Дозволити народнім комісаріатам І прирівненим до них 
центральним установам УСРР, центральним управлінським апа
ратам державних підприб* ств (об'єднань, трестів, торгів), прав
лінням кооперативних і громадських організацій, а так само від- 
іілам і інсіектурам районових виконавчих комітетів і міських 
рад, підпорядкованих безпосередньо центрові, управлінським апа
ратам районових, міських і міжрайонових організацій тимчасово 
перейти на шостиденннй перервний виробничий тиждень.



3. Установи та організації, що їм раніш було дозволено пере
йти на перервний п'ятиденний виробничий тиждень,переходять на 
шостиденний перервний виробничий тиждень з І го грудня 1931 р

4. Республіканські і районові установи АМСРР переходять 
на перервний шостиденний виробничий тиждень за згодою Ради 
народніх комісарів АМСРР.

5. Встановити в установах, що переходять на шостиденний 
перервний тиждень, сталі вихідні дні в такі числа місяця: б, 12
18, 24 і ЗО.

Увага. Замість вигідного дня в кінці лютого, дати вихід
ний день 1-го березня.

6. При переході установ з п'ятиденного безперервного тижня 
нз шостиденний перервний тиждень скоротити робітний день а 
б годин ЗО хвилин до 6 годин.

7. Встановити що переходити на перервний тиждень народні 
комісаріати та інші центральні установи Й організації мають на
перед порозумівшися з Народніми комісаріатами праці УСРР 
або АМСРР, з ким слід, і під їхнім контролем.

Районові, міські і міжрайонові установи переходять на перервний 
тиждень, попереду порозумівшися з місцевими органами народ- 
нього комісаріяту праці І під їхнім контролем.

Запропонувати Народньому комісаріятові праці УСРР дати 
своїм місцевим органам потрібні вказівки про порядок переходу 
на перервний тиждень.

8. Зобов'язати установи й організації, що тимчасово перехо
дять на шостиденний перервний тиждень, організувати вихідними 
днями безперебійне розв'язання поточних невідкладних справ, 
встановлюючи чергування відповідної частини апарату і провід
них працівників.

9. Перехії на перервний шостиденний тиждень здійснити з 
1 грудня 1931.

ІІ.
10. Цю постанову видано на зміну арт. І постанови РНК УСРР 

з 22 травня 1930 року „Про роботу підприємств і установ, що 
безпосередньо обслуговують робітників і службовців підприємств, 
які перейшли на безперервний виробничий тиждень (36. Зак. 
УСРР 1930 р. № 12, арт. 133) і на скасування постанови РНК 
УСРР з 27 вересня 1930 року „Про перехід управлінського 
апарату УСРР на п'ятиденний безперервний виробничий тиждень 
за твердою шкалою" (36. Зак УСРР 1930 р. № 22, арт. 222).

11. Цю постанову видано на підставі постанови РНК Союзу 
РСР з 21 листопада 1931 р. „Про безперервний виробничий 
тиждень в установах* („Известия ЦИК СРСР и ВЦИК* з 24 ли
стопада 1931 р Ке 323).

Харків, 28 листопада 1931 р.
Заст. Голови РНК УСРР Сербиченко. Керівничий прав РНК УСРР Я. Касян.
Оголошено в .Вістях ВУЦВК* 29 листопада 1931 р. 272



ПОСТАНОВИ НКЮ УСРР.

276. Про відповідальність членів грабарських артілів за аванси,
що їх вони не відробили.

Останнім часом є багато випадків, коли грабарі, одержавши 
аванси, або зовсім не від'їжджають на роботу, або, попрацю
вавши короткий час, кидають роботу, не повертаючи авансів.

Такі вчинки грабарів, крім того, що завдають великі мате
ріальні втрати кооперативним грабарським артілям, часто-густо 
зривають роботу важливих будівництв.

Тому НКЮ УСРР п о с т а н о в и в :
1. Роз'яснити, що члени грабарських артілей за те, що кида

ючи роботу, не повертають авансів, які вони одержали від артілі 
і не відробили, відповідають як за шахрайство, тобто за арт. 
180 КК. УСРР.

2. Кримінальні справи, порушені проти грабарів порядком арт. 
1 цієї постанови, розглядати в районах зосередження грабарських 
артілей терміново.

Цивільні позови про справляння з грабарів авансів, що їх вони 
не відробили, подані окремо від кримінальної справи, так само 
розглядати терміново.

Харків, 28 листопада 1931 р.
Заст. НКЮ та ГПР А. Приходько. Член Колені НКЮ —т. в. об. кер. код* 

сектору А. Вікторов.

277. Про право слідчих носити зброю.

Підстава: п. 5 арт. 10 та арт. 12 Устави про НКЮ 
УСРР (36. Зак. УСРР 1931 рп № 22, арт. 173).

У зв'язку з тим, що на слідчих за правилами Кримінально про
цесуального кодексу УСРР покладено виконувати деякі важливі 
обов'язки прокуратури в боротьбі зі злочинністю, НКЮ УСРР по 
сектору законодавчих проектів та кодифікації законів п о с т а н о 
в и в  п о я с н и т и :

На иародніх слідчих, старших слідчих і слідчих у важливіших 
справах поширюється арт. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 
26 березня 1924 р. ,Г1ро права осіб прокурорського догляду рес
публіки* (36. Уз. УСРР 1924 р. №8, арт. 77) щодо права набувати, 
переховувати Й носити при собі холодну й пальну зброю, вида 
ючи їм відповідні документи встановленим порядком.

Харків, 3 грудня 1931 р.



278. Про відповідальність за перевитрату хліба та зернофуражу
понад затверджені пляни.

Постановою РНК СРСР з 20 листопада 1931 р. „Про ватові- 
дальність за перевитрату хліба та зернофуражу понад затведжені 
плани" запропоновано урядам союзних республік встановити кри
мінальну відповідальність урядовців за свідоме перебільшення 
плянів витрати хліба та зернофуражу, складаючи ці пляни, та 
за витрату хліба й зернофуражу понад затверджені від оріашз 
регулювання пляни, як за розтрату державного майна.

Зважаючи на це. Народній комісаріат юстиції УСРР, по сек 
тору законодавчих проектів та кодифікації законів, на підставі 
п. 6 арт. 10 та арт. 12 Устави про НКЮ УСРР (Зо. Зак. УСРР 
1931 р. 22 арт. 173) постановив п о я с н и т и :

1. За вчинення вищезазначених злочинів урядовців відповід
них установ підприємств та організацій притягати до права за 
ч.2 арт. 7 та арт. 104 Кримінального кодексу УСРР.

2. Розслідувати та розглядати справи про вищезазначені зло
чини треба негайно, застосовуючи в межах, встановлених у за
коні, суворіші заходи соціяльної оборони.

Харків, 7 грудня 1931 р.
НКЮ та ГПР В. Поляков. Заст. кер. кодсектора НКЮ М. Петренко.
Оголошено в „Вістях ВУЦВК“ 11 грудня 1931 р., № 282.

ПОСТАНОВА ДЕРЖПЛЯНУ ПРИ РНК УСРР.
279. Як складати та затверджувати збірники довідкових цін 

на будівельні матеріяли (цінники)
Щоб упорядкувати справу складання збірників довідкових 

цін на будівельні матеріяли (цінників), зокрема щоб установити 
єдину методику збирання їх, єдину номенклатуру та єдину їхню 
форму, Державна плянова комісія при Раді народиіх комісарів 
УСРР по сектору капітального будівництва п о с т а н о в и л а :

1. Всі збірники довідкових цін на будівельні матеріяли (цін
ники), що їх видають райвиконкоми та міські ради, підпорядковані 
безпосередньо центрові, треба обов'язково складати за методи
кою, номеклятурою та формою, що їх затвержуе сектор капіталь
ного будівництва Держпляну УСРР.

2. Для наступного 1932 року визнати за таку єдину методику, 
номенклятуру та форму, обов'язкові при складанні зазначених 
в арт. 1 цієї постанови збірників (цінників) — методику, номенкла
туру та форму цінника, що його склало Й видало 193і року Укр- 
будоб'єднаняя Вищої ради народнього господарства УСРР.

3. Райвиконкоми та міськради, підпорядковані безпосередньо 
центрові, повинні пристосувати цього цінника до місцевих потреб,



поробивши в прийнятих у цінникові Укрбудоб'єднання цінах на 
будівельні матеріяли поправки, що виникають з місцевих особ
ливостей, зокрема—з поправок на вартість транспорту, і таким 
способом установити місцеві ціни.

4. Для опрацьований зазначених місцевих цін 1 внесення та
ких до цінника Укрбудоб’єднання — організувати на місцях комісії 
під головуванням члена президії райвиконкому або міськради, 
під чиїм слід, в складі відповідного дільничого інспектора будів
ництва (представника міжрайонового інспектора будівництва), 
а в місцях осідку міжрайонового інспектора будівництва — за його 
участю та представника місцевого органу РСЇ. Представників 
місцевих будівельних контор притягають до роботи комісії з 
правом дорадчого голосу за розсудом комісії. Скликати ці комі
сії покладається на інспекторів будівництва. Зазначені комісії 
вносять опрацьовані від них місцеві ціни, згадані в арт. З цієї 
постанови, за своїм підписом у два примірники цінника Укрбу- 
доб єднання, що з них один примірник подають до п р е ^ и д ї  рай
виконкому або міськради, підпорядкованої безпосередньо цен
трові, кому слід, а другий примірник залишається у місцевого 
інспектора будівництва.

Зазначені в цьому артикулі місцеві комісії повинні закінчити 
свою роботу за дві декади, відколи одержать на місцях цінника, 
про що треба негайно сповістити сектор капітального будівництва 
Держпляну УСРР.

5. Зобов’язати державного контролера - інспектора будівництва 
при секторі капітального будівництва Державної п л я н о в < ї  комі
сії УСРР терміново надіслати належну кількість примірників цін
ника Укрбудоб’єднання до райвиконкомів та міськрад, підпоряд
кованих безпосередньо центрові, а так само до місцевих Інспек
торів будівництва.

У в а г а .  Райвиконкоми та зазначені тут міськради, а так 
само місцеві органи держконтролю за будівництвом повер
тають Управі державного контролера-інспектора будівниц
тва в ір гість ЇЇ фактичних витрат на придбання та надіслання 
зазначених цінників.

6. О ірацьований порядком арт. 4 цієї постанови місцевий 
збірник довідкових цін (цінник), як затвердять Його (найпнніш 
протягом декади) президії райвиконкомів або зазначених више 
міськрад і по оголошенні постанови про його задвердження у 
відповідному місцевому офіційному органі преси, набуває обов'
язкової сили.

Поіочні зміни затвердженого збірника довідкових цін (цінника) 
опрацьовується, затверджується і вони набувають обов’язкової 
сили таким самим порядком.

7. Райвиконкоми та зазначені вище міськради видають заінте
ресованим установам, організаціям та особам листовні довідки 
про ціни на окремі категорії будівельних матеріалів.



8. Ці збірники довідкових цін (цінники) треба обов'язково 
застосовувати ори складанні будівельних кошторисів та при роз
рахунках з будівельними організаціями.

9. З моменту оголошення у відповідному місцевому офіцій
ному органі преси постанови ряйв^онкому або міськради, підпо
рядкованої безпосередньо центрові, про затвердження збірника 
довідкових цій (цінника), ті збірники довідкових цін (цінники), 
що чинили на даних територіях раніш, втрачають свою силу.

ЇО. Особи, що зламають правила цієї постанови, відповідають 
як за службові злочийи кримінальним або дисциплінарним поряд
ком, залежно від обставин справи.

Харкіб, 5 грудня 1331 р.
За голову Держпляпу УСРР член президії Гуцуляк.

Д*рж*аи Пубйчм
ЯйЛКЯЕКА УРСР

Редагує редактор-канеулвтант НКЮ
Видає НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар*

У ар літ № 94/жб Ха»МЄ, 2 друкарня ДВОУ'УЙП. Пушкіне*** *у* 40
Тир. 12ІЮ0— */і АР- «р. Зам. 509.
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№ 35 26 грудня 1931 р. № 35

З М І С Т

ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР.
280 Про надання чшшости уставі про судоустрій УСРР в редакції 1931 року. 
281. Уставе про судоустрій УСРР.

ПОСТАНОВИ ВУЦВК І РНК УСРР.
280. Про надання чинности Уставі про судоустрій УСРР в

редакції 1931 року.
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет І Рада народ- 

нїх комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :
1. Затвердити уставу про судоустрій УСРР в редакції 1931 року.
2. Визнати, що втратили силу:
1) постанова ВУЦВК і РНК УСРР з 11 вересня 1929 року 

„Гіро надання чинности Уставі про судоустрій УСРР в редакції
1929 року- (36. Зак. УСРР 1929 р. № 26, арт. 202);

2) „Устава про судоустрій УСРР* з 11 вересня 1929 р. (36. 
Зак. УСРР 1929 р. № 26, арт. 203);

3) постанова ВУЦВК і РНК УСРР з 14 лютого 1930 р. „Про 
зміну організації нотаріяту АМСРР" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 5, 
арт. 53);

4) постанова ВУЦВК і РНК УСРР з 24 липня 1930 р. „Про 
зміну арт. арт. 20 і 21 Устави про судоустрій УСРР" (36. Зак. 
УСРР 1930 р. № 16, арт. 161);

5) постанова ВУЦВК і РИК УСРР з 29 вересня 1930 р. „Про 
реорганізацію місцевих установ юстиції УСРР" (36. Зак. УСРР
1930 р. № 22, арг. 223), крім артикулів 4, 5 і 6 цієї постанови;

6) п. 7 арт. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 6 листопада
1930 р. „Про скасування спсціяльних коштів, що є в розпоряд
женні урядництв і установ-У€РР*^36 3а,^-УСРР 1930 р. № 25, 
арт. 240); з г *

$ ТоК/ і
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7) постанова ВУЦВК і РНК УСРР з 6 листопада 1930 р. «Про 
надання Генеральному прокуророві республіки та його заступ
никові права зупиняти постанови і розпорядження місцевих органів 
влади" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 25, арт 238).

3. Увагу 3 до арт. 4 „Устави про дисциплінарну відповідаль
ність порядком лідлеглости" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 10, арт. 
104) ухвалити в такій редакції:

„ У в а г а  3. Заходи дисциплінарного впливу до членів 
колегії оборонців може застосувати голова Головного суду 
АМСРР, голови міжрайонових судів 1 Народній комісар 
юстиції УСРР".

Харків. 25 вересня 1931 р.
Т. в. об. голови ВУЦВК В. Затонський. Заст. гояови РНК УСРР В. Порайко.
Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

281. Устава про судоустрій УСРР.

П о д і л  І.
Засади.

1. Завдання органів юстиції УСРР, з Народнім комісаріатом 
юстиції УСРР на чолі, є: боронити диктатуру пролетаріату, робіт
ничо-селянську владу і лзд, від неї встановлений; рішуче боро
тися проти всіляких спроб протидіяти соціалістичному будівни
цтву, зокрема, боротися проти злочинности; брати активну участь 
у здійсненні завдань соціялістичної індустріалізації країни, в забез
печенні перебудови сільського господарства на соціалістичних за
садах, у розвиткові культурної революції, в сприянні розвиткові со
ціалістичних форм праці; вести рішучий наступ на рештки капі- 
талісіични* елементів країни; захищати права трудящих та їх 
оо’е.іН4Нь; наглядати здійснення революційної законності!; зміцню
вати громадську трудову дисципліну й солідарність трудящих та 
обслуговувати їх організацією правної допомоги.

2. На території УСРР чинять такі підпорядковані Народньому 
комісаріатові юстиції УСРР органи юстиції: 1) суди, 2) державна 
прокуратура, 3) слідчі, 4) інститути науково-судові експертизи, 
5 колегії оборонців, 6) судові перекладачі, 7) судові виконавці,
8)державний нотаріат.

Для притягнення до участи у винуваченні в кримінальних 
справах широких кол трудящих при органах державної проку
ратури є громадські винувачі.

При Народньому комісаріаті юстиції УСРР є інститут вивчення 
•злочинности, що чинить на підставі устави, затвердженої бід 
НКЮ.



3. Систему судових установ УСРР становлять: 1) народні суди,
2) м’іжрайонові суди і 3) Найвищий суд УСРР.

В АМСРР систему судових установ становлять народні суди і 
Головний суд АМСРР.

4. Для розгляду справ, що через свій особливий характер пот
ребують спеціяльного складу суду чи спедіяльного порядку роз
гляду або спеціяльного знання, поруч єдиної системи судових 
установ чинять такі спеціяльні суди і сесії: комісії в справах 
недолітніх праволомців, трудові сесії иароднього суду, надзви
чайна сесія Найвищого суду УСРР, надзвичайні сесії Головного 
суду АМСРР і міжрайонових судів, виробничо-товариські суди, 
сільські суди, державний арбітраж тощо.

Порядок організації трудових сесій иароднього суду встанов
лено в розділі 4 поділу 2 цієї устави.

Порядок організації інших спеціяльних сесій та судів уста
новлюється спеціяльних законах.

Уставу про надзвичайну сесію Головного суду АМСРР видає 
Центральний виконавчий комітет АМСРР і затверджує Всеукраїн
ський центральний виконавчий комітет.

У справах про злочини, передбачені уставою про військові 
трибунали та військову прокуратуру, на території УСРР чи
нять військові трибунали.

У справах про злочини, передбачені в уставі про залізничо- 
колійні суди, на території УСРР чинять залізнице колійні суди.

5. За основу системи судових установ УСРР є народній суд.
Народні суди, як суди першої інстанції, розглядають цивільні

та кримінальні справи, покладені на них процесуальними кодек 
сами УСРР.

Особисто на иароднього суддю покладається викопна ч но
таріальні функції, зазначені в Нотаріальній уставі УСРР, а тіч 
само керувати та наглядати роботу сільських і виробничо-том- 
риських судів, що чинять на території обслуговуваної віх нього 
дільниці, І роботу судових виконавців, що є при даному народ- 
ньому суді, та відати бюро примусових робіт.

Народній суд чинить у межах установленої для нього діль
ниці.

Як суд першої Інстанції, народній суд чинить колегіяльно в 
складі иароднього судді та двох народніх засідателів, або за ви
падків, що їх спеціально застережено в законі, одноособово—в 
особі иароднього судді.

6. Безпосередньо керує народніми судами Народній коміса
ріат юстиції УСРР, а в АМСРР—Народній комісаріат юстиції 
АМСРР.

Органами безпосереднього судового нагляду за народніми су
дами є міжрайонові суди, а в АМСРР—Головний суд АМСРР.

Камери иароднього суду утримується коштом місцевого бюд
жету за кошторисами, що їх щорічно затверджують відповідні мі-



ські та селищні ради і районові виконавчі комітети на подання 
народнії судів.

Кошториси, що подають народні суди на затвердження до мі
ських 1 селищних рад та районових виконавчих комітетів, повин
ні відповідати типовим штатам камер народнього суду та типо
вій номеклятурі видатків, затверджених загальновстановленим 
порядком.

7. Міжрайонові суди утворюється в м. м. Харкові, Киіві, Одесі, 
Дніпропетровському Сталіні, Вінниці, Полтаві, Сумах і Жи-. 
томірі.

Які саме райони має обслуговувати кожний міжраЯоновий суд 
це визначає Народній комісаріат юстиції УСРР.

Розподіл районів поміж міжрайоновими судами оголошується 
до загального відому.

Міжрайонові суди утримується коштом державного бюджету.
8. Міжрайоновий суде суд другої інстанції для перегляду каса

ційно-ревізійним порядком вироків, ухвал і постанов у цивільних 
та кримінальних справах, що їх розглянули народні суди обслу
говуваної від нього території.

Міжрайоновий суд є так само суд першої інстанції для розгляду 
виняткових кримінальних і цивільних справ за випадків, пере
дбачених у процесуальних кодексах УСРР.

Міжрайоновий суд є орган судового нагляду за народніми су
дами обслуговуваної від нього території, що переглядає розв'язані 
в народніх судах справи, за випадків, зазначених у процесуальних 
кодексах УСРР.

Крім того, міжрайоновий суд є орган нагляду за колегією обо
ронців, що є при ньому.

Порядок діяльности міжрайоиових судів і виконання від урядов
ців, що належать до їх складу, покладених на них обов'язків, 
та порядок підлеглости цих урядовців установлюється в наказі 
міжрайоиовим судам, що його-видає Народній комісаріат юстиції 
УСРР.

9 Головному судові АМСРР належать всі фуикції міжрайо* 
нового суду та, крім того, функція провідно тлумачити закони 
АМСРР у питаннях судової практики.

Порядок діяльности головного суду АМСРР і виконання від 
урядовців, що належать до його складу, покладених на них обов'
язків та порядок підлеглости цих урядовців установлюється в 
наказі Головному судові АМСРР, що Його видає Народній комі
саріат юстиції АМСРР.

10. До відання Найвищого суду УСРР належить:
1) переглядати касаційно-ревізійним порядком справи, що їх 

розв'язали в першій інстанції Головний суд АМСРР і міжрайонові 
суди, і, порядком нагляду, всі справи, що їх розв'язав будьякий
суд УСРР: .

2) розглядати, як судові першої інстанції, кримінальні справи



виняткової ваги та персональної підсудности, цивільні справи, 
що іх за чинним законодавством Народній комісар юстиції УСРР 
передає на розгляд Найвищого суду, або сам Найвищий суд бере 
на свій розсуд, а так само ті справи, що підсудні Найвищому 
судові на підставі спеціяльниі законів;

3) провідно тлумачити закони в справах судової практики та 
керувати нею згідно з директивами Народнього комісаріяту 
юстиції УСРР.

11. Державній прокуратурі належить: наглядати законність 
чиннрстей органів радянської влади, державних та громадських 
установ і підприємств та приватних осіб; порушувати кримінальні 
справи проти осіб, що ламають закони; підтримувати державне 
винувачення в кримінальних справах; боронити інтереси держави 
та трудящих у цивільних справах; опротестовувати порядком, 
зазначеним у процесуальних законах, цивільні та кримінальні 
вироки, ухвали тощо чинних в УСРР судів та безпосередньо на
глядати чинення дізнання, розшуку Й попереднього слідства, ви
конання вироків, законність тримання під вартою та стан і 
діяльність поправно-трудових установ.

12. До відання слідчих належить робити попередній роз
слід злочинів та наглядати провадження дізнання.

13. До відання інститутів науково - судової експертизи нале
жить провадити науково-технінні досліди в судових справах та 
давати судові експертизи, крім бухгальтерських і спеціяльних 
технічних.

Поруч Із цим інститути науково-судової експертизи провадять 
наукову працю в царині вивчення злочинности.

14. На колегії оборонців покладається подавати юридичну 
допомогу людності і виконувати завдання судової оборони.

15. На держзвний нотаріат покладається засвідчувати доку
менти, що оформлюють правочини, та виконувати інші зазначені 
в законі функції.

16. Судові виконавці виконують вироки, ухвали, судові накази 
в цивільних справах, а так само постанови судових і слідчих 
органів щодо майнових справлянь у кримінальних справах.

17. На судових перекладачів покладається обслуговувати су
дові установи та слідчі органи перекладами.

18. Межі компетенції всіх вищезазначених установ та урядов
ців встановлює ця устава і спеціальні закони.

19. Безпосереднє адміністративне керівництво, інструктування, 
нагляд і ревізія всіх органів юстиції УСРР, планування їхньої 
діяльности, а так само керівництво судовою політикою всіх су
дових установ УСРР належить Народньому комісаріатові юстиції 
УСРР, що чинить на підставі окремої про нього устави.

Вищенаведені функції Народній комісаріат юстиції УСРР здій
снює через безпосередні зносини з усіма підпорядкованими Йому 
органами юстиції УСРР.



Стосовно до чинних в УСРР спеціяльних судів, Народній ко
місаріат юстиції УСРР загально наглядає за ними, бере участь 
в організації їх безпосередньо або через свої місцеві органи та 
має право інструктувати їх у межах і порядком, встановленим 
у законів

Стосовно до військових трибуналів та військової прокуратури 
чинних на території УСРР, Народньому комісарові юстиції й 
Генеральному прокуророві республіки належать права, встано
влені в законах Союзу РСР.

20. Народньому комісарові юстиції УСРР належить право 
застосовувати заходи дисциплінарного впливу за законами про 
дисциплінарну відповідальність порядком підлеглости до всіх уря 
довців, що працюють в органах юстиції УСРР, а так само до 
членів колегії оборонців та їх президій.

21. Народній комісар юстиції УСРР, як Генеральний проку
рор республіки, має право зажадати Й опротестовувати, зазначеним 
у законі порядком вироки ухвали Й постанови всіх судових за
гальних 1 спеціяльних установ УСРР, і ті, що набули, і ті, що ще 
не набули чинности.

22. Дотично органів юстиції АМСРР, в тому числі Головного 
суду АМСРР та чинних на території АМСРР спеціяльних судів, 
за винятком військових трибуналів і військової прокуратури, від
повідні права, передбачені в арт. 19 цієї устави, належать Народ
ньому комісаріатові юстиції АМСРР, а права передбачені арт. 
арт. 20 і 21—особисто Народньому комісарові юстиції і проку
ророві АМСРР.

23. Всі вироки, ухвали, постанови й судові накази судових 
установ Союзу РСР і союзних республік у цивільних і кримшаль 
них справах та всілякі жадання і постанови, що їх ставлять ти 
видають у межах своєї компетенції органи прокуратури Найви
щого суду Союзу РСР, зокрема військової прокуратури, або органи 
прокуратури союзних республік, а так само постанови слідчих 
органів Союзу РСР 1 союзних республік, що їх затвердили зазна
чені органи прокуратури, повинні виконувати всі органи юстиції 
УСРР відповідно до своєї компетенції.

24. За суддів, народніх засідателів і постійних членів трудо
вих сесій народнього суду, за прокурорів, слідчих, нотарів, судо
вих виконавців, судових перекладачів І секретарів суду мають 
право бути виключно особи, не позбавлені на підставі законів 
УСРР виборчих прав до рад.

Крім того:
1) судді й прокурори повинні мати найменш трирічний стаж 

громадської роботи в робітничо-селянських, професійних І пар
тійних організаціях або такий самий стаж практичної роботи в 
органах радянської юстиції на посаді не нижчій, як слідчого, чи 
в інших державних адміністративних органах на відповідних по
садах;



2) нотарі повинні мати стаж, встановлений для суддів, і крім 
того, повинні ще скласти спеціального іспита;

3) слідчі, секретарі судів, за винятком секретарів народнього 
суду, і судові виконавці повинні мати найменш дворічний стаж 
вищезазначеної громадської роботи або такий самий стаж прак
тичної роботи в органах радянської юстиції на посаді не нижчій, 
як секретар народнього суду, або повинні скласти спеціяльного 
іспита;

4) секретарі народнього суду й судові перекладачі повинні 
скласти спеціяльного іспита.

25. Народні засідателі, а так само постійні члени трудових 
сесій та народнього суду виконуючи свої трудові обов’язки, мають 
всі права суддів І відповідають за свої чинності нарівні з суддями.

26. За членів колегії оборонців мають право бути ось такі 
особи з числа тих, що мають виборчі права до рад:

1) ті, що скінчили радянський юридичний факультет або від
повідну вищу школу та відбули потім того встановлений стаж;

2) ті, що мають передреволюційну вишу юридичну освіту, та, 
того, найменш трирічний стаж юридичної роботи в держав

них, кооперативних і громадських організаціях;
3) ті, що не мають юридичної освіти, але склали спеціяльного 

іспита, та, крім того, мають найменш трирічний стаж практич
ної юридичної роботи у зазначених вище організаціях або ті, що 
(ж висунули професійні чи інші відповідні громадські організації.

27. Не мають праьа бути за с>ддів, кзролніх засідателів, про
курорів, слідчих, нотарів, судових виконавців, судових перекла
дачів, секретарів суду та членів колегії оборонців оссби:

1) засуджені за злочини, а так само особи, що зазнали адмі
ністративного заслання;

2) виключені з громадських організацій за ганебні вчинки або 
і оведінку.

28. Відступати віл правил, встановлених арт. зрт. 24 і 26 цієї 
устави, щодо стажу або іспиту можна тільки за виняткових ви
падків і лише з дозволу:

1) Народнього комісаріату юстиції УСРР —стосовно до суддів, 
прокурорів, слідчих, иотарів, судових виконавців, судових пере
кидачів і членів колегії оборонців,—і;а подання відповідних ор
ганів, чиїх слід.

2) Народнього комісаріату юстиції АМСРР— стосовно до тих 
самих співробітників органів юстиції АМСРР;

3) керівників відповідних органів сулу та прокуратури—сто-
секретарів, що працюють у підпорядкованих їм орга-

2ї. Про! раму іспитів, передбачених в арт. арт. 24 І 26 цієї 
>сг он та п< рядок, гч їх переводити, встановлює Народній ко- 
ь саріят юстиції УСРР.

Стосовно до урядовців оргак'в юстиції АМСРР програму іс-



питїв та порядок, як їх переводити, встановлює Народній ко> і* 
саріят юстиції АМСРР відповідно до правил, що їх установив 
Народній комісаріат юстиції УСРР-

30. Форми, реченці і порядок матеріяльної, грошевої та вся
кої Іншої звітности органів юстиції встановлює Народній комі
саріат юстиції УСРР і АМСРР, кому слід.

Поділ 2.

Народній суд.
1. Дільниці та камери народнього суду.

31. У кожному районі повинно бути не менш однієї дільниці 
народнього суду. Точне число та межі дільниць народнього су
ду на території району визначає відповідний районний вико
навчий комітет.

Число та межі дільниць народнього суду на території міст 
і селищ, де засновано міські або селищні ради, визначають за
значені ради.

Народньому комісаріятові юстиції УСРР належить право про
понувати виконавчому комітетові, міській або селищній раді 
робити, відповідно до загального пляну діяльности Народнього 
комісаріяту юстиції, потрібні зміни встановленого від виконав
чого комітету, міської чи селищної ради числа та меж дільниць на
роднії судів. Незгоди в цих справах між виконавчими комітетами 
або міськими та селищними радами і Народнім комісаріятом 
юстиції УСРР розв'язується загально-встановленим порядком.

32. Мережу дільниць народнії судів АМСРР встановлюють, 
порозумівшися з Народній комісаріятом юстиції АМСРР, у рай
онах— районові виконавчі комітети, а в містах та селищах — 
міські та селищні ради. Незгоди в зазначених справах, що вини
кають між Народнім комісаріятом юстиції АМСРР І районовими 
виконавчими комітетами та міськими або селищними радами, 
розв'язує Центральний виконавчий комітет АМСРР.

33. Для обслуговування національних меншостей утворюється 
вищезазначеним порядком окремі національні камери народнього 
суду.

34. У великих містах, з розсуду Народнього комісаріяту юсти
ції, замість окремих камер народнього суду можна організувати 
об'єднану камеру Народнього суду, за правилами, що їх встано
влює Народній комісаріат юстиції УСРР.

35. Про осідок камери народнього суду, оголошується до 
відома всіх.

36. Типові штати камер народнього суду й штати окремих 
камер затверджується загальновстановленим порядком.

37. Кожна камера народнього суду має секретаря, що Його 
настановлює народній суддя.



2 Порядок, як обирати, дотерміново відкликати, перевозити, скидати 
А тимчасово відстановляти народніх суддів.

33. Нзродніх суддів обирають на один рік в числі, відповід
ному до числа народніх судів у даному районі, місті або селищі

Понад це обирають додаткових народніх суддів так само на 
один рік.

Число додаткових народніх суддів установлюють районові 
виконавчі комітети або міські та селищні ради.

39. Додаткові народні судді мають всі права народніх суддів. 
Свої обов'язки вони виконують там, де їх призначить той райо- 
новий виконавчий комітет, міська або селищна рада, що їх 
обрали.

40. Народніх суддів для обслуговування дільниць народнього 
суду району, крім дільниць народнього с>ду в містах і сели
щах, де є міські або селищні ради, обирає районовий з'їзд 
рад на подання президії відповідного районового виконавчого 
комітету або Народнього комісаріату юстиції УСРР і АМСРР, 
кого слід.

41. У період між районовими з'їздами рад народніх суддів 
обирає на подання тих самих установ, пленум районового ви
конавчого комітету, подаючи обраних народніх суддів на затвер
дження найближчого районового з'їзду рад.

42. Для обслуговування дільниць народніх суддів у містах і 
селищах, де є міські або селищні ради, народніх суддів обирають 
пленуми міських або се іищних ряд на пі дання їх президії або 
Народнього комісаріату юстиції УСРР або Народнього комісаріяту 
юстиції АМСРР, кого слід.

43. Стосовно до всіх поданих для обрання кандидатів на 
народніх суддів, Народній комісар юстиції УСРР чи АМСРР, 
кому слід, має необмежене реченцем право відстановлення.

44. Переводити обраних народніх суддів у межах району, мі
ста або селища з одної дільниці народнього суду до іншої 
можна за постановою президії районового виконавчого комітету 
міської або селищної ради, кому  слід, наперед погодженою з 
Народнім комісаріятом юстиції УСРР чи АМСРР.

45. Народнії суддів, як скінчиться реченець їх обрання, мож
на обирати знову.

46. Дотерміново відкликати народнії суддів можна виключно 
на підставі постанов президії відповідного районового виконав
чого комітету або міської чи селищної ради.

Вищезазначені органи мзють^ право дотерміново відкликати 
народнії суддів або з власної ініціативи, проте, з обов язкоаим 
попереднім погодженням цього з Народнім комісаріятом юстиції 
УСРР чи АМСРР. з ким слід, або на подання цих органів

47. Скидати народніх суддів з посади можна тільки за виро
ками суду.



48. Тимчасово відстановляти народнього суддю від посади 
можна тільки за постановою Народнього комісара юстиції УСРР 
чи АМСРР, кого слід, коли проти народнього судді порушено 
кримінальну справу.

3. Народні засідателі І порядок як, закликати Тх до виконання судових
обов'язків.

49. Народніх засідателів обирають громадяни, шо мають пра
во обирати й бути за обраних до рад.

50. Народніх засідателів обирають щороку.
51. Коли народніх засідателів, виділених для участи на судо

вих засіданнях Головного суду АМСРР, міжрайонових або на
родніх судів, буде недосить до настання загального реченця 
виборів, то на подання голови відповідного суду або народнього 
судді, належна міська рада або районовий виконавчий комітет 
призначає додаткові вибори народніх засідателів.

52. Керувати виборами, складати й затверджувати списки 
народніх засідателів в столичному місті АМСРР, у містах, виді
лених на окремі адміністративно-господарські одиниці, і в кож
ному районі утворюють особливі комісії для виборів народніх 
засідателів.

53. Комісії для виборів народніх засідателів є:
1) в столичному місті АМСРР — при міській раді за голову

ванням члена президії міської рани в складі представника від 
Нарогнього комісаріату юстиції АМСРР, члена Головного суду 
АМСРР і представників від Молдавської ради професійних спі
лок і Молдавського центрального комітету незаможних селян — 
по одному від кожної з цих організацій;

2) в містах, де організовано міжрайонові суди,— при міській 
раді, за головуванням члена її президії, в складі члена міжрзйо- 
нового суду та по одному представнику від міської прокурату
ри, міської ради професійних спілок і місцевої організації неза
можних селян;

3) в інших містах, виділених на окремі адміністративно госпо
дарські одиниці, при міських радах — у складі, зазначеному в 
п. 2 цього артикулу, за винятком члена міжрайоиового суду, що 
замість його за члена комісії є народній суддя першої дільниці 
народнього суду даного міста;

4) в районах — при районовому виконавчому комітеті,— за 
головуванням члена районового виконавчого комітету, в складі: 
місцевого народнього судді, представника дільничої прокура
тури, що міститься в районовому центрі, а також представника 
районової ради професійних спілок і представника комітету не
заможних селян.

54. Комісії, що є при міській раді столичного міста АМСРР 
або при міських радах міст, виділених на окремі адміністративно-



господарські одиниці, чинять у межах території, підпорядкованої 
зазначеній радам.

Комісії, що е при районових виконавчих комітетах, поширю
ють свою діяльність на територію цілого району.

55. Число належних до обрання народнії засідателів визна
чають за два місяці до початку виборів:

1) для Головного суду АМСРР —голова цього суду;
2) дія міжрайонових судів —голови цих судів;
3) для нзродніх судів столичного міста АМСРР — президія 

міської ради цього міста;
4) дія народнії судів на території, підпорядкованій міським 

радім міст, виділених на осремі адміністративно-господарські 
одиниці,—президії рад цих міст;

5) дія народнії судів на території району — президія райо- 
нового виконавчого комітету.

Як саме встановлю дати число належних для обрання народ
нії засідателів, визначає Народній комісаріят юстиції УСРР, а в 
АМСРР, відповідно до встановлених в УСРР правил,— Народ
ній комісаріят юстиції АМСРР.

55. Відомості про те, яке число народніх засідателів слід об
рати, органи, зазначені 8 арг. 55, надсилають до відповідних вибор
чих комісій.

Одержавши зазначені відомості, комісії розподіляють припа- 
ле на них число народнії засідателів так:

1) міські —по професійних спілках, військових частинах і 
міліційних районах, підпорядкованої міській раді даного міста, 
території, а також по підпорядкованих зазначеній міській раді 
сільських радах;

2) рз іонові,— по професійних спілках і сільських радах, вій
ськовій частинах і міліційні» районах рдйонозого центру.

Рідомості про роїлоділене таким способом число народніх 
засідатель надсилається відповідним професійним спілкам, сіль
ським радам, понгвідділам або комісарам військових частин і 
міліційним районам.

Як саме розподіїяти належне до обрання число народніх за
сідателів, це визначає Народній комісаріат юстиції УСРР, а в 
АМСРР — відповідна до зазначеного порядку — Народній комі
саріат юстиції АМСРР.

57. Ох'р-кізнц розподільні відомості, відповідні органи оби
рають кандидатів на клродпіх засідателів так:

1) професійні сппки, розподіїизши приладе «а них число 
нарзан.х зісідатеїів по окремих підприємствах та установах че
рез відповідні фібри ічо-ззаодські комітети й місцевкоми, про
вадять вибори на загальних зборах-робітників та службозців;

2) по мііідійнн.м районам вибори провадять на Загальних збо
рах ,іншх іромаднн, що маогь празо браги участь у виборах 
члрздніх засідагеаІ8;



У в а г а .  На зазначених у п. 2 загальних зборах головує 
в столичному місті АМСРР 1 в містах, виділених на окремі 
адміністративно-господарські одиниці, член міської ради, 
що його призначає президія міської ради, а в районових 
центрах—призначений від президії районового виконавчого 
комітету член цього комітету.

3) Сільські ради провадять вибори на загальних зборах ви
борців села;

4) військові частини обирають своїх кандидатів на народні* 
засідателів під керівництвом політичного відділу або комісара 
військової частини иа загальних зборах військовиків.

Списки обраних кандидатів на народніх засідателів вивішу
ють органи, що керували виборами, до загального відому в при
міщеннях заводів, фабрик, установ, робітничих клюбів, сільських 
рад, міліційних районів, селянських будинків тощо. Протягом 
п’ятьох днів кожний трудящий має право заявити відповідному 
органові, що керував виборами (арт. 56), мотивоване відсторо
нення проти поодиноких зазначених у списках осіб.

58. По десятьох днях, відколи вивісили списки, органи зазна
чені в арт. 56 мають надіслати списки кандидатів, обраних на 
народніх засідателів, до відповідної комісії  на затвердження ра
зом з заявами про відсторонення поодиноких кандидатів та зі 
своїм висновком на ці заяви.

59. Одержавши з місць списки кандидатів на народніх засі
дателів, відповідні комісії виключають з поданих списків тих 
осіб, які не задовольняють вимогам, що їх ставить до народніх 
засідателів закон, а так само тих осіб, що заявлені проти них, 
відсторонення визнано за поважні.

Крім того, комісія столичного міста АМСРР вилучає з пода
них списків особливий список народніх засідателів для участи 
на судових засіданнях Головного суду АМСРР, а комісії, що є 
при міських радах тих міст, де утворено міжрайонові суди, ви
лучають з поданих списків особливі списки народніх засідателів 
для участи на судових засіданнях міжрайонових судів.

Районові комісії  так само складають списки народніх засідате
лів для виїзних сесій Головного суду АМСРР і міжрайонових 
судів.

До особливих списків слід включати тих народніх засідателів, 
що мають більше за інших життєвого досвіду та громадсько- 
політичного розвитку.

60. Особи, що їх виключено Із складу народніх засідателів, 
мають право таке виключення оскаржити до відповідної міської 
ради чи до відповідного виконавчого комітету, до кого слід; 
постанови цих органів є остаточні.

61. Склавши в остаточній формі, зазначені в арт. 59 списки 
народніх засідателів, відповідні комісії подають їх на затвер
дження:



а) списки народніх засідателів, які беруть участь на засідан
нях народнії судів, що € на території міст і селищ району,— 
до відповідних міських і селищних рад, а в інших місцевостях 
району—до районового виконавчого комітету;

б) списки народнії засідателів, що беруть участь на засідан
нях Головного суду АМСРР— до центрального виконавчого ко
мітету АМСРР;

в) списки народніх засідателів, що беруть участь на засідан
нях міжрайонових судів — до міських рад, де міститься міжрайо- 
новий суд, а списки народніх засідателів для виїзних сесій між
районових судів—до районових никонавчих комітетів, що на їх 
території зазначених народніх засідателів обрано.

62. Одночасно з поданням списків на затвердження комісії 
надсилають копії їх до відповідних судів.

Викликають народніх засідателів за списками, не ждучи на 
затвердження їх.

63. Як прибудуть чергові народні засідателі до суду, то пер
ше ніж почнуть вони виконувати свої обов’язки, суддя повинен 
відібрати від кожного народнього засідателя урочисту обітницю 
судити сумлінно й підписку про те, що їм пояснено їхні права 
та обов'язки.

Зазначену обітницю та підписку зберігають у справах суду; 
вони мають чинність на ввесь час, доки народній засідатель ви
конує свої обов'язки.

64. кожний народній засідатель не може брати участи на су
дових засіданнях більш, ніж два дні на рік.

Відступати від цього правила можна тільки тоді, коли цього 
треба за правилами судового процесу.

65. На ввесь час участи народніх засідателів на судових за
сіданнях їм зберігається пересічний їх заробіток в місці праці, 
включаючи й час, потрібний на переїзд в обидва кінці.

Особи, що живуть із праці в сільському господарстві, кустарі 
й ремісники, а так само особи, що є на облікові органів праці, 
одержують добове розміром, що його встановлює відповідний 
раПоновий виконавчий комітет, міська або селищна рада, кому 
це слід. Добового треба платити не менше за мінімум заробітної 
плати в даній місцевості. Якщо згаданих осіб викликають до 
народнього суду, то добове видають їм з коштів місцевого бю
джету, а за інших випадків—з коштів державного бюджету.

Подорожнє викликаним народнім засідателям в обидва кінці 
так само сплачують з цих коштів.

Кошти з місцевого бюджету, видавані на добове і подорожнє 
включають у кошториси народніх судів.



4. Трудові сесії народнього суду.

66. Трудові сесії народнього суду утворюється по тих містах 
та залюднених промислових пунктах, де не вважатиме за потріб
не Народній комісаріат юстиції УСРР, порозумівшися з Всеук
раїнською радою професійних спілок і Народнім комісаріатом 
праці УСРР, а в АМСРР— Народній комісаріат юстиції АМСРР, 
порозумівшися з Молдавською радою професійних спілок і На
роднім комісаріатом праці АМСРР.

67. Трудові сесії народнього суду включається в мережу 
народніх судів порядком, передбаченим для встановлення цієї 
мережі, за арт. 31 і 32 цієї устави.

68. Трудові сесії чинять тільки в межах того міста або залюд
неного промислового пункта, де їх утворено.

В інших місцевостях справи, підсудні трудовим сесіям, роз
глядають народні суди у звичайному складі, додержуючи, проте, 
правил, установлених для трудових сесій.

69. Трудові сесії чинять у складі:
1) народнього судді, як голови, та
2) двох постійних членів трудової сесії.
70. Постійних членів трудових сесій виділяють по два від 

кожної з нижчезазначених установ:
1) для трудової сесії столичного міста АМСРР —від Молдав

ської ради професійних спілок і Центральної ради народнього 
господарства АМСРР;

2) для інших трудових сесій — від місцевої ради професійних 
спілок і секцій промисловости чи місцевого господарства місце
вої ради.

71. Членів трудових .сесій затверджують на один рік відпо
відні ради.

72. Щодо скинення та тимчасового відстановлення, то по
стійні члени трудових сесій підлягають правилам, встановленим 
цією уставою стосовно до народніх суддів.

Дотерміново відкликати постійних членів трудових сесій ма
ють право ті устацови. що їх затверджують, а так само уста
нови, шо від них членів трудоеих сесій виділено.

73. Для розгляду підсудних трудовим сесіям справ, шо їх по
вернула на новий розгляд касаційна інстанція, і для уозваїиа- 
ження сбтяжених справами трудових сесій, можна утворювати, 
в разі потреби, другі склади трудових сесій, порядком, встано
вленим в арт. арт. 70 і 71 цієї устави.

74. Щодо правил судочинства, то трудові сесії чинять на 
загальних всіх народніх судів підставах, з винятками, зазначе
ними в законі.

75. Щодо утримання, штатів, звітности і підпорядкованости, 
то трудові сесії підлягають правилам, загальновстановленим для 
народніх судів.



П о д і л  3.
МіжрайоновІ суди.

1. Склад міжрайонового суду.

76. Міжрайоновий суд чинить у складі:
1) кримінального касаційного відділу,
2) цивільного касаційного відділу,
3) надзвичайної сесії.
77. Для розсуду кримінальних і цивільних справ, що їх між- 

районовий суд мав розглядати, як суд першої інстанції, з роз
порядження голови суду, утворюється спеціальні склади суду.

78. Для розв'язання справ на місцях утворюється відповідні 
виїзні сесії міжрайонового суду.

79. Міжрайоновий суд складається з голови, Його заступників 
та з членів суду числом, встановіеним у штатах.

Крім того, до судової діяльности міжрайонового суду притя
гають ндродніх засідателів порядком, зазначеним в арт. 87 ці&ї 
устави.

80. Голову, Його заступника і членів міжрайонового суду 
нястаноилює президія Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету на подання Иароднього комісаріягу юстиції УСРР.

81. Відкликати голову, його заступників і членів міжрайоно
вого суду може президія Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету з власної ініціативи або на подання Народнього 
комісаріату юстиції УСРР.

Скинути з посади голову, його заступників та членів між- 
районового суду можна тільки за судовим вироком.

Тимчасово відстановити з посади голову, його заступників 
та членів міжрайонового суду мож іа лише тоді, коли порушать 
проти них кримінальну справу. Справу про тимчасове відстано- 
влення зазначених осіб розв'язує президія Всеукраїнського цен
тра іьного виконавчого комітету на подання Народнього комісарі- 
яту юстиції УСРР.

82. Переводити голову, його заступників і членів міжрайонового 
суду з одного міжрайонового суду до Іншого можна за постано
вою Народнього комісаріату юстиції УСРР з одночасним пові
домленням про цс президії Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету*

2. Функції голови міжрайонового суду 1 його заступників.

83. їсиова міжрайонового суду відповідає за напрям роботи 
цього с\ ду, а так само за точне й неухильне додержання у суді 
законів і наїсжних розпоряджень та директив Народнього коміса
ріату юстиції УСРР.

84. Зокрема голова міжрайонового суду:
1) подає Иародньому комісаріатові юстиції УСРР звіти про 

діяльність міжрайонового суду;



2) наглядає стан грошевої, матерїяльної та іншої звітности 
суду» а також подає до Народнього комісаріату юстиції УСРР 
кошториси на утримання суду;

3) застосовує заходів дисциплінарного впливу до всіх підпо
рядкованих йому урядовців міжрайонового суду, крім заступни
ків голови суду, та до членів колегії оборонців, крім голови ко
легії, — порядком, встановленим у законі про дисциплінарну 
відповідальність порядком підлеглости;

4) розподіляє членів міжрайонового суду по відділах, формує 
з членів міжрайонового суду особливі склади розглядати окремі 
справи, призначає виїзні сесії та їх склад, а також ставить перед 
Народнім комісаріятом юстиції УСРР питання про зміну штатів 
міжрайонового суду;

5) наглядає, відповідно до директив Народнього комісаріяту 
юстиції УСРР, діяльність колегії оборонців, що є при міжрайо- 
новому суді;

6) зноситься у справах міжрайонового суду з Народнім комі
саріятом юстиції УСРР та з іншими урядництвами, установами 
й особами;

7) наглядає, щоб вчасно й відповідно до вимог закону скла
дали списки народніх засідателів міжрайонового суду;

8) скликає наради членів міжрайонового суду, головує на них 
та керує їх роботою, додержуючи наказу міжрайоновим судам, 
іцо Його видає Народній комісаріят юстиції УСРР;

9) повідомляє Народній комісаріят юстиції УСРР про всі за
уважені в діяльності суддів ухили від належних директив, подаючи 
разом з цим свої міркування, як треба виправити діяльність на
родніх судів.

85. На час тимчасової своєї відсутности голова міжрайоно
вого суду покладає виконувати свої обов'язки на одного з своїх 
заступників.

86. На заступників голови міжрайонового суду, як постійні їх 
функції, покладається, з призначення голови суду, головувати в 
касаційних відділах суду.

Крім того, заступники голови виконують інші обов'язки з до
ручення голови суду.
3. Склад судових засідань міжрайонового суду та порядок, як викликати 

до міжрайонового суду народніх засідателів.

87. Засідання міжрайонового суду, як суду першої інстанції, 
відбуваються в складі одного постійного члена міжрайонового 
суду, як голови, та двох народніх засідателів, що їх викликає 
за списками (арт. 62) голова відповідного відділу міжрайонового 
суду або Його виїзної сесії.

88. Засідання касаційних відділів міжрайонового суду відбу
ваються за головування завідувача відповідного відділу міжра
йонового суду в складі одного постійного члена суду та одного



народнього судді, викликуваного для участи на засіданні, за чер
гою, що її встановлює голова міжрайонового суду.

89. За виняткових випадків голова міжрайоноводу суду на 
свою відповідальність, може покласти головування в касаційних 
відділах міжрайонового суду на одного з членів відповідного 
відділу міжрайонового суду.

90. Голова міжрайонового суду має право взяти на себе голо
вування в кожній справі, що ЇЇ розглядається в міжрайоновому 
суді у всякій інстанції.

П о д і л  4.
Голозний суд АМСРР.

91. Головний суд АМСРР чинить у складі
1) пленуму,
2) касаційної колегії в цивільних справах,
3) касаційної колегії в кримінальних справах,
4) надзвичайної сесії.
92. Для розгляду кримінальних І цивільних справ, що їх Го

ловний суд АМСРР має розглядати, як суд першої інстанції, за 
розпорядженням Голови суду утворюється спеціальні склади суду. 
Для розв'язання справ на місцях утворюється відповідні виїзні 
сесії Головного суду АМСРР.

93. Для технічного обслуговування Головного суду АМСРР 
є секретаріят у складі, встановленому в штатах.

94. Головний суд АМСРР складається з голови його заступ
ника, голів колегій і членів Головного суду АМСРР у числі, 
встановленому в штатах. Крім того, до судової діяльности Го
ловного суду закликається народнії засідателів, порядком зазна
чення в арт. 112 цієї устави.

95. Голову Головного суду АМСРР, його заступника голів 
колегій і членів Головного суду АМСРР настановлює президія 
Центрального виконавчого комітету АМСРР, на подання Народ* 
нього комісара юстиції АМСРР.

96. Голову Головного суду АМСРР, Його заступника, голів 
колегій і членів Головного суду АМСРР може відкликати пре
зидія Центрального виконавчого комітету АМСРР з ії ініціятиви 
або на подання Народнього комісара юстиції АМСРР.

97. Скидати з посади зазначених в арт. 95 осіб можна тільки 
за вироком суду.

98. Тимчасово відстановляти від посади зазначених в арт. 95 
осіб можна на подання Найвищого суду УСРР або Народнього 
комісара юстиції АМСРР не Інакше, як за постановою президії 
Центрального виконавчого комітету АМСРР в разі порушення 
проти зазначених осіб кримінальної справи.

99. Голова Головного суду АМСРР відповідає за напрям ро
боти Головного суду та за точне й неухильне додержання в



ньому законів і належних розпоряджень, а так само директив 
Народнього комісара юстиції АМСРР та обов'язкових на тери
торії АМСРР постанов і роз'яснень Народнього комісаріату 
юстиції УСРР.

100. Зокрема, голова Головного суду АМСРР:
1) иастановлює й звільняє встановленим у законі порядком 

всіх осіб технічного персоналу Головного суду АМСРР;
2) подає Народньому комісаріатові юстиції АМСРР звіти про 

діяльність Головного суду АМСРР;
3) наглядає - діяльність канцелярії Головного суду АМСРР і 

стан грошевой, матеріяльної та іншої звітности;
4) призначає засідання пленуму Головного суду АМСРР, го

ловує на них, затверджує порядок денний засідань пленуму й 
ставить окремі питання на обговорення пленуму з власно? іні
ціативи;

5) заходи дисциплінарного впливу всіх урядовців Головного 
суду АМСРР, крім заступників голови суду та членів колегій 
оборонців, ідо є при Головному суді крім голови колегії,—поряд
ком, встановленим у законі про дисциплінарну відповідальність 
порядком підлеглости;

6) розподіляє членів Головного суду АМСРР по колегіях, 
формує з членів Головного суду АМСРР особливі склади роз
глядати окремі справи, призначає виїзні сесії та їх склад, а та
кож порушує перед Народнім комісаріатом юстиції АМСРР пи
тання про зміну штатів Головного суду АМСРІ5;

7) наглядає, відповідно до директив Народнього комісаріату 
юстиції АМСРР, діяльність колегії оборонців, що є при Голов
ному суді АМСРР;

8) повідомляє Народній комісаріят юстиції АМСРР про всі 
зауважені в діяльності народніх судів АМСРР ухили від належ
них директив, подаючи разом з тим свої міркування про пот
рібні заходи до виправлення діяльности народніх судів;

9) зноситься в справах Головного суду АМСРР з Народнім 
комісаріатом юстиції АМСРР та з іншими урядництвами й уста
новами АМСРР, а так само з Найвищим судом УСРР.

101. Голова Головного суду АМСРР є голова однієї з Його 
касаційних колегій і в той же час має право взяти на себе го- 
лувувания в кожній справі, що є в інших колегіях Головного 
суду АМСРР*.

102. На заступника голови Головного суду АМСРР поклада
ється головувати в одній з касаційних колегій Головного суду 
АМСРР, з призначення голови Головного суду АМСРР та вико
нувати інші обов'язки, з доручення пленуму Головного суду 
АМСРР або його голови.

103. Старший секретар Головного суду АМСРР безпосередньо 
відає секретаріатом суду, керуючися наказом Головному судові 
АМСРР та директивами його голови.



104. Пленум Головного суду АМСРР складається з усіх чле
нів Головного суду АМСРР.

105. На засіданнях пленуму можуть брати участь з правом 
дорадчого голосу представник військового трибуналу, що є у 
місті осідку Головного суду АМСРР, і голова колегій оборонців, 
що є при Головному суді АМСРР.

На засіданнях пленуму можуть бути присутні й інші особи 
на запрошення або з дозволу голови Головного суду АМСРР.

106. Засідання пленуму відбуваються коли треба. Головує на 
засіданнях пленуму голова суду або його заступник.

107. Засідання пленуму дійсні, якщо в них бере участь най
менш половина членів Головного суду АМСРР та, крім того, про
курор АМСРР або його заступник.

За окремих випадків прокурор АМСРР може окремо на кож
ний раз уповноважувати інших осіб прокурорського нагляду 
АМСРР, бути на пленумі Головного суду АМСРР і виступати 
від імени прокурора АМСРР у всіх або в окремих питаннях 
порядку денного.

108. До відання пленуму Головного суду АМСРР належить:
1) вислухати доповіді голови Головного суду АМСРР, його 

заступника, голів колегій суду та голови колегій оборонців і ух
валювати на доповіді відповідні постанови:

2) розглядати окремі питання, що їх ставлять: голова Голов
ного сулу АМСРР, його заступник, голови колегій або окремі 
склади судових засідань колегій суду і прокурор Головного суду 
АМСРР, пов'язані з неповнотою або неясністю чинних законів, 
проте, щоразу виключно в зв'язку з будь-якою конкретною спра
вою чи постановою та подавати з приводу поставлених питань 
свої міркування порядком арт. 109;

3) провідно тлумачити закони АМСРР у питаннях, що вини
кають у зв'язку з розв'язанням конкретних справ у всіх судах 
АМСРР, на пропозицію президії Центрального виконавчого ко
мітету АМСРР, Генерального прокурора УСРР, прокурора АМСРР, 
голови Головного суду АМСРР або голів чинних в АМСРР спе- 
ціяльних судів.

109. Питання на пленумі Головного суду АМСРР розв'язу
ється звичайною більшістю голосів.

Постанови, ухвалені на пленумі, та міркування в питаннях» 
зазначених у п. п. 1 і 2 арт. 108 подається:

1) в ооганізаційних питаннях — до Народнього комісаріяту 
юстиції АМСРР, для вжиття належних заходів;

2) у питаннях процесуальних, так само в питаннях застосу
вання інших законів УСРР і СРСР — до Найвишого суду УСРР 
для розв'язання порядком, зазначеним літ „в“ п. 1-го арт. 131 цієї 
устави, а в справах застосування законів АМСРР —до президії 
Центрального виконавчого комітету АМСРР.



Якщо голоси на пленумі поділяться на-двое, голова засідання 
подає обідві думки на остаточне розв'язання до Народнього ко
місаріату юстиції АМСРР або до Найвищого суду УСРР, за
лежно від того, якому з цих судів справа підлягає.

Якщо голова засідання не погодиться з постановою пленуму, 
то він передає справу з усіма дотичними до неї матеріалами на 
розв’язання вищезазначених органів—до якого слід, разомі з своєю 
окремою думкою. У питаннях, зазначених у п. З арт. 108, обидві 
думки членів пленуму, а так само окрему думку голови засі
дання подається на остаточне розв'язання до президії Централь
ного виконавчого комітету АМСРР.

110. Якщо голова засідання пленуму передасть порядком, пе
редбаченим в арт. 109 розглянені на пленумі питання на оста
точне розв'язання до Найвищого суду УСРР або до президії 
Центрального виконавчого комітету АМСРР, то про це треба 
одночасно сповістити Народній комісаріят юстиції АМСРР, до
давши всі матеріали.

111. Прокурор АМСРР може опротестувати постанову пле
нуму, коли вона стосується питань, передбачених у п. З арт. 108. 
Протест зупиняє виконання опротестованої постанови.

112. Засідання Головного суду АМСРР, як суду іншої інстан
ції, відбуваються в складі одного постійного члена Головного 
суду АМСРР, як голови, і двох народніх засідателів, що їх ви
кликають за списком народніх засідателів Головного суду АМСРР, 
з розпорядження голів відповідних колегій суду або виїзних 
сесій їх.

ИЗ. Засідання касаційних колегій Головного суду відбува
ються за голосуванням голови Головного суду АМСРР або Його 
заступника в складі одного постійного члена Головного суду 
АМСРР та одного народнього судді, якого викликається для 
участи на засідання за чергою, що її встановлює Головний суд 
АМСРР, порозумівшися з Народнім комісаріятом юстиції АМСРР.

За виняткових випадків голова Головного суду АМСРР на 
свою відповідальність може призначити голосувати в касаційних 
колегіях замість себе або замість свого заступника — одного з 
членів Головного суду АМСРР.

П о д і л  5.

Найвищий суд УСРР.
І. Склад Найвищого суду УСРР.

114. Найвищий суд УСРР чинить у складі:
1) президії,
2) пленуму,
3) касаційної колегії в цивільних справах,



4) касаційної колегії в кримінальних справах з особливою ка
саційною радою в справах надзвичайних сесій Головного суду 
АМСРР та міжрайонових судів;

5) надзвичайної сесії Найвищого суду.
115. Для розсуду:
1) кримінальних справ надзвичайної ваги або справ, підсуд

них Найвищому судові за персональною ознакою;
2) цивільних справ, що їх за Цивільним процесуальним кодек

сом УСРР Народній комісаріат юстиції передасть на розгляд Най
вищого суду;

3) тих справ, що їх Найвищий суд на свій розгляд за тим 
самим кодексом визнає за потрібне;

4) тих цивільних справ, що підсудні Найвищому судові на 
підставі спеціяльних законів—

призначається за постановою голови Найвищого суду, спе
ціальні склади суду.

116. Для розв'язання спраа на місцях утворюється відповідні 
виїзні сесії Найвищого суду УСРР.

117. Для технічного обслуговування Найвищого суду є сек- 
ретзріят у складі:

1) загальної канцелярії,
2) архіву,
3) господарські частини.
118. Найвищий суд складається з голови суду, його заступ

ника, голів колегій та членів Найвищого суду в числі, встанов
леному в штатах.

2. Голова Найвищого суду УСРР. його заступник, голови колегії та члени
Найвищого суду УСРР.

119. Голову Найвищого суду і Його заступника настановлює 
безпосередньо президія Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету. Голів колегій Найвищого суду та членів його 
настановлює президія Всеукраїнського центрального виконавчого 
омітету на подання Народнього комісара юстиції УСРР.

120. Голову Найвищого суду, його заступника, голів колегій 
та членів Найвищого суду може відкликати або відстановити від 
посади тільки президія Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету тим самим порядком, яким їх призначається.

121. Голова Найвищого суду відповідає за напрям роботи 
суду та за точне й неухильне додержання в Найвищому суді 
законів і належних розпоряджень, а так само директив Народ
нього комісара юстиції УСРР, відповідно до арт. 19 цієї устави.

122. Голова Найвищого суду керує роботою пленуму прези 
дії та колегії Найвищого суду. Зокрема, крім прав, передбаче
них відповідними артикулами процесуальних кодексів і дальшими 
артикулами цієї устави, голова Найвищого суду:



1) порушує перед Народнім комісаріатом юстиції та плену
мом і президією Найвищого суду, перед ким слід, справи спо 
лучені з діяльністю Найвищого суду, зокрема подає до Народ- 
нього комісаріяту юстиції УСРР пропозиції про поповнення 
складу Найвищого суду;

2) жадає від голів колегій Найвищого суду звіти про діяль 
ність колегій, що на чолі її вони є, складає на підставі циі 
звітів загального звіта Найвищого суду і подає цей звіт на зат
вердження президії Найвищого с>ду;

3) покладає на членів Найвищого суду окремі доручення
4) застосовує заходи дисциплінарного впливу до всіх уря

довців Найвищого суду, крім членів президії Найвищого суду, 
порядком, встановленим у законі про дисциплінарну відповідали 
ність порядком підлеглости;

5) настановлює, звільняє Й переводить урядовців Найвищого 
суду за винятком тих, що порядок їх настановлення, звільнення 
й переводу окремо визначено в законі;

6) скликає президію Найвищого суду;
7) розподіляє членів Найвищого суду між окремими йою 

колегіями;
8) призначає спеціальні склади суду в окремих справах, що 

їх Найвищий суд розглядає як суд першої інстанції;
9) призначає склад особливої касаційної ради в справах над

звичайної сесії Головного суду АМСРР і міжрайонових судів та 
настановлює голову вести засідання цієї ради;

10) призначає склад, судових засідань надзвичайної сесії Най
вищого суду;

11) призначає виїзні сесії колегій та спеціяляних судових скла 
дів Найвищого суду;

12) призначає виїзні сесії надвичайноі сесії Найвищого суду,
13) виділяє, на пропозицію Нзроднього комісаріту юстиції 

УСРР, членів Найвищого суду УСРР для участи в ревізії між- 
районових судів, призначуваних від Нзроднього комісаріяту юсти 
ції УСРР, а так само виділяє членів Найвищого суду для участи 
в ревізіях Головного суду АМСРР, на подання Народнього комі
саріяту юстиції АМСРР.

У в а г а .  Подання про виділення членів Найвищого суду 
УСРР для участи в ревізії Головного суду АМСРР, Народ 
ній комісаріат юстиції АМСРР передає через Народній комі
саріат юстиції УСРР;

14) остаточно редагує постанови пленуму Найвищого суду.
123. Функції, зазначені у л. п. 7, 8 і 11 арт. 122 цієї устави, 

голова Найвищого суду здійснює у згоді з прокурором Найви 
щого суду, а функції, перелічені у п. п. 9,10 і 12,—у згоді з про
курором для нагляду органів ДПУ.

124. На час відсутности голови Найвищого суду всі обов'язки 
голови виконує його заступник.



3. Президія та пленум Найвищого суду УСРР

125. Президію Найвищого суду складають: голова Найвищого 
суду, Його заступник, голови колегій Найвищого суду та члени 
Найвищого суду, що їх на членів президії затверджує президія 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету на подання 
Народнього комісаріату юстиції УСРР.

На засіданнях президії Найвищого суду обов'язково бере 
участь прокурор Найвищого суду.

126. До відання президії Найвищого суду належить:
1) переглядати й затверджувати звітність окремих колегій та 

загальну звітність Найвищого суду;
2) встановлювати календарний-плян засідань пленуму Найви

щого суду і затверджувати порядок денний цих засідань;
3) давати відповіді Головному судові АМСРР та окремим між- 

районовим судам на їх запитання, якщо ці запитання ке потре
бують тлумачення закону;

4) розв'язувати інші спрази, що належать до відання Президії 
за наказом Найвищому судові.

127. Засідання президії Найвищого суду дійсні, коли на них 
бере участь найменш половина її складу та ще прок>рор Най
вищого суду.

На засіданнях президії Найвищого суду мають право бути 
й інші прокурори з доручення генерального прокурора респу
бліки або його заступника.

У справах, дотичних нагляду за міжрайоновими судами, на 
засіданнях президії має право бути з дорадчим голосом керів
ник організаційно-інструкторського сектора Народнього коміса
ріату юстиції УСРР.

У справах, дотичних Головного суду АМСРР, на засіданнях 
президії Найвищого суду має право бути з ухвальним голосом 
голова Головного суду АМСРР або його заступник, а так само 
прокурор АМСРР.

128. Пленум Найвищого суду складається з усіх членів Най
вищого суду. Крім того до складу пленуму Найвищого суду, яч 
його члени, увіходять: голова Голов іого суду АМСРР або його 
заступник і голова військового трибуналу Української військової 
округи.

На засіданнях пленуму обов'язково бере участь генеральний 
прокурор республіки, або його заступник, або прокурор Найви
щого суду УСРР.

129. На засіданнях пленуму має право брати участь з дорад
чим голосом керівник організаційно - Інструкторського сектора 
Народнього комісаріяту юстиції УСРР.

На засіданнях пленуму можуть бути й інші особи на запро
шення або з дозволу кожного разу голови Найвищого суду.

130. Засідання пленуму найвищого суду дійсні:



1) коли на них бере участь найменш половина членів Найви
щого суду;

2) коли на них присутній генеральний прокурор республіки, 
або його заступник, або прокурор Найвищого суду.

За окремих випадків генеральний прокурор республіки може 
кожного разу спеціально уповноважити взяти участь на пленумі 
Найвищого суду й виступати від імени генерального прокурора 
в усіх або в окремих питаннях порядку денного інших пред
ставників прокурорського нагляду.

131. До відання пленуму Найвищого суду належить:
1) провідно тлумачити закони у питаннях, шо виникають під 

час розв'язання справ у судових установах УСРР на пропозицію.
а) президії Всеукраїнского центрального виконавчого комітету, 

Народнього комісара юстиції та генерального прокурора рес
публіки, його заступника або прокурора Найвищого суду, а так 
само президії або голови Найвищого суду;

б) голів колегій.Найвищого суду, складів окремих судових 
засідань цих колегій і спеціальних судових складів Найвищого 
суду;

в) пленуму Головного суду АМСРР, згідно з арт. 109 цієї 
устави і нарад судових робітників, що їх скликають при уіж- 
районових судах, згідно з наказом цим судам;

2) розглядати, касувати і змінювати вироки й ухвали касацій
них колегій та спеціяльних судових складів Найвищого суду 
та будьякого іншого суду республіки за випадків, зазначених 
у Крімінально-процесуальному кодексі і Цивільному процесуаль
ному кодексі УСРР;

3) розв'язувати інші питання, що належать до компетенції 
Найвищого суду на підставі Кримінально-процесуального кодексу 
і Цивільного процесуального кодексу УСРР та інших законів.

132. Постанови пленуму Найвищого суду в конкретних судо
вих справах є остаточні. Право опротестовувати їх до президії 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету порядком 
нагляду надається тільки генеральному прокуророві республіки.

133. Прокурор, що бере участь на засіданні пленуму Найви
щого суду (п.2 арт. 130), має право опротестувати перед Народ
нім комісаром юстиції УСРР постанови пленуму Найвищого 
суду у справах провідного тлумачення законів, ухвалених на 
підставі п. 1 арт. 131.

Вирішення Народнього комісара юстиції УСРР у цих справах 
є остаточні.

134. Постанови пленуму Найвищого суду в справах тлума
чення законів про працю може опротестовувати до президії Все
українського центрального виконавчого комітету Народній коміса- 
ріят праці УСРР.

135. Тлумачення чинного законодавства, шо їх дає пленум Найви
щого суду за п. І арт. 131 (обіжники, роз’яснення тощо), оголошується



ерез Народній комісаріят юстиції УСРР в його офіційних орга- 
.ах друку.

4. Колегії й спеціальні судові склади Найвищого суду.

136. Колегії та спеціальні судові склади Найвищого суду чи- 
іять під загальним наглядом і керівництвом голови Найвищого
уду*

Голова Найвищого суду має право головувати в кожній 
:праві, що її розглядає колегія або спеціальний судовий склад 
Зайвішого суду.

137. Склад судових засідань касаційних колегій утворюється 
і трьох осіб з числа членів касаційних колегій, що з них один є 
■олова а два—члени судового засідання.

138. Особливо касаційну раду для розгляду касаційним по- 
зядком справ, що їх розв'язали надзвичайні сесії Головного 
:уду АМСРР та міжрайонових судів складають два члени каса
ційної колегії в кримінальних справах Найвищого суду з призна
чення голови цього суду й представник Державної політичної 
управи УСРР — член надзвичайної сесії Найвищого суду. Голо
вує на судових засіданнях особливої ради член цієї ради з при
значення голови Найвищого суду.

139. Спеціяльні судові склади Найвищого суду для розгляду 
кримінальних 1 цивільних справ, що їх Найвищий суд розглядає, 
як суд першої Інстанції, утворюється з числа членів Найвищого 
суду в складі голови та двох членів.

140. На пропозицію Народнього комісара юстиції УСРР або 
за особливою постановою президії Найвищого суду засідання 
спеціальних судових складів в окремих справах можуть відбу
ватися в складі члена Найвищого суду, як голови, та двох на- 
родніх засідателів.

Особливий список народнії засідателів Найвищого суду за
тверджує президія Всеукраїнського центрального виконавчого- 
комітету на подання Народнього комісаріату юстиції УСРР.

До цього списку включається осіб, які відповідають загальним 
вимогам, що їх ставиться до народнії засідателів за арт. 24 
цієї устави та які, крім того, мають найменш чотирирічний 
стаж відповідальної роботи в громадських, партійних і професій
них організаціях або в державних органах.

141. Щоб заступати членів спеціальних судових складів Най
вищого суду, на випадокїх раптового захворування тощо, признача
ється запасних членів.

142 Прокурорів для участи в розгляді справ, передаваних 
спеціальним судовим складам Найвищого суду, призначає гене
ральний прокурор республіки.



П о д і л  6.
Державша прокуратура.

143. На чолі державної прокуратури, як генеральний прокурор 
республіки, є народній комісар юстиції УСРР.

За його керівництвом і наглядом у складі Народнього комісарі
ату юстиції чинить прокуратура республіки.

144. Заступником генерального прокурора республіки в одно
часно заступник народнього комісара юстиції.

145. При генеральному прокуророві республіки € помічники 
для нагляду:

а) органів суду, слідства та дізнання (прокурор Найвищого 
суду УСРР);

б) трудових справ,
в) справ Державної політичної управи;
г) адміністративних справ.
Крім того, в складі прокуратури республіки є:
1) прокурори колегій Найвищого суду, підпорядковані проку

ророві Найвищого суду;
2) прокурори управ ДПУ УСРР, прокурор особливої каса

ційної ради в справах надзвичайних сесій Головного сущу АМСРР 
і міжрайонових судів та прокурор надзвичайної сесії Найвищого 
суду УСРР підпорядковані помічникові генерального прокурора 
республіки, що наглядає органи ДПУ УСРР;

3) прокурори Народнього комісаріяту юстиції УСР15, підпо 
рядковані окремим помічникам генерального прокурора республіки,

4) прокурор для доручень, підпорядкований безпосередньо 
генеральному прокуророві республіки.

146. Заступник генерального прокурора республіки безпосе 
редньо керує прокуратурою республіки. Помічники генерального 
прокурора республіки відають кожний окремого галуззю проку
рорського нагляду.

147. Помічників генерального прокурора республіки затверджує, 
відкликає та відстановлює від посади президія Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету на подання генерального про
курора республіки.

Інших прокурорів настановлює, відстановлює і звільняє без
посередньо генеральний прокурор республіки.

148. Генеральний прокурор республіки здійснює функції про
курорського нагляду або безпосередньо, коли він вважатиме це 
за потрібне, або через своїх помічників і інших підлеглих йому 
прокурорів.

149. Місцевими органами державної прокуратури є:
1) в АМСРР — прокуратура АМСР,Р;
2) у містах, де є міжрайонові суди — міжрайонові прокурори;
3) в Інших містах, виділених на окремі адміністративно-госпо

дарські одиниці — міські прокуратури;



4) в інших місцевостях — дільничі прокуратури.
У в а г а .  Мережу прокуратур установлює Народній комі

саріат юстиції УСРР.
150. На чолі прокуратури АМСРР, як прокурор АМСРР, є 

Народній комісар юстиції АМСРР.
Народнього комісара юстиції і прокурора АМСРР та його 

заступника настановлюється порядком, встановленим в арт. ЗО 
конституції АМСРР.

151. При прокурорі АМСРР є його помічники, що їх настз- 
новлює прокурор АМСРР. Число помічників прокурора АМСРР 
встановлюється в штатах прокуратури АМСРР.

152. Прокурор АМСРР здійснює функції прокурорського на
гляду безпосередньо або через своїх помічників.

153. На чолі міжрайонових, міських і дільничих прокуратур 
є міжрайонові, міські й дільничі прокурори, підпорядковані без
посередньо генеральному прокуророві республіки.

Зазначені прокурори можуть мати помічників, що їх число 
встановлюється в штатах.

154. Міжрайонових, міських та дільничих прокурорів, їх за
ступників і помічників настановлгає, переводить, тимчасово від- 
становлює та звільняє генеральний прокурор республіки.

155. Міжрайонові, міські та дільничі прокурори здійснюють 
надані їм права особисто і через своїх помічників. Порядок ді- 
яльности зазначених прокурорів точно визначає наказ, що Його 
видає Народній комісаріят юстиції УСРР.

156. На органи державної прокуратури покладається:
1) наглядати від імеии держави законність дій усіх, крім Все

українського центрального виконавчого комітета та Ради народ- 
ніх комісарів УСРР, чинних на території УСРР органів влади, 
господарських установ і громадських організацій, порушувати 
кримінальні справи проти винних у зламанні законів, опротесто
вувати встановленим у законі порядком ті постанови, накази, 
обіжники і розпорядження, що ламають закони, застосовувати вста
новлені заходи проти приватних організацій та осіб в разі вони 
вчинять незаконні дії розпочинати та вступати в цивільні судові 
справи, коли цього потребує охорона інтересів держави або тру
дящих, а так само, коли зламано закон;

2) наглядати й керувати діяльністю органів дізнання й слід
ства в царині викриття злочинів Й виявлення тих осіб, що їх 
вчинили, а так само наглядати діяльність органів державної по
літичної управи;

3) здійснювати функції прокурорського нагляду, що їх перед
бачено Кримінально-процесуальним 1 Цивільним процесуальним 
кодексами УСРР;

4) здійснювати функції прокурорського нагляду стосовно до 
комісій: а) у справах недолітніх і б) інших спецїяльниж судів та 
органів, що виконують судові функції;



5) наглядати виконання вироків;
6) наглядати законність і правильність тримання в'язнів пі 

■вартою;
7) наглядати, щоб правильно функціонували попразно-трудсж 

установи і щоб здійснювали в них пенітенціярну політику Й режи\. 
зокрема наглядати діяльність дозорчих комісій при поправно 
трудових установах;

8) керувати оперативною діяльністю інститутів науково-судо 
вої експертизи;

9) наглядати діяльність юридичних частин державних установ.
157. До відання генерального прокурора республіки належить
1) робити подання до президії Всеукраїнського центрального 

виконавчого комітету про зупинення, за арт. 59 Конституції Союзу 
РСР, чинности розпоряджень народніх комісаріятів та інших 
центральних установ Союзу РСР, якщо ці розпорядження явно 
не відповідатимуть союзному законодавству або законодавству 
УСРР;

2) наглядати законність дій усіх народніх комісаріятів та інших 
центральних, а так само місцевих установ і організацій та про
понувати їм скасувати або змінити видані від них або від підлеглих 
їм органів непогоджені з законом розпорядження, обіжники, на 
кази тощо;

3) опротестовувати безпосередньо до президії Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету або до Ради народніх комі
сарів УСРР зазначені в п. 2 цього артикулу розпорядження, по
станови, обіжники, накази тощо.

У в а г а .  Подаючи протеста на розпорядження постанови 
тощо народніх комісаріятів та інших центральних установ, 
генеральний прокурор республіки має право порушити 
перед президією Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету або Радою народніх комісарів УСРР справу про 
зупинення чинности опротестованих розпоряджень тощо аж 
до остаточного розв'язання поданого протесту.

Опротестовуючи розпорядження постанови тощо місцевих 
установ і організацій, генеральний прокурор республіки має 
права разом з цим, з власного розсуду, зупиняти їх чинність 
аж до остаточного розв'язання поданого протесту;

4) опротестовуючи до президії Всеукраїнського центрального 
виконавчого комітету постанови пленуму Найвищого суду в кон
кретних судових справах, з тим що ці протести зупиняють за
провадження до життя опротестованих постанов пленуму;

5) керувати діяльністю всіх осіб прокурорського нагляду да
вати їм роз'яснення та вказівки в усіх питаннях, що виникають 
в їхній діяльності та застосовувати до всіх урядовців, що пра
цюють в органах прокуратури, заходи дисциплінарного впливу, 
законом про дисциплінарну відповідальність порядком підлеглостн.



158. Генеральний прокурор республіки подає оди*ї раз на рік
президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету

зіт про свою діяльність та діяльність усіх підлеглих йому орга- 
;ІВ прокуратури.

159. Прокуророві АМСРР дотично всіх центральних органів 
їлади АМСРР, крім центрального виконавчого комітету й Ради 
ізродніх комісарів АМСРР, та дотично всіх чинних на території 
\МСРР державних установ і підприємств, громадських і при- 
іатних організацій та поодиноких осіб належать всі права, надані 
іією уставою органам державної прокуратури.

Нагляд за виконанням законів АМСРР зд.йснює прокурор 
\МСРР самостійно, а стосовно до нагляду за виконанням законів 
УСРР і Союзу РСР прокурор АМСРР підлягає генеральному про
куророві УСРР і в цьому разі пропозиції та завдання генераль
ного прокурора республіки для прокурора АМСРР є обов'язкові.

160. Зокрема, на прокурора АМСРР покладається:
1) сповіщати генерального прокурора УСРР для опротесту- 

взиня встановленим порядком про всі непоіоджені з законами 
Союзу РСР і УСРР декрети та постанови Центрального вико
навчого комітету і Ради наролніх комісарів АМСРР;

2) опротестовувати перед Центральним виконавчим комітетом 
АМСРР непогоджеиі з законами Союзу РСР і УСРР постанови 
Ради народніх комісарів АМСРР;

3) пропонувати всім необ'єднаним народнім комісаріатам 
АМСРР і іншим центральним та місцевим установам і організа
ціям АМСРР касувати або змінювати видані від них непогоджень 
з законами Союзу РСР, УСРР і АМСРР розпорядження, поста
нови, обіжники і наї-аіи та опротестовувати ці розпорядження, 
постанови, обіжники Й накази перед президією Центрального 
виконавчого комітету АМСРР або Радою народніх комісарів 
АМСРР, щоб їх скасувати.

У в а г а .  Подаючи протеста на розпорядження, постанови, 
обіжники, накази, тощо народніх комісаріатів та інших цен
тральних установ і організацій АМСРР, прокурор АМСРР 
має право порушувати перед президією центрального ви
конавчого комітету АМСРР або Радою народніх комісарів 
АМСРР питання про зупинення чинности опротестованих 
розпоряджень, постанов, обіжників, наказів тощо аж до оста
точного розв'язання поданого протесту.

Опротестовуючи розпорядження, постанови тощо місце
вих установ і організацій, прокурор АМСРР має право разом 
з цим з власного розсуду зупиняти чинність опротестованих 
розпоряджень постанов тощо аж доки остаточно не буде 
розв'язано поданого протесту,

•4) робити подання до президії Центрального виконавчого ко
мітету АМСРР про зупинення розпоряджень, постанов, обіжників 
1 наказів об'єднаних народніх комісаріятів АМСРР і тих, що є при



Раді народніх комісарів АМСРР представників уповноважених 
загальносоюзних народніх комісаріятів при Уряді УСРР у разі 
ці розпорядження, постанови, обіжники А накази явно не відпо
відають законам Союзу РСР, УСРР або АМСРР, одночасно по
відомляючи генерального прокурора УСРР 1 відповідний народ
ній комісаріат чи уповноваженого об'єднаного народнього комі
саріату при Уряді УСРР;

5) Сповіщати генерального прокурора республіки, для опро 
тестування встановленим порядком, про всі видані від необ'єд
наних народніх комісаріятів УСРР обіжники й роз'яснення (арт. 
32 Конституції АМСРР), не погоджені з чинними на території 
АМСРР законами УСРР або з законами АМСРР та про всі не* 
погоджені із законами Союзу РСР, УСРР і АМСРР обіжники, 
постанови й, розпорядження, що їх видали об'єднані народні 
комісаріяти УСРР (арт. 35 Конституції АМСРР) і уповноважені 
загальносоюзних комісаріятів при Уряді УСРР;

6) опротестовувати перед президією Центрального виконав
чого комітету АМСРР постанови пленуму Головного суду АМСРР 
у справах, передбачених у п. п. 1 і 3 арт. 108 цієї устави, та 
опротестовувати до Найвищого суду УСРР встановленим у Кри
мінально-процесуальному і Цивільному процесуальному кодексах 
УСРР порядком, вироки, ухвали й постанови в судових справах, 
що їх винесли колегії або пленум Головного суду АМСРР;

7) наглядати за діяльністю юридичних частин усіх народніх 
комісаріятів АМСРР і інших центральних і місцевих органів, чин
них на території АМСРР;

8) керувати діяльністю всіх осіб прокурорського нагляду АМСРР, 
давати їм роз'яснення та вказівки в усіх питаннях, що виника
ють в їхній діяльності та застосовувати до всіх урядовців, що 
працюють в органах прокуратури, крім заступника прокурора 
АМСРР, заходів дисциплінарного впливу порядком, встановленим 
у законі про дисциплінарну відповідальність порядком підлеглосте

161. Прокурор АМСРР подає періодичні звіти про свою і 
своїх помічників діяльність Центральному виконавчому комітетові 
АМСРР і генеральному прокуророві УСРР.

162. На прокурора АМСРР покладається регулярно й вчасно 
направляти генеральному прокуророві УСРР всі декрети Й по
станови, що їх затвердив Центральний виконавчий комітет і Рада 
народніх комісарів АМСРР.

163. До відання міжрайонозої прокуратури належить викону
вати всі функції прокурорського нагляду, передбачені у Кримі
нально-процесуальному та Цивільному процесуальному кодексах, 
у справах, що їх слід подавати до міжрайопових судів, нагляду 
за діяльністю органів дізнання і слідства у справах, підсудних 
міжрайоновому судозі, керувати й наглядати за діяльністю стар
ших слідчих, наглядати діяльність сектора Державної поетичної



управи, а так само виконувати функції міської прокуратури в 
місці свого осідку.

До відання міської та дільничої прокуратури належить здійс
нювати стосовно до чинних на обслуговуваній від неї території 
державних органів, громадських організацій і приватних осіб 
усі функції, покладені цією устзвою на органи державної проку
ратури, а саме: функції адміністративного нагляду, процесуальні 
функції, керівництво та нагляд за діяльністю органів дізнання, 
безпосереднє керівництво та нагляд за діяльністю народніх слід
чих, а так само нагляд місцевих органів Державної політичної 
управи.

164. Зокрема, на міжрзйонових, міських і дільничих прокуро
рів, на кого слід, покладається:

1) подавати пропозиції до місцевих рад І виконавчих комі
тетів про скасування або зміну невідповідних законові розпо
ряджень, постанов, обіжників та наказів що їх видають зазначені 
ради і виконавчі комітети або підлеглі їм органи;

2) подавати генеральному прокуророві республіки для опро- 
тестувзння до президії Всеукраїнського центрального виконав
чого комітету або Ради нарсдніх комісарів УСРР зазначені в п. 1 
розпорядження постанови, обіжники та накази тощо районових 
виконавчих комітетів і міських рад, підпорядкованих безпосе
редньо центрові:

3) опротестовувати зазначені в п. 1 розпорядження, поста
нови, обіжники, накази, видані від органів, підлеглих районовьм 
виконавчим комітетам і міським радам, до зазначених комітетів 
і рад;

У в а г а .  Подання протесту не зупиняє чинности опро
тестованої постанови, крім випадків, зазначених у законі.

4) наглядати діяльність юридичних частин усіх місцевих ра
дянських орган в,

5) керувати діяльністю своїх помічників і давати їм роз'яснення 
та вказівки в усіх питаннях, що виникають в їхній діяльності,
а вживати заходів дисциплінарною впливу проти всіх урядовців 

прокуратури, відповідно до закону про дисциплінарну відпові
дальність порядком підлеглости;

6) розробляти та подавати встановленим порядком на затвер
дження відповідних органів проекти мережі камер народніх 
слідчих та їх штатів;

7) складати кошториси на утримання народніх слідчих та 
наглядати вчасне фінансування їх;

8) наглядати діяльність слідчих та жадати від них подання 
грошевої, матеріятьної й іншої звітности;

9) подавати періодичні звіти про діяльність прокуратури де 
і рс }рат>рі р-'спубті чи та робити періодичні доповіді про діяль
неє п ( о к у р а т у р и  міській раді І районовому виконавчому ко
мітетові.



165. Генеральний прокурор республіки має право жадати вд 
усіх чинних на території УСРР центральних і місцевих держаз 
них органів, громадських і приватних організацій та поодиноки 
осіб потрібні йому відомості й матеріали. Ці зажадання для 
зазначених органів, організацій та осіб є обов'язкові.

Таке саме право має прокурор АМСРР, міжрайоновї, міські 
та дільничі прокурори стосовно до всіх чинних на підпорядко 
ванІЙ їм території органів, організацій та поодиноких осіб.

У в а г а .  Органи Державної політичної управи, визнаючи 
справу за цілком таємну, мають право вимагати, щоб Ь 
справою обізнавався безпосередньо сам прокурор АМСРР або 
відповідний міжрайоновий, міський або дільничий прокурор 
а в справах Державної політичної управи УСРР — помічник 
генерального прокурора УСРР, що наглядає орган Держав 
ної політичної управи.

166. Народні комісаріяти й інші центральні установи УСРР 
'повинні негайно надсилати до прокуратури республіки в трьог 
примірниках усі обіжники, Інструкції та обіжні розпорядження 
і ті, що вони їх надсилають до місцевих органів, і ті, що вона 
їх одержують урядницьким порядком від народніх комісаріатів 
та центральних установ Союзу РСР.

Свої бюлетені народні комісаріяти та інші центральні уста
нови УСРР повинні надсилати до прокуратури республіки в 
трьох примірниках.

Так само народні комісаріяти й інші центральні та місцеві 
державні органи АМСРР, а в містах і районах місцеві державні 
•органи повинні негайно надсилати прокуророві АМСРР або від 
повідному міжрзйоновому, міському чи дільничому прокуророві, 
кому слід, у двох примірниках, всі видавані від них обіжники, 
інструкції', обіжні розпорядження та бюлетені.

167. Особи прокурорського нагляду можуть бути на всіх на
радах, конференціях тощо, що їх організують державні органи, 
■кооперативні й громадські організації, а так само на засіданнях 
постійно чинних установ.

На засіданнях Всеукраїнського центрального виконавчого ко 
мітету І місцевих виконавчих комітетів і рад, та їх президій, а 
так само на засіданнях Ради народніх комісарів УСРР мають 
право бути присутніми генеральний прокурор УСРР а в АМСРР — 
прокурор АМСРР, а в містах і районах — відповідний міжрайоно- 
вий міський, чи дільничий прокурор, або з окремого доручення 
відповідних прокурорів,—інші особи прокурорського нагляду.

П о д і л  7.
Слідчі.

168. Для розслїдів особливо важливих справ, а так само справ 
республіканського значення, є слідчі важливіших справ, підпо
рядковані безпосередньо прокуратурі республіки.



Для провадження слідства у важливих справах, а так само 
в справах міжрайонового значення, є старші слідчі, підпорядко 
ванІ в АМСРР безпосередньо прокуратурі АМСРР, а в інших 
місцевостях — відповідній міжрайоновій прокуратурі.

Для розсліду всіляких інших кримінальних справ чинять нах 
родні слідчі, підпорядковані безпосередньо відповідним міським 
або дільничим прокуратурам.

Кому саме підпорядковується народніх слідчих в АМСРР, це 
визначає законодавство АМСРР.

169. Усі слідчі підлягають відповідним органам прокуратури 
І в адмін стративному і в оперативному відношенні.

170. Слідчих настановлюють, звільняють та за належних ви
падків тимчасово відстанозляють такі органи;

1) слідчих —у важливих справах —Народній комісар юстиції 
генеральний прокурор республіки;

2) старших слідчих в АМСРР — прокурор АМСРР, а в інших 
місцевостях — відповідні міжрайонові прокурори:

3) народніх слідчих: у містах та селищах, де засновано міські 
або селищні ради, — ці ради, а в інших місцевостях — президії 
районових виконавчих комітетів, на подання відповідних органів 
прокуратури.

171. Скидіти слідчих з посади можна тільки за випадків і 
порядком, що передбачені законом про дисциплінарну відпові
дальність порядком підлеглости або за судовими вироками.

172. Для виконання обов язків народніх слідчих на випадок 
відстдновлення, відсутности, хвороби або смерти та для полег
шення роботи дільничих слідчих, що перевантажені справами, при 
значається вищезазначеним порядком додаткових народніх слідчих 
у межах штатного їх числа, встановленого загальним порядком.

173 Мережу камер народніх слідчих встановлюється тим самим 
порядком, що передбачений в арт. арт. 31, 32 і 33 цієї устави 
для «становлення мережі народніх судів.

174. При камері нзроднього слідчого є технічний персонал 
в кількості, передбаченій у штатах. Секретаря камери народ- 
кього слідчого затверджує відповідний прокурор, на подання 
слідчого, з осіб, що задовольняють вимогам, встановленим для 
секретарів народніх судів.

175. Камери народніх слідчих утримується з коштів місцевого 
бюджету. Кредити на зазначені потреби видається за спеціальним 
кошторисом, що його затверджують відповідні виконавчі комі
тети та міські ради, на подання належних органів прокуратури, а в 
АМСРР — за кошторисом народнього комісаріату юстиції АМСРР.

Інших слідчих утримується коштом державного бюджету.
17 . У своїх взаєминах з судами, прокуратурою органами 

дізнання та Іншими органами влади, гліячі купуються ррлиилями 
Кримінально-процесуального кодексу УС ука
зівками Нзроднього комісаріату юстиції, здблютека урср і
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П о д і л  8.
Інститути науково-судової експертизи.

177. Інститути науково - судової експертизи підпорядковано 
безпосередньо Народньому комісаріятові юстиції УСРР і чинять 
вони за Його наказом інститутам науково - судової експертиза 
Утримуються інститути за державним бюджетом.

178. Інститути науково судової експертизи мають такі секшї:
1) хемічних І фізико-хемічних досліджень,
2) біологічних досліджень,
3) фотографічних досліджень,
4) індентифікації.
179. Нові секції відкривається, коли їх треба, за постановою 

Народнього комісаріату юстиції УСРР, а коли на це треба нових 
кошторисних асигнувань, то нові секції затверджується загальним 
порядком.

180. Персонал інституту науково-судової експертизи склада
ється з директора інституту, Його заступника, завідувачів секцій, 
наукових співробітників, асистентів, завідувача музею, техніків, 
аспірантів І технічного персоналу в числі, встановленому штатами.

Аспіранти з вищою освітою працюють при секціях інститутів 
для спеціялізації в царині науково-технічних досліджень у судо
вих справах.

181. Директора інституту настаноглює Й звільняє з посади 
безпосередньо Народній комісар юстиції УСРР.

Заступника директора завідувачів секцій та аспірантів наста- 
новлює й звільняє з посади Народній комісар юстиції УСРР на 
подання директора інституту, а інших співробітників призначає 
й звільняє директор інституту.

182. Дослідження з доручення органів суду, слідства й діз 
нання роблять інститути безплатно. За всіх інших випадків ія 
ститути роблять дослідження платно за такссю, що її встановлює 
Народній комісаріат юстиції УСРР, порозумівшися з Народнім 
комісаріатом фінансів УСРР. У разі безплатного провадження 
досліджень, вартість їх зараховується до судових витрат, які 
суд бере загальним порядком.

183. Плату за дослідження, а так само прибутки, що їх мають 
інститути від продажу виготовлених в них сироваток, музейних 
препаратів тощо, за виконання на доручення ріших наукових 
установ фотоздїймань тощо.зграхоЕується на державний бюджет.

184. Для утворення в музеях, що є при інститутах, колекшй, 
усі судові органи повинні передавати інститутам:

Усі судові органи повинні передавати інститутам:
1) знаряддя злочину, конфісковані встановленим у законі поряд

ком; 2) речі, зазначені в п, 3 арі. 69 Кримінально-процесуального



одексу УСРР, якщо інститут їх зажадав, і коли ці речі можна 
іядати безперешкодно.

Крім того, інститути мають право залишати для своїх музеїв 
іеиалежнї до подання в суд об'єкти дослідів або їхні частини, 
в тому числі Й трупи), що мають інтерес для науки.

П о д і л  9.
Колегії оборонців.

185. Колегії оборонців підпорядковано безпосередньо Народ
ному комісаріатові юстиції УССР і АМСРР, кому слід, І чинять 
іри міжрайонових судах, а в АМСРР—при Головному суді під їх 
іаглядом, здійснюваним за правилами цієї устази, а так само 
\г наказом, що його видає Народній комісаріат юстиції УСРР 
га за окремими розпорядженнями Народнього комісаріату юстиції 
УСРР чи АМСРР, кому слід.

Кожна колегія оборонців обслуговує територію, на яку вона 
вирить свою діяльність.

186. Колегії оборонців мають права юридичної особи.
На колегії оборонців покладається подавати юридичну допо

могу людності, а саме:
а) вести через свои членів у загальних і спеціальних судах 

кримінальні Й цивільнії справи з призначенням суду чи з дору
чення заінтересованих осіб;

б) вести адміністративні справи;
в) складати папери в судових і адміністративних справах, а 

гак само акти й договори та давати усні й писані правні поради.
187. Колегії оборонців виконують покладені на них обов'язки 

виключно на колективних засадах.
188. Для виконання покладених на них обов'язків колегії 

оборонців організують із своїх членів окремі юридичні консуль
тації Докладні правила до організації та діяльности юридичних 
консультацій визначає Народній комісаріат юстиції УСРР.

189. За подавану людності юридичну допомогу юридичні кон
сультації беруть плату:

1) або за таксою,
2) або за згодою з особами чи установами, що звертаються 

за допомогою.
Таксу, за якою оплачуєтеся подавана людності юридична до

помога, а так само, коао осіб, що мають право платити за так
сою, порядок оплати та випадки звільнення від неї встановлює 
Народній комісаріят юстиції УСРР.

190. Приймає в члени колегії оборонців президія колегії, по
відомляючи про пршїяття відповідну міську або селищну раду 
чи районовий виконавчий комінет за місцем осідку прийнятого а 
так само Головний суд АМСРР, або відповідний міжрайоновий 
суд, кою слід.



Зазначеним органам надається право відсторонення прийня их 
нових членів колегії протягом місяця, рідколи  одержать пові
домлення про це прийняття від президії колегії оборонців.

Якщо протягом зазначеного реченця відсторонення не буде 
заявлено, то вважається, що дану особу прийнято в члени колегії 
оборонців.

191. Відмову прийняти в члени колегії оборонців можна протягом 
десятьох днів від дня повідомлення оскаржити до президії відпо
відно міської або селищної ради чи районового виконавчого комі
тету. Після зажадання пояснень від президії колегії оборонців та 
висновку голови суду, що при ньому є колегія оборонців, президія 
міської або селищної ради чи районового виконавчою комітету, 
якщо визнає скаргу за правильпу, виносить постанову про залічення 
даної особи до складу колегії. Постанови президії є остаточні.

192. Народній комісар юстиції УСРР або АМСРР, кому це 
слід, має право, без обмеження реченцем, виключати членів ко
легії оборонців із складу колегії порядком нагляду.

193. Залежно від потреби людности в юридичній допомозі — 
Народній комісар юстиції УСРР або АМСРР, кому слід, мають 
право регулювати число членів колегії об( роипів.

194. Особи, що їх народній комісар юстиції УСРР або АМСРР 
виключив із складу колегії оборонців порядком нагляду, або що 
їх виключено із складу колегії дисциплінарним порядком, мають 
право подавати заяви, щоб їх прийняли до складу колегії обо
ронців тільки по трьох роках від дня виключення.

Як подавати та розв'язувати , такі заяви, це встановлює На
родній комісаріат юстиції УСРР.

195. Не можна залічувати до складу колегії оборонців осіб, 
що є під слідством або судом, винувачені за злочини, що за них 
кримінальний кодекс УСРР передбачає як захід соціяльної обо
рони—позбавлення волі.

196. Членів колегії оборонців, що супроти них розпочато слід
ство або що їх віддано під суд, може відстановити від виконання 
їхніх обов'язків президія колегії оборонців і до того, як слідчий 
або судові органи самі вІдстановлять їх.

197. Члени колегії оборонців не мають право займатися при
ватною практикою. Так само вони не мають права обіймати по
сади у державних установах або підприємствах, за винятків ви
падків, що їх установив Нар >дній комісаріят юстиції УСРР.

198. Керівними органами колегії оборонців є: 1) загальні 
збори членів колегії, 2) президія колегії і 3) районові уповно
важені президії колегії.

Для ревізування справ колегії оборонців обирають ревізійну 
комісію.

199. Президію колегії оборонців обирають загальні збори з 
числа її членів на два роки, у складі голови колегії та членів 
президії числом найменше два.



Голову колегії затверджує Народній комісар юстиції УСРР чи 
АМСРР, кому це слід.

200. Порядок, як скликати загальні збори членів колегії обо
ронців, умови діяльности та компетенцію цих зборів, а так само 
компетенцію Й порядок діяльности президії колегії, організацію, 
порядок діяльности і компетенцію уповноважених від президії ко
легії встановлюється в наказі, шо Його видає Народній комісаріат 
юстиції УСРР колегіям оборонців.

201. Ревізійна комісія колегії оборонців складається найменш 
із трьох осіб, що їх обирають загальні збори членів колеш ре 
чптем на два роки, наперед визначаючи голову шєі комісії.

202. Прокурор, присутній на засіданнях керівних органів і 
зрганів ревізії колегії оборонців, може, в разі потреби, давати 
і и с н о в к и  у справах поставлених на обговорення.

203. Постанови загальних зборів членів колегії оборонців при 
ОЛиВНОму суді АМСРР І її Президії може о п р о т е с *  

юдкього комісаріату юстиції АМСРР прокурор Голов У У У 
МСРР і і олова цього суду, а постанови загальних з рі - 
іайонових колегій оборонців і їх президій може опр .у
ю Шродньоіо комісаріату юстиції УСРР прокурор Д 
їіжрайонового суду І голові цього суду.

Протест прокурора або голови суду зупиняє виконання опро 
есіовзної постанови.

У в а г а .  Члени колегії ^^^^^“гГІба'Гпрезид^Го ти постанори загальних зборів колеги *
особисто ІІ стосуються, ДО ГОЛОВИ відколи о’гол>-
якому Є КОЛЄИЯ, протягом о день 3 МОМі.п»у, ~

шено їм оскаржувану постанову. Гї/-гувати оскаржену І олова суду може затвердити або скасува ^^ П0ста.
постанову, надсилаючи свою ухвалу про ^ ^ а^0 дддсРР,
мови до Нпроднього комісаріату юстиції ^
до кого слід. іконної СИЛИ з мо-

Оскаржувані постанови набувають
менту, відколи їх затвердив голова суду-тй протягом5день, 

Постанову голови суду можна оскаржи ** . юстиції 
відколи оі олошено її, до Народ нього к * „а пссга- 
УСРРпбо АМСРР, до кого елі і■ Подання скар 
нову гозови суду не зупиняє виконання 1Ь

_ £. АМГРР має право2ЦІ. Народній комісар юстиції УСРР а°° * президії коле-
•ншчти виконання постанов загальних збор,Б

пог)ядком нагляду, 
оборонців, а так само кас) вати ці постзиоеи V 

* сомеження реченцем. -в що їх колегія
205. Порядок розподілу ті витрачання коШТ ’дОПомогу, вста* 

орошіів одержує за подавану людності юриди * 
члює народній комісаріят юстиції УСРР*



П о д і л  10.
Судові перекладачі.

206. Судові перекладачі б при Наролньому комісаріаті юстн 
ції УСРР і міжрайонових судах, а в АМСРР — при Народньому 
комісаріаті юстиції АМСРР в числі, встановленому штатами. 
Настановлює і звільняє судових перекладачів Народній коміса
ріат юстиції УСРР чи АМСРР, кому це слід.

207. Крім судових перекладачів, ідо їх встановлено належно 
затвердженими штатами, можуть бути і нештатні перекладині з 
числа осіб, які задовольняють всім вимогам, що їх ставиться до 
судових перекладачів.

Нештатні судові перекладачі виконують всі покладені на су
дових перекладачів обов'язки нарівні з штатними перекладачами.

Нештатних перекладачів призначається і звільняється таким 
самим порядком, як і штатних.

208. На судових перекладачів покладається обслуговувати 
судові та слідчі органи, за всіх випадків, передбачених процесу
альними кодексами та іншими законами*

Порядок та форми цього обслуговування встановлює Народ 
ній комісаріат юстиції УСРР.

209. Функції судових перекладачів можуть виконувати нотарі, 
якщо вони знають відповідну мову.

210. За роботу, що її виконують судові перекладачі, береться 
з державних органів 1 приватних осіб, в Інтересах яких цю ро 
боту виконано, плату за такою, що ЇЇ встановлює Народній ко
місаріат юстиції УСРР, порозумівшися з Народнім комісаріятом 
фінансів УСРР. Цю плату вноситься на прибуток держави за 
кошторисом Народнього комісаріату юстиції УСРР або АМСРР.

Випадки, коли вищезазначені органи та осіб увільнюється від 
оплати роботи, що ЇЇ виконують судові перекладачі, встановлює 
Народній комісаріат юстиції УСРР.

211. Судових перекладачів утримується коштом державного 
бюджету, а в АМСРР—коштом бюджету АМСРР.

Штатні перекладачі одержують сталу плату, а нештатних 
оплачується за такою, що ЇЇ встановлює Народній комісаріят 
юстиції УСРР, порозумівшися з Всеукраїнською радою профе 
сїйних спілок і Народнім комісаріятом праці УСРР.

212. Судові перекладачі пори«иі  для запису своєї роботи 
вести книгу за інструкцією, що її видає Народній комісаріят 
юстиції УСРР.

П о д і л  11.
Судові виконавці.

213. Судові виконавці є при кожній дільниці Народнього суду 
Точне число судових-виконавців при ксжній дільниці Народ



нього суду встановлюється порядком, чинним для встановлення 
штатів.

214. Судових виконавців настановлює й звільняє, на подання 
народнього судді, відповідна міська або селищна рада або районо- 
вий виконавчий комітет.

215. Судові виконавці чинять у межах дільниці народнього 
суду, що при ньому вони є. В разі потреби, судовий виконавець 
провадить виконавчі дії так само і поза цією дільницею, але в 
межах самого міста чи району.

216. Адміністративно-організаційне керівництво судовими ви
конавцями здійснює в межах своєї дільниці народній суддя, від
повідно до наказів і інструкцій Народнього комісаріяту юстиції 
УСРР. Нагляд за процесуальними чинностями судових виконавців 
здійснюється за процесуальними законами.

217. Судових виконавців утримується коштом місцевого 
бюджету. Кошториси на утримання судових виконавців подають 
на затвердження відповідних міських та селищних рад і районо- 
вих виконавчих комітетів народні судді, додержуючи правил 
арт. б цієї устави.

П о д і л  12.
Державний нотаріят

218. Для виконування функцій, що їх передбачає нотаріяльна 
устава, по містах УСРР, та по інших залюднених пунктах, 
де в тому буде потреба, закладається державні нотаріялььі 
контори.

219. Мережу нотаріяльних контор затверджує Народній ко- 
місаріят юстиції УСРР, порозумівшися з Народнім комісаріятом 
фінансів УСРР,а в АМСРР —Народній комісаріят юстиції АМСРР, 
порозумівшися з народнім комісаріятом фінансів АМСРР.

220. По районах, де нема нотаріяльних контор, виконувати 
нотаріяльні функції, окремо зазначені в арт. 2 нотаріяльної устави, 
покладається на народніх суддів. По селах і селищах, що не є 
районові центри, де нема нотаріяльних контор І народніх судів, 
виконувати нотаріяльні функції, зазначені в арт. З нотаріяльної 
устави, покладається на сільські і селищні ради.

221. На чолі нотаріяльних контор є нотарі, що їх наста
новлює, переводить та звільняє: в столичному місті АМСРР — 
міська рада цього міста, в Інших місцевостях — відповідні районові 
виконавчі комітети, а в містах і селищах, де є міські або селищні 
ради,—ці ради.

222. У кожній нотаріальній конторі може бути помічник, що за
ступає нотаря в разі Його відсутности через хворобу, відрядження 
або відпустку та на випадок недовгочасної відсутности нотаря 
в службових справах. Число помічників визначається штатами.



Помічників настановлюють і звільняють таким самим порядком, 
як і иотарів.

223. Нотарезих помічників може відряджати Народній коміса
ріат юстиції УСРР за перелічених в арт. 222 випадках для тимча
сового виконання обов'язків нотаря до інших контор, де поміч 
ників нотаря штатами не передбачено.

2'М. Нотарі не можуть обіймати інших державних посад, крім 
виборчих І викладацьких, не можуть бути членами колеги' обо
ронців працювати з найму у кооперативних і громадських орга
нізаціях і приватних осіб, а так само браги участь у торгових і 
промислових підприємствах.

225. Державні нотаріальні контори утримується, включаючи 
й оплату праці нотарів та інших співробітників цих контор, коштом 
державного бюджету.

226. Штати нотаріальних контор затверджується загальним 
порядком.

227. Настановлюе та звільняє співробітників нотаріальних 
контор у межах, встановлених штатами, нотар на свою відпо
відальність.

228. Керівництво, нагляд та інструктування всіх нотаріаль
них органів здійснює Народній комісаріят юстиції УСРР або 
АМСРР, кому це слід.

229. Порядок, як нотаріяльні органи виконують покладені на 
них функції, встановлюється в нотаріяльній уставі та в інструк
ціях Народнього комісаріяту юстиції УСРР.

Харків, 25 вересня 1931 р.
Т. в. об. голови 8УЦВК В ЗатопськиЙ. Засг. голови РИК УСРР В По 

райко Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

, , Р Л  <.!& \їу(*й'' г ̂
<»*лгкл Урс-’ *

Редагує редактор-коисультант НКЮ
Видає І1КЮ _____________________ ДВОУ Видавництво „Пролетар*

Укрліт № 94/жб Харків.2 друкарня ДВОУ УШІ. Пушкіиська вул. 40
Тир. 12.500 — 21/і др. ар. Зам. 513.
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ПОСТАНОВА ВУЦВК І РІЖ УСРР 
82. Про зміну й доповнення Цивільного процесуального кодексу УСРР.

ПОСТАНОВА ВУЦВК І РНК УСРР
282. Про зміну й доповнення Цивільного процесуального

кодексу УСРР
Щоб прискорити і  спростити порядок проходження Ц И В ІЛ Ь Н И Х  

прав відповідно до організації місцевих органів юстиції та щоб 
огодити правила Цивільного процесуального кодексу УСРР з 
агально- союзним законодавством, Всеукраїнський центральний 
иконавчий комітет і Рада народнії комісарів УСРР п о с т а н о в и л и :

1.
Поробити в Цивільному процесуальному кодексі УСРР такі 

міни й доповнення:
1. Арт. арг. 1 і 16 ухвалити в такій редакції:
„1. Правила, як провадити цивільний процес, викладені в цьому 

.одексі, обов’язкові для всіх установ єдиної судової системи УСРР 
яароднього суду, міжрайонового суду, Головного суду АМСРР І 
Іайвищого суду), а так само для установ, що їм надано судові 
іункції на підставі спецгяльних про них устав, з тими винятками, 
кі установлено у цих уставах і в спеціяльних правилах, що 
>егулюють діяльність цих установ*.

„16. Державні установи, що є на державному або місцевому 
>юджетах і є самостійні бгоджегово-кошторисні одиниці (народні 
гомісаріяти, відділи та Інспектури районових виконавчих коміте
те і міських рад, підпорядкованих безпосередньо центрові, лікар- 
іі, школи, дослідні станції тощо), вчиняють позови й відпові
дають за позовами від своір^иеяи^в сіобгсвоу керівників,

бібліотека урср і
<1їм. 66.ГЗО? і



Держзвні установи й підприємства, кооперативні й громадсьь 
організації, а так само й інші об’єднання, що мають права ю 
дичної особи, вчиняють позови і відповідають за позоаа .и ч>в 
установлені законом або стат>том органи*.

2. До арт. 18 Цивільного процесуального кодексу УСРР дода і 
увагу такої редакції:

. У в а г а .  Право на судове представництво, належне капіт н
судів морської торговельної фльоти на підставі’ічод'чс, 

торгового мореплавства Союзу РСР, здійснюють вони 
правилами, встановленими у цьому кодексі".

3. Арт. 24. Цивільного процесуального кодексу УСРР ухвалив 
в такій редакції:

.24 Народний суд у складі переднього судді та двох нлро .их 
засідателів відає всі цивільні справи, що повстають із цивільн 
правних взаємин, за винятком: а) майових спорів мі с установляй 
підприємствами та організаціями усуспільненою сектора, що Іі 
тре5а розв’язувати порядкам державною арбітражу (арт. 24 ), б) 
справ, підсудних трудовим сесіям иароднього суду (арт. 23), в> 
спрів, підсудних народньому судді одноособово (арт. 26), г) справ, 
переданих у відання сільських судів, виробничо-товариських суд 
І житлових єднально-конфліктних комісій".

4. Додати до Цивільного процесуального кодексу УСРР срт. 24 
такої редакції:

,24 і. Майнові спори між установами, підприємствами та орі а 
нізаціяуіи усуспільненого сектора розв'язується порядком держав 
ного арбітражу, крім нижчезазначених, що їх треба розглядати в 
народньому суді: а) спорів на суму меншу за одну тисячу кар
бованців, б) спорів з договорів про користування комунальними 
послугами, в) спорів, що виникають з договорів про перев 
залізницею, г) спорів, що виникають з операцій Державного 
банку, ґ) спорів на суму до 5 000 карбованців, що в них стороною 
є центральний орган союзу РСР або центоальний орган підпри 
ємства загально-союзного значення, а так само між центральними 
органами різних союзних республік, д) спорів на суму до 3.003 кар 
бованців, що в них стороною є центральний орган УСРР, вен
тральний орган підприємства республіканського значення або 
республіканський орган підприємства загально - союзного зиа
ЧЄННЯ“‘ »го05. Арт. арт. 26 і 31 Цивільного процесуального кодексу УСРР
ухвалити в такій редакції:

„26. Народній суддя одноособово відає:
1) позови на суму до 100 крб. включно, крім справ, підсуд

них сільським судам і виробничо товариським судам;
2) справи про видання судових наказів та інші справи окре- 

мого судочинства, опріч скарг на дії нотаріальних органів і справ 
про увільнення від військової служби через релегійні переконання,



ідсудних Головному судові АМСРР або міжрайоновому судові — 
ому слід".

„31. Позови, де стороною є Головний суд АМСРР або між- 
івйоновий суд, вчиняється на загальних підставах.

Якщо спразу, де стороною є Головний суд АМСРР або між- 
іайоновий суд, вилучається із судочинства народнього суду, щоб 
іередати її до міжрайонового суду чи Головного суду АМСРР 
юрядком арт. 40 цього кодексу, то на заяву супротивної сторони 
праву передається до іншого найближчого міжрайонового суду, 
цо не є стороною в справі.

Такого самого порядку треба додержувати і за касаційного 
юзгляду справ, що їх розглянув народній суд, в яких Головний 
уд АМСРР або міжрайоновий суд є стороною".

6. Додати до Цивільного процесуального кодексу УСРР 
ірт. арт. 32і і 34і такої редакції;

„32і. Позови про винагороду за рятування й подання допомоги 
іа морі, коли сторони згодні розв’язати ці спори порядком арбіт- 
>ажу, розв’язує Морська арбітражна комісія при Всесоюзно західній 
торговельній палаті"

„34і. Позови до Всесоюзного об'єднання річкового транспорту, 
цо випливають з договорів про перевіз, подається в місці пере- 
їування відоаідної місцевої управи річкової фльоти.

Народній комісаріат водного транспорту, порозумівшися з 
Народнім комісаріатом юстиції УСРР, може встановити для за
бачених позовів іншу підсудність. Про встановлення такої під- 
:удности слід зробити публікац ю порядком публікації транспор- 
*ових тарифів."

7. Арт. арт. 37, 38, 40, 42, 43, 49, 54, 56, 57, 61, 68, 70, 77, 80, 
Ї2, 86 І 89 Цивільного процесуального кодексу УСРР ухвалити 
з такій редакції:

„37. Право вибирати поміж кількома судами, що їм справа 
іідсудна, має позивач.

Сторонам надається право встановляти за позовами договірну 
місцеву підсудність, крім позовів на залізниці, Всесоюзне об'єд- 
ізння річкового транспорту і на Державний банк за його опера- 
ііями, та позовів, що їх треба вчиняти в місці, де є майно, або 
зсновна частина його.

Установлювати договірну підсудність з вибором суду за межами 
Союзу РСР дозволяється не інакше, як з дозволу Ради народнії 
комісарів УСРР або Української економічної наради, або за їх до
рученням, з дозволу відповідного наркомату або іншої централь
ної установи УСРР".

„38. Коли народній суддя або член іншого суду, кому слід, 
визнають, що справа даному судові не підсудна, то вони повер
гають позивачеві дня подання до належного суду його позовну 
іаяву з усіма додатками до неї та з копією своєї постанови про 
неприйняття позовної заяви.



Якщо позовну заяву надіслано поштою або якщо її непідсуд
ність даному судові виявлено не під час прийняття її, то суд.ща 
одержав позовну заяву, пересилає її до належного суду безпосе
редньо, одночасно повідомивши про це позивача.

Постанову суду про неприйняття позовної заяви через непід 
судність можна оскаржити, подавши окрему скаргу до Головного 
суду АМСРР або міжрайнового суду, до кого слід".

„40. Народній комісар юстиції і генеральний прокурор респу 
бліки та його заступник мають право, на звертання сторін або з 
власної ініціятиви, зажадати кожну цивільну справу, що є в судо
чинстві будь-якої судової установи, і передати ЇЇ на розгляд до 
іншого відповідного суду або на розгляд до міжрайонового чи 
Найвищого суду УСРР, як судів першої інстанції.

Органи прокуратури АМСРР, міські та дільничі прокурори, 
так само мають право, на звертання сторін або з власної іншій- 
тиви, зажадати кожну цивільну справу, що є в судочинстві на* 
родніх судів обслуговуваної від них території та передати її аа 
розгляд до іншого народнього суду тієї самої території, або, відпо 
відно,на розгляд до Головного суду АМСРР чи міжрайонового суду, 
як до судів першої інстанції.

Які саме органи прокуратури АМСРР мають вищенаведене 
право—визначає законодавство АМСРР*

„42. Судові видатки в справі становлять: І) єдина державна 
оплата і 2) видатки на провадження справи (на плату свідкам та ек
спертам, на переїзд їх, на виїзд суду для місцевого огляду, видатки на 
юридичну допомогу тощо).

43. Єдину державну оплату береться згідно з усгавою про неї*
„49. Трудящих та їхні об'єднання, яких за постановою народ 

нього судді або суду, що розглядає справу, визнано за таких, що не 
мають потрібних коштів сплатити судові видатки в спразі (арт.42), 
звільняється від уплати їх.

Інші випадки звільнення від оплати судових видатків устано* 
влює Народній комісаріат фінансів УСРР, порозумівшися з Народ
нім комісаріятом юстиції УСРР*.

„54. Кошти, потрібні на виклик свідків, експертів, на заплату, 
експертам, на переїзд експертів та суду для місцевого огляду 
вносить наперед сторона, що просила про виклик або про місце
вий огляд. У разі ж виклику чи виїзду з Ініціятиви суду, гроші 
вносять наперед обидві сторони нарівно*.

„56. Судові видатки, що їх заплатила сторона—позивач, слід 
справляти з запізваної сторони відповідно до розміру правіжу, 
задоволеного судовим вироком. Запізваний так само має право 
на повернення своїх судових видатків відповідно до тієї частини 
позову, в якій суд відмрвив.

До видатків на справу додається також заробітну плату, що 
її втратили сторони в наслідок участи в справі, розміром, перед-



баченим в арт. 52 та видатки на юридичну допомогу розміром, 
установлюваним довідками юридичних консультацій.

Понад цим, на відшкодування інших видатків на провадження 
справи суд має право присудити стороні найбільш 2% від тієї 
частини позову, дотично якої вирока ухвалено на користь цієї 
сторони.

57. Видатки, що їх зробив суд (п. 2 арт. 42), розглядаючи ци
вільні справи, слід справляти з кожної сторони відповідно до 
тієї частини позову, дотично якої вирока ухвалено проти неї, і 
зараховувати на прибуток місцевого бюджету в справах, що їх 
розв'язав народній суд, і на прибуток державного бюджету—у 
справах, що їх розв'язали мїжрайонові суди, Головний суд АМСРР 
або Найвищий суд УСРР".

„61. Коли викликаний на суд свідок не з'явиться з причин, що 
їх суд визнає за неповажні, то його слід штрафувати від трьох 
до десятьох карбованців, залежно від майнового стану, а в разі 
потреби Його можна припровадити примусово та штрафувати у 
подвійному розмірі".

„68. Реченці, встановлені в законі або призначувані від суду, 
вичислюється місяцями й днями".

„70. Коли реченець вичислено днями, то вичислювання почи
нається з дня, наступного після того, що з нього починається 
реченець".

„77. Справи про відновлення прогаяного реченця розв'язується 
в тому суді, що в ньому слід було вчинити прогаяну дію або до 
якого слід було подати папера. Ці справи розв’язує народній 
суддя сам, не викликаючи сторін, а в інших судах — член суду. 
Ухвали народнього судді та члена суду в цих справах є оста
точні й не оскаржні".

„80. Судові повідомлення надсилається рекомендованим листом 
з поворотною розпискою або через посланців;! так само можна 
передавати судові повідомлення через належну сільську раду; у 
разі, якщо вручити повідомлення таким способом важко, то його 
можна видати на-руки стороні для вручення другій стороні".

„82. В повістках про виклик до суду слід зазначити: І) назву 
суду, 2) місце та час засідання, 3) сторони та в якій справі кого 
викликають, 4) за кого викликають дану особу, 5) пропозицію по
дати всі докази в справі і реченець, що протягом його їх треба 
подати, а так само 6)‘ наслідки нестання на суд.

Повістку про виклик до суду запізваного слід надіслати йому 
з таки^ розрахунком, щоб він міг одержати Н найпізніш як за 
п'ять день до судового засідання в дотичній справі.

Повістки запізваним у трудових справах слід надсилати з 
таким розрахунком, щоб вони могли одержати повістку протягом 
п'ятьох днів, відколи суд одержав позовну заяву".

„86. Коли місце фактичного перебування запізваного невідоме, 
то суд не обов'язаний чекати на повідомлення, що викликуваний



дійсно одержав повістку, а призначає справу на розгляд по тому 
як до суду надійде копія повістки з написом поштового органу 
або сільської ради в місці, де знаходиться майно запізваного, або 
домової управи останнього відомого місця перебування, запізваного 
що зазначені органи чи домова управа одержали повістку.

Коли ж невідоме місце фактичного перебування запізваного в 
справах про заробітну плату, про аліменти на всяку, суму, а також 
за позовів державних органів на приватних осіб на суму понад
1.000 крб., то суд може запропонувати органам міліції розшукати 
запізваного та повідомити суд про Його домівку."

„89. Народній суд починає розглядати справу на словесну або 
писану заяву. Головний суд АМСРР і міжрайоновий суд почина
ють розглядати справу тільки на писану заяву".

8. Додати до Цивільного процесуального кодексу УСРР арт. 
90і такої редакції:

,90і. Позови, 'що випливають з договору про перевіз або галю- 
вання на внутрішніх водних шляхах, можна подати не раніш, 
ніж Всесоюзне об’єднання річкового транспорту відхилить від
повідний правіж або ж як мине три місяці, відколи подано пра
віж, коли Всесоюзне об’єднання протягом цього реченця не дасть 
остаточної відповіді на поданий правіж".

9. Арт. арт. 93, 98, 99 Цивільного процесуального кодексу 
УСРР ухвалити в такій редакції:

„93, Народній суддя або член іншого суду має право, коли він 
визнає за потрібне, залежно від складности справи, зажадати 
від позивача копію з позовної заяви та з усіх доданих до неї доку
ментів, відповідно до числа учасників у справі на стороні запіз
ваного.

У справах, що в них запізваио державну установу або держав
не підприємство, подавати разом з позовною заявою копії з цієї 
заяви та з доданих до неї документів слід обов'язково за всіх 
випадків.

Правило цього артикулу не шириться на позовні заяви про за
робітну плату й про відшкодування за каліцтво або смерть; вчи
няючи такі позови, подавати копії ке обов'язково*.

,98. Якщо позовну заяву подано без додержання вимог, викла
дених у арт. 91 І 93, або не оплачено їх єдиною державною опла
тою, крім випадків звільнення від неї, або коли суд дозволив її 
розкласти або відкласти, чи в разі невнесення коштів на виклик 
сторін, свідків або експертів, то суд не дає такій заяві ходу. Про 
це суд повинен повідомити позивача Й дати йому реченець на 
виправлення зазначених хиб.

Якщо протягом цього, наданого від суду реченця хиб позов
ної заяви не буде виправлено, то її вважається за неподану.

Ті самі правила застосовуються до касаційних і окремих скарг 
та до иротипозовів. Всі хиби протипозовної заяви слід виправити



не далі дня першого засідання для посутнього розгляду справи, 
інакше вчиненого протипозову в даному процесі не розглядається.

99. Трудові справи у першій І в касаційній інстанціях повинно 
призначати на розгляд найпізніш через 10 день від дня, коли вони 
надійшли до відповідного суду".

10. Частину 3 арт. 100 Цивільного процесуального кодексу 
УСРР ухвалити в такій редакції:

„Такого самого порядку слід додержувати в справах про спра
вляння, що його вчиняють особи, які мають установлені свідоцтва 
на свої винаходи або технічні удосконалення, а так само автори 
промислових зразків, плати за користування зазначеними винахо
дами, технічними удосконаленнями й промисловими зразками".

11. Арт. арт. 104, 108, 110, 116, 175, 204 і 209 Цивільного 
процесуального кодексу УСРР ухвалити в такій редакції:

„104. Заяви про забезпечення позовів розв‘язує народній суддя 
або член іншого суду, кому слід, в той самий день, не викли
каючи запізваного".

„108. Народній суддя чи член іншого суду, кому слід, можуть 
на заяву однієї із сторін І зважаючи на заперечення супротивної 
сторони, допустити замшу одного виду забезпечення на інший 
та допустити декілька забезпечень з тим, щоб загальна сума за
безпечення не сягала понад позовну суму".

Якщо забезпечується грошевий позов, то запізваний може, 
замість допущеного від суду забезпечення, внести на депозит 
позовну суму."

„110. Судові ухвали в справі про забезпечення позовів можна 
оскаржити, подавши окрему скаргу. Коли ухвалу складено за 
відсутности скаржника, реченець на подання окремої скарги почи
нається з дня, коли одержано повістку судового виконавця. По
дання скарги ке зупиняє виконання ухвали про забезпечення. 
Подання скарги не е перешкода дальшому розглядові справи".

„116. Якщо будь-яка із сторін на суд не стане, а судові ві
домо, що їй повістку вручено, то суд може розглядати справу й 
без неї.

В разі не стануть обидці сторони, а судові відомо, що пові
стки їм вручено, від суду залежить, відповідно до обставин справи, 
або розглянути справу без сторін, або, коли докази у справі визнано 
буде за недостатні, чи суд визнає причини нестання сторін за 
вважливі, відкласти розгляд справи або зупинити судочинство.

Справи, що їх зупинено зазначеним вище порядком і про від
новлення яких сторона не клопотатиме протягом місяца, закри
вається. Таке закриття не позбавляє позивача права вчинити в 
межах позовної давности новий позов у тій самій справі. Зупи
няючи судочинство в справі, суд протягом п’ятьох днів повідом
ляє сторони про це та про наслідки такого зупинення.

„175. Експерти дають свої висновки на письмі.
Суд мас право запропонувати експертам дати словесно поя



снення свого висновку. Словесне пояснення записується до про- 
токолу судового засідання і його підписує експерт*.

„204. Кожна із сторін протягом п'ятьох днів від дня, коли вине
сено вирока, має право жадати, щоб суд виніс додатковий вирою
1) коли дотично якої будь позовної вимоги, що про неї сторони 
подавали докази та давали пояснення, не винесено судового вироку 
та 2) коли суд, розв'язавши питання про право, не зазначив точно 
розміру присудженого справляння або які дії треба виконати*.

,209. Вирок суду набуває чинности 1 викональности з моменту, 
відколи скінчився реченець на оскарження (опротестування) вироку 
касаційним порядком; а коли ж подану касаційну скаргу чи про- 
теста,—то-з моменту, відколи розв'язала справу касаційна інстанція, 
а неоскаржні вироки,—з моменту, відколи їх оголошено*.

12. Пункт 2 арт. 211 Цивільного процесуального кодексу УСРР 
ухвалити в нижченаведеній редакції та додати до цього самого 
артикулу п. 5 такого змісту:

(Попереднє виконання є обов'язкове)...
,2) у справах про справляння плати що його вчиняють автори 

і їхні спадкоємці за повне або часткове перевласнеиня авторсь
кого права, а так само у справах про справляння, що Його вчи
няють особи, що мають установлені свідоцтва на їхні винаходи 
або технічні удосконалення, та автори промислових зразків—плати 
за користування зазначеннями винаходами, удосконаленнями або 
промисловими зразками;

5) у справах наймитів і пастухів з наймачами, що в них най
митові чи пастухові присуджено найбільш 50 карбованців, а коли 
присуджено більш, то в частині вироку, що не перебільшує 
50 карб".

13. Арт. арт. 214, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226 І 228 Циві
льного процесуального кодексу УСРР ухвалити в такій редакції:

,214. У позовах про призначення утримання одному з под
ружжя або дітям суд, у разі потреби, пеоед посутнім розв'язан
ням справи, має право видати ухвалу про те, в якому розмірі 
одне з подружжя повинне тимчасово видазати утримання другому 
з подружжя, а так само, хто з подружжя та в якому розмірі 
повинен тимчасово давати кошти на утримання та виховання 
дітей. Ухвалу цю виконується негайно, і для цього суд видає 
позивачеві виконавчого листа. Питання про видання такої ухвали 
розв'язує народній суддя сам*.

,219. Судові накази застосовують встановленим в цьому роз
ділі порядком, за грошевих справлянь і вимог про повернення 
або передання майна, основаних на документах, що їх перетік 
видає Народній комісаріат юстиції УСРР, порозумівшися з заін
тересованими урядництвами.

220. Заяви про видання судового наказу треба подавати до 
народнього суду за домівкою довжника, або в місці, де є виправ- 
ляне майно, або в місці виконання, зазначеному в документі, або



в іншому місці, що його встановлює Народній комісаріят юстиції 
УСРР залежно від документу, на якому основано вимогу.

Питання про видання судового ноказа розв'язує Народний 
суддя сам, не викликаючи запізваного.

„221. Судового наказа видає народній суддя, або зажадавши 
від запізваного пояснень по суті поданої до нього правіжу або 
не жадаючи таких пояснень.

Випадки, коли народній суддя повинен зажадати зазначених 
пояснень, встановлює, залежно від роду документів, що є за 
підставу правіжу, Народній комісаріят юстиції УСРР, порозумів- 
шися з заінтересованими урядництвами.

222. В разі народній суддя не повинен жадати пояснень від 
запізваного, судового наказа видається протягом трьох днів, від
коли подано відповідні документи.

За інших випадків судового наказа видається, додержуючи 
арт. арт. 225 — 227 цього кодексу.

223. Подаючи заяву про справлення порядком судового нака
зу, треба додавати до заяви документи, що на підставі їх пода
ють правіж, а так само засвідчені підписом заявника копії з них.

Докладні правила про те, які саме документи треба подавати 
при заяві про справлення порядком судового наказу, встановлює 
Народній комісаріят юстиції УСРР“.

„225. У справах про видання судового наказу за документами, 
що за ними треба зажадати пояснень від запізваного, суддя про
тягом трьох день по одержанні від позивача відповідної заяви 
надсилає копію заяви запІЗваному.

Запізваний протягом п'ятьох день від*дня, коли одержить копію 
заяви позивача, має право подати судді листовно заперечення 
проти заявленого правіжу.

226. Якщо протягом п'ятьох день, відколи одержано копію заяви 
позивача, запізваний не подасть заперечень на позивачів правіж, або 
якщо подане в реченець заперечення суддя визнає за неповажне, то 
суддя видає позивачеві судового наказа на загальних підставах11.

„228. Разом з заявою про видання судового наказу повинно 
вносити й оплату в розмірі оплати, встановленої для правіжів, 
заявлюваних загально-позовним порядком, від суми, зазначеної в 
заяві про видання судового наказу. Заперечення, що їх подають 
запізвані проти правіжів про видання судового наказу (арт. 226), 
судовою оплатою не оплачують.

Якщо заяву про видання судового наказу передається на роз
гляд загально-позовним порядком, то з позивача береться повністю 
оплату, встановлену для правіжів, заявлюваних загально-позовним 
порядком, вивернувши суми, що їх позивач вніс, подавши заяву 
про видання судового наказу.

Якщо для розгляду загально* позовним порядком буде пере
дано тільки частину правіжу, яку запізваний заперечив (арт. 225), 
то з позивача береться оплату тільки від спірної суми.



Оплату, що її вніс позивач разом із заявою про видання судо
вого наказу, за цих випадків зараховується пропорційно до тої 
частини правіжу, яку передається на розгляд загально-позовним 
порядком".

14. Пункт 10 арт. 229 Цивільного процесуального кодексу УСРР 
ухвалити в такій редакції:

(Судовий наказ повинен мати в собі:)
,10) підпис судді і печатку суду".
15. Нижчеподані артикули Цивільного процесуального кодексу 

УСРР ухвалити в такій редакції:
,234. Судового наказа можна оскаржити (опротестувати) за

гальним касаційним порядком.
Реченець на оскарження судового наказу вичислюється з мо

менту, відколи одержать повідомлення про виконання.
Оскарження (опротестування) судового наказу не зупиняє його 

виконання.
За касаційні скарги на судові накази оплату треба брати від 

суми скарги в половинному розмірі оплати, що її береться під 
час подання заяви про видання судового наказу".

,243. На відмову народнього судді задоволити заяву про ви
знання цінного папера за втрачений (п. 4 арт. 241) можна пода
вати окрему скаргу до Головного суду АМСРР або до міжрайо- 
нового суду, до кого слід".

,249. Ухвалу народнього суду, винесену за арт. арт. 246 і 247, 
можна оскаржити касаційним порятком до Головного суду АМСРР 
або міжрайонового суду*.

,253. Особи, що бажають на підставі закону про обов'язкову 
військову службу порушити справу про увільнення їх від вій
ськової служби через релігійні переконання, подають про те заяву 
до Головного суду АМСРР або відповідно до міжрайонового суду. 
Справи ці розглядаються з вик тиком заявника та з обов'язковою 
участю представника прокуратури*.

„255. Виносячи вирока, суд вислухує висновки експертів поо 
те, чи дійсно релігійне вчення секти, що до неї, за його твер
дженням, належить заявник, забороняє тепер і забороняло до 
1917 р. відбувати військову службу збройно, і розв’язує справу, чи 
справді заявник належить до цього вчення з народження й ви
ховання".

,257. В ухвалі суду про увільнення від військової служби треба 
подати мотиви увільнення. Копію судової ухвали про увільнення від 
військової служби надсилається до Головної управи робітничо- 
селянської міліції УСРР, а так само до управи міліції та органу 
Народнього комісаріату військових і морських справ за до
мівкою заявника".

,258. Скарги на неправильно вчинені від нотаря або народ- 
иього судді нотарїяльні дії або на відмову вчинити дію розгля
дають: в АМСРР — цивільна касаційна колегія Головного суду



АМСРР, а в інших місцевостях—цивільний касаційний відділ 
відповідного міжрайонового суду на судовому засіданні, яке ви
носить у справі окрему ухвалу. Окрему ухвалу можна оскаржи
ти до Найвищого суду УСРР, подавши окрему скаргу.

Скарги на неправильно вчинені від сільських або селищних 
рад нотаріальні дії або на їх відмову вчинити покладені на них 
чинності розглядає одноособово на судовому засіданні той на
родній суддя, що в районі його є сільська або селищна рада, на 
чинність якої подано скаргу. Ухвали народнього судді в цих 
справах можна оскаржити до міжрайонового суду або відповідно 
до Головного суду АМСРР, подавши окрему скаргу.

259. Реченець на подання скарги встановлюється 10 днів від 
дня, коли оскаржувачеві стало відомо розпорядження нотаря або 
органу, що виконує нотаріальні функції.

260. Скарги подається нотареві або органові, що його чин
ності оскаржено, а він передає їх до Головного суду АМСРР або, 
відповідно, до міжрайонового суду чи до народнього судді, не далі 
трьох день, відколи надійшла скарга, з поясненням щодо суті скарга 
і з поданням оригіналу справи або копій потрібних документів.

Скарги так само можна подавати безпосередньо до Головно
го суду АМСРР або відповідно до міжрайонового суду чи до 
народнього судді, повідомляючи про це відповідний нотаріаль
ний орган.

261. Скарги, подані з прогаянням реченця, нотаріяльні органи 
повертають скаржникам, повідомляючи про це Головнийсуд АМСРР 
тбо, відповідно, міжрайоновий суд чи народнього суддю.

262. На судовий вирок особи, що беруть участь у справі, 
можуть подати касаційну скаргу, а органи прокуратури можуть 
подати касаційний протест до відповідного міжрайонового суду, 
до Головного суду АМСРР або до Найвищого суду УСРР, до 
кого слід. Скаргу (протеста) подається через суд, що виніс ви
рока. До касаційної скарги (протеста) додається копії скарги 
(протеста) відповідно до числа учасників запізваної сторони.

263. Вироки Найвищого суду УСРР в цивільних справах, що 
він їх ухвалив, як суд першої інстанції, касаційним порядком 
вскаржувати не можна.

Зазначені вироки може опротестувати до пленуму Найвищого 
суду УСРР Генеральний прокурор респу&гіки, його заступник і 
прокурор Найвищого суду УСРР протягом п'ятьох день, відколи 
вирока оголошено.

Голова Найвищого суду УСРР протягом зазначеного реченця 
так само може передати вищезазначені вироки на перегляд до 
пленуму Найвищого суду.

Передання вироку на перегляд до пленуму Найвищого суду 
зупиняє виконання Його".

.266, Не можна касаційно оскаржувати вироки у справах, 
закритих за арт. 4 цього кодексу.



На ці вироки органи прокуратури можуть подавати касаційні 
протести на загальних підставах.

266. Не можна касаційно оскаржувати й опротестовувати:
1) вироки народніх судів у позовах ціною до 100 крб., за 

винятком позовів про аліменти, винагороду авторам та винахід
никам, а так само позовів про виселення, незалежно від оцінки 
цих позовів;

2) вироки трудових сесій та вироки, що винесли народні суди 
порядком арт. 25 цього кодексу: а) у справах про вжиття захо
дів впливу за табеллю, крім випадків звільнення з посади, б) в 
грошевих позовах на суму, не більшу за місячний заробіток робіт
ника, не пов'язаних із звільненням робітника з посади, в) у спра
вах, розгляданих удруге по скасуванні першого вироку, якщо дру
гого вирока винесено відповідно до вказівок касаційної інстанції*

3) вироки народціх судів у трудових спорах наймитів і па
стухів з наймачами, коли спірна сума не більша за п'ятдесят 
карбованців".

,268. За підставу до скасування вироку може бути: 1) зламаиня 
або неправильне прикладання чинних законів, зокрема арт. 6 цього 
кодексу, або 2) очевидна суперечність вироку фактичним обста
винам справи, встановленим підчас розв'язання справи в суді.

269, Касаційні скарги і протести на вироки народніх судів, 
Головного суду АМСРР і міжрайонових судів слід подавати про
тягом 10 день, відколи вирока оголошено.

Вироки трудових сесій і народніх судів у трудових справах 
можна оскаржити й опротестувати касаційним порядком протягом 
п'ятнадцятьох днів, відколи вирока винесено."

,271. Протягом п'ятьох день, відколи одержано копію скарги, 
друга сторона може подати до суду, що виніс вирока, пояснення 
на касаційну скаргу, додавши копію. Пояснення це направля
ється до суду вищої інстанції, а копію—надсилається подавцеві 
скарги".

„273. Сторін викликають на слухання справи в касаційній 
інстанції з розсуду суду. Якщо сторони стануть на суд для роз
гляду справи з власної ініціативи, то питання про допущення їх 
для подання пояснень у справі розв'язує суд після доповіді 
справи.

Список справ, призначених до розгляду в касаційній інстанції, 
вивішується в самому судовому будинкові за п'ять день до су
дового засідання".

„277. Касаційна інстанція, визнавши скаргу (протесте) за без
підставну, залишає її без наслідків. Визнавши слушність скарги 
(протесте), касаційна інстанція касує вирока в цілому чи частково, 
а справу або закриває, коли вона не підлягає судовому розсудові 
або коли нема права на позов, або повертає її на новий розгляд



у цілому чи у скасованій частині до іншого відповідного суду 
або до того самого суду в іншому складі.

На прохання сторін або на пропозицію прокурора чи з влас
ної ініціативи цивільна касаційна колегія Найвищого суду 
УСРР має право передати розглянені від неї справи, що їх роз
возив в першій інстанції Головний суд АМСРР чи міжрайоновий 
суд, на новий розгляд до Найвищого суду УСРР, а справи, 
розв'язані в народніх судах,— до Найвищого суду або відповідно 
до Головного суду АМСРР чи до міжрайонових судів, як до су- 
діз першої інстанції.

Тим самим порядком цивільна касаційна колегія Головного 
суду АМСРР чи цивільний касаційний відділ міжрайоновсго суду 
має право передавати справи народніх судів, що їх розглянули 
вони, на новий розгляд, відповідно, до Головного суду АМСРР 
чи до того самого міжрайонового суду, як до судів першої ін
станції.

Касаційна інстанція може сама змінити вирока, не повертаючи 
справи на пересуд, в тому разі, коли вирок має хиби, що випли
вають з неправильного застосування того чи Іншого закону, І ці 
хиби можна виправити, грунтуючися на висновках, що їх можна 
зробити із самого вироку та із встановлених у ньому обставин 
справи. Касаційна інстанція може так само змінювати вирока 
першої інстанції посутньо, в разі вирок явно суперечитиме фак
тичним обставинам справи, що їх установив суд першої інстанції**.

„281. Ухвали касаційної колегії Найвищого суду УСРР може 
опротестувати Генеральний прокурор республіки, його заступник 
і прокурор Найвищого суду УСРР до пленуму Найвищого суду 
протягом п'ятьох днів від дня, коли ухвалу винесено.

Голова Найвищого суду УСРР І голова судового засідання 
касаційної колегії протягом п'ятьох день від дня, коли ухвалу 
винесено, мають право перенести справу на розгляд пленуму 
Найвищого суду, подавши разом з тим свою писану мотивовану 
окрему думку.

Член касаційної колегії, що брав участь у винесенні ухвали 
і не поголився з нею, має право викласти на письмі свою окрему 
думку. Цю окрему думку, протягом трьох день, відколи ухвалу 
винесено, той, хто заявив її, має доповісти Голові Найвищого 
суду УСРР, який на протязі двох день має або не дати ходу 
окремій думці або направити справу на розгляд до пленуму Най
вищого суду.

Поставлення ухвали касаційної колегії на розгляд пленуму 
Найвищого суду зупиняє виконання її.

282. Окремо від касаційної скарги можна подавати окремі 
скарги 1 за випадків, спеціально передбачених у цьому кодексі, 
і за тих випадків, коли оскаржувана окрема ухвала закінчує су
дочинство в справі. Ці скарги подається протягом п'ятьох день



283. Генеральному прокуророві республіки, його заступникові 
та прокуророві Найвищого суду УСРР належить право жадати 
на перегляд всі справи, розв'язані на території УСРР, в тому 
числі й в АМСРР, що в них вироки набули правної сили, а 
прокуророві АМСРР, міським і дільничим прокурорам— всі справи 
розв'язані в межах території, що вони П обслуговують.

Голова Найвищого суду УСРР мав право жадати на перегляд 
тільки ті справи, що їд розв'язали міжрайонові суди, як суди 
першої інстанції".

,285. Питання про перегляд судових вироків можна порушу* 
вати перед Найвищим судом УСРР ію цивільній касаційній ко 
легії й на заяву сторони в процесі, і з ініціятиви Генерального 
прокурора республіки, його заступника або прокурора Найви
щого суду УСРР, а так само прокурора АМСРР, або місцевих 
органів прокуратури, з чиєї слід, через Генерального прокурова 
республіки, а так само і з ініціятиви голови Найвищого суду УСРР.

Питання про перегляд вироків народнії судівАМСРР можна 
порушувати перед Головним судом АМСРР по цивільній касацій
ній колегії на заяву сторін у процесі і з ініціятиви прокурора 
АМСРР або Генерального прокурора республіки".

„288. Генеральний прокурор республіки, Його заступник І про
курор Найвищого суду УСРР мають право протесту перед Най
вищим судом УСРР у кожній справі, що в ній вирок набув 
правко! сили, якщо цей вирок суперечить засадам радянського 
законодавства, або загальній політиці Робітничо-селянського 
уряду, чи взагалі ламає інтереси держави й трудящих.

З тих самих мотивів прокурор АМСРР має право протесту 
у кожній справі, що в НІЙ вирок набув правної сили, перед Го
ловним судом АМСРР у справах, розв'язаних народніии судами 
АМСРР, і перед Найвищим судом УСРР —через Генерального 
прокурора республіки у справах, що їх розв'язав Головний суд 
АМСРР.

Міські прокурори з вищєнаведених мотивів мають право про
тесту перед відповідним міжрайоковим судом у кожній справі, 
що в ній вирок набув правної сили, коли її розв'язано в народ- 
ньому суді відповідної прокурорської дільниці Й до цього вона 
не була на розгляді касаційного відділу мїжрайонового суду.

Таке саме право мають дільничі прокурори дотично справ, шо 
їх розв'язали народні суди їхньої дільниці, і в яких вирок нчбув 
правної сили.

Міжрайонові прокурори з наведених у цьому артикулі моти
вів мають право протесту перед Найвищим судом УСРР через 
Генерального прокурора республіки у справах, що їх відповідні 
міжрайонові суди розв'язали у першій інстанції або в касаційному 
відділі.



289. Якщо вирока опротестовано порядком арт. 288, то про
куророві надається право зупиняти виконання опротестованого 
зироку.

290. Вироки стосовно до суті справи, що їх виніс Головний 
:уд АМСРР і мінсрайонові суди, як касаційна інстанція, у спра
вах трудових сесій, а так само вироки трудових сесій у справах, 
лереглянених по скасуванні першого вироку у справі, коли ці 
зироки винесено відповідно до вказівок касаційної інстанції, не 
ножна опротестовувати порядком арт. 288.

Інші вироки трудових сесій можна опротестувати порядком 
арт. 288 тільки протягом трьох місяців з дня, відколи винесено 
вирока й тільки за виняткових випадків*.

„293. Виконувати за нижченаведеними артикулами слід:
1) вироки, що їх виносять суди в цивільних справах, ухвали 

про забезпечення позовів, ухвали про накладання штрафів і су
дові накази, видавані в цивільних справах;

2) виконавчі написи, що їх учиняють нотаріальні органи від
повідно до правил нотаріальної устави;

3) постанови органів державного арбітражу;
4) постанови відповідних органів Народнього комісаріату праці 

яро виконання постанов розціночно-конфліктних комісій, єдналь
них камер і полюбовних судів у трудових справах;

5) постанови житлових єднально-конфліктних комісій за ви
падків, зазначених в уставі про них;

6) постанови слідчих і судів у кримінальних справах: про за
безпечення цивільних правіжів вимог у кримінальному процесі, 
про вжиття заходів забезпечення проти затаїння майна винуваче
ного, про справляння з майна засудженого штрафу або судових 
видатків (арт арт. 118, 119 1 388 Кримінально - процесуального 
кодексу УСРР).

294. Вирішення Морської арбітражної комісії при Всесоюзно- 
західній торговій палаті, а так само розпорядження Морської 
арбітражної комісії про забезпечення правіжу в справі виконується 
на підставі напису голови Морської арбітражної комісії про на
буття вирішенням правної сили, про порядок, як видавати при
суджені суми та як реалізувати забезпечення.

302. Якщо на доброхітне виконання не визначено в судовому 
вироці особливого реченця, то судовий виконавець одночасно з 
поданням або надісланням должникові повістки визначає йому 
реченець найдовший п'ять день на виконання.

303. Виконання здійснює судовий виконавець, що в його дільниці 
є те довжникове майно, яке треба справити. В разі потреби, су
довий виконавець продовжує виконавча дії й поза своєю дільни
цею, проте в межах того самого району чи міста, виділеного на 
окрему адміністративно-господарську одиницю. Коли виконавчі 
чинності треба провадити поза зазначеними межами, то судовий



виконавець надсилав окрему вимогу відповідному судовому ви- 
конавцеві дотичного району чи міста*.

16. Літ. ,д* пункту 1 арт. 310 і літ. ,г* п. 1 арт. 311 Цивіль
ного процесуального кодексу УСРР ухвалити в такій редакції:

(До першого розряду належать)...
„претенсії осіб, що мають встановлені свідоцтва на свої 

винаходи або технічні удосконалення, а так само претенсії авто
рів промислових зразків за використання зазначених винаходів, 
удосконалень або промислових зразків.*

17. Пункт 7 арт. 312 Цивільного процесуального кодексу УСРР 
ухвалити в такій редакції:

(Зазначена в арт. арт. 310 і 311 черговість задоволення претенсій
не касує)....
я7) порядку задоволення претенсій, встановленого в арт. арт. 

182—191 Кодексу торгового мореплавства Союзу РСР та арт. 147 
Статуту внутрішнього водяного транспорту".

18. Арт. арт. 318, 319, 320, 322, 337, 338, 339, 3401 347 Цивіль
ного процесуального кодексу УСРР ухвалити в такій редакції:

«318. Кошти на оплату переїздів судового виконавця, пов'яза
них з виконанням вироку, вносить правіжник наперед до вико
нання кожної дії, в розмірі, встановленому в інструкції, що її видає 
Народній комісаріят юстиції й Народній комісаріат фінансів УСРР. 
Кошти, що їх вніс правіжник, вивертається із справлених сум і вер
тається правіжникові.

ПравГжників, увільнених від судових витрат у справі (арт. 49), 
увільнюється і від оплати переїздів судового виконавця. Кошти 
на ці видатки у вказаному випадкові видається за кошторисом 
відповідного народнього суду, що при ньому е судовий викона
вець, який провадить справляння.

Державні органи, громадянські й кооперативні організації, 
якщо їх увільнено від судових видатків, не увільнюєтся від оплати 
переїздів судового виконавця. Зазначені органи та організації 
вносять належні з них суми на оплату переїздів судового вико
навця на загальних підставах.

Якщо правіжника увільнено від видатків на виконання, то ви
трати ці справляється з довжників підчас виконання вироку.

319. Скарги на процесуальні чинності судового виконавця 
треба подавати до народнього суду тієї дільниці, де виконується 
вирока, протягом трьох день від дня, коли вчинено оскаржувану 
чинність або від моменту, коли скаржник про неї дізнався.

Скарги на чинності судових виконавців розв'язує сам народній 
суддя на судових засіданнях, перевіряючи докази та викликаючи 
заінтересованих осіб, коли цього треба. Ухвали народнього судді, 
винесені у зазначених справах, можна оскаржити, подаючи окрему 
скаргу.

Подання скарги не зупиняє виконавчих чинностей, проте, на-



жодній суддя, коли він вважатиме це за потрібне, може ці чинно- 
:ті зупинити.

320. Справляння провадиться через заарештування довжнико- 
їо г о  майна, вчинення опису, опечатання й продаж.

Перелік речей, що на них не можна звертати справляння, 
зстановлюе Народній комісаріят юстиції УСРР.

У в а г а  1. Накладати арешт і звертати справляння на 
майно, що належить чужоземній державі, можна тільки з 
попереднього, кожного окремого разу, дозволу Ради народ- 
ніх комісарів Союзу РСР. Правило це стосується, одначе, 
тільки до майна тих чужоземних держав, що додержують 
засад взаємности стосовно до майна, належного Союзу РСР.

У в а г а  2. На судно морської торговельної фльоти, що не 
закінчило рейсу, не можна накладати арешта за правіжом, 
не зв'язаним з даним рейсом, крім позовів про право влас- 
ности на судно".

„322. Справляння коштів, що їх присудив кримінальний або 
цивільний суд активним робітникам села з тих осіб, що на ґрунті 
клясової боротьби знищили майно зазначених робітників села 
підпалами, можна звертати на все майно засудженого (запізва- 
■юго), навіть і на те, що на нього за Інших випадків за чинним 
іаконодавством не можна звертати справляння, крім найпотріб- 
ііших речей.

Справляння штрафів, що їх присудив кримінальний суд за 
пдмову здати хліб, що сталася з попередньої змови групи го- 
:подарств, або за опір виконанню хлібозаготівельного пляну так 
_амо можна звертати на все майно засудженого, крім найпотріб- 
:ііших речей.

Список речей, що на них за цих випадків не можна звер
гати справляння, встановлює Народній комісаріят юстиції УСРР, 
порозумівшись із заінтересованими урядництвами".

„337. Коли і правіжник І Довжник — державні підприємства, 
до є на господарському (комерційному) розрахункові, або коопе
ративні чи громадські організації, то правіжник або, на його 
заяву, суд, що виніс вирока, надсилає виконавчого листа безпо
середньо до кредитової установи, в якій Довжник має свій раху
нок, для звернення справляння на гроші або на інші цінності 
довжника, що є на цьому рахункові.

Коли довг не буде покритий вищезазначеним порядком, пра- 
віжник має право звернути справляння на майно довжника, за
значене в арт. 339 цього кодексу, через судового виконавця на 
загальних підставах.

„338. Коли Довжник — державне підприємство, що є на госпо
дарському (комерційному) розрахункові, або кооперативна чи 
громадська організація, а правіжник—приватна організація або 
особа, то правіжник або, на його заяву, суд що виніс вирока, 
надсилає виконавчого листа безпосередньо довжникові.



Довжник повинен протягом десятьох день з дня, коли одержано 
виконавчого листа, виконати вирока. Коли протягом цього ре
ченця вирока не буде виконано, то судовий виконавець, на заяву 
правїжника, виконує вирока примусово.

339. Якщо справляння проводять з державного підприємства, 
що є на господарському (комерційному) розрахункові, то опи
сувати, накладати арешт та продавати можна тільки те майно, 
що на нього, за чинним законодавством, можна звертати спра
вляння.

Не можна звертати справляння на кошти державних установ 
і підприємств, кооперативних та громадських організацій, по
трібні на виплату заробітної плати за ^минулий час та за півмі
сяця наперед, а так само на сировину та паливо, потрібне для 
роботи підприємства на три місяці.

340. Коли за довжника є державна установа або підприєм
ство, що перебуває на державному або місцевому бюджеті, то 
иа майно, що належить цим установам і підприємствам, спра
вляння не звертається; присуджені з них суми справляється таю

ПравІжник або, на його заяву, суд, що виніс вирока, над
силає виконавчого листа безпосередньо довжникові.

Коли Довжник на день одержання виконавчого листа має 
за відповідним підподілом свого кошторису кредити, потрібні 
на задоволення справляння, то він повинен виконати вирока про
тягом десятьох день з дня, коли одержано виконавчого листа.

Коли за відповідним підподілом кошторису кредитів на задо
волення справляння нема, то зазназена установа або підприєм
ство повинні протягом десятьох день вишукати кошти на 
покриття довгу, пересуваючи кредити встановленим порядком.

Коли сплачення задовжености з кредитів поточного бюджето- 
вого року може посутньо порушити оперативну роботу установи 
або підприємства, то вони повинні протягом того самого реченця 
подати заяву до Народнього комісаріяту фінансів УСРР або 
АМ.СРР, до президії міської ради чи районового виконавчого 
комітету, куди слід, про дозвіл сплатити задовженість з креди
тів майбутнього бюджетового року.

На підставі постанови про сплачення задолжености з бюджету 
майбутнього року потрібні для цього кредити повинно обов'яз
ково вносити до кошторису довжника. При цьому на відповідну 
суму можна зменшувати асигнування на інші видатки.

Коли Довжник протягом реченця, установленого в цьому арти
кулі, не виконає вироку суду, то правіжник має право прохати 
сплатити належну з довжника суму Народній комісаріат фінансів 
УСРР або АМСРР, який слід, якщо Довжник є установа або під
приємство, що є на державному бюджеті, або місцеву раду чи 
районовий виконавчий комітет, якщо Довжник є установа або 
підприємство, що є на місцевому бюджеті. Зазначені органи 
повинні протягом десятьох день з дня, відколи одержано заяву



правіжника, виплатити належну йому суму, якщо тільки не від
булася постанова про сплату задовжености з бюджету майбут
нього року, вивернувши для цього кошти з кошторису довжника. 
Таке вивертання можна зробити не тільки з коштів, асигнова
них за відповідними поділами і параграфами кошторису, але 
й за всіма іншими поділами і параграфами довжникового ко
шторису*.

,347. Справляння не можна звертати на ось такі суми, на
лежні трудящим:

1) видавані порядком соціяльного страхування і забезпечення;
2) що їх одержують слухачі робфаків, комуністичних універси

тетів, вищих шкіл і технікумів, як стипендії;
3) видавані з кас взаємодопомоги колективізованого селянства, 

селянських товариств взаємодопомоги і виробничих сільсько
господарських кооперативних товариств запомоги, насінноові Г,
ІН Ш І  П О З И К И ;

4) видавані при звільненні, як вибувна запомога;
5) видавані, як компенсація за невикористану відпустку;
6) видавані при відрядженнях та переводах відрядне, добове 

і запомоги;
7) видавані за зношування струменту, що належить робітни

кам, І так само за спеціальний одяг І спеціальні харчі, що при
дбали вони (арт. арт. 85, 86 І увага до арт. 142 Кодексу законів 
про працю);

8) преміальні суми, видавані за пропозиції щодо раціоналі
зації робіт і структури управлінського та оперативного апарату 
установ, підприємств та організацій усуспільненого сектора;

9) преміяльні суми, видавані за поліпшення в роботі вироб
ничих, будівельних, транспортових, торгових і сільсько-господар-
ьких підприємст , досягнені порядком соиіялістичного змагання 

та ударнндтва;
10) преміяльні суми, що їх видають державні промислові 

підприємства за заощадження палива, сировини й матеріалів, за 
зниження собівагтости, за збільшення випуску продукції, за по
ліпшення якости продукції, за поліпшення техніки безпеки, за 
оздоровлення у м „ в  праці і за інші технічні та економічні поліп
шення, досягнені з ініціативи по-одиноких робітників;

И) преміяльні суми, видавані за винаходи та технічні удоско
налення особам, що мають на ці винаходи та удосконалення 
встановлені свідоцтва.

Справляючи на утримання членів родини, можна робити ви
вертання розміром, установленим для вивертання Із заообітної 
плати, з платежів, передбачених у п. п. 1, 4 1 5 цього артикулу.

Таким самим розміром дозволяється робити вивертання нз утри
мання члеї їв родини з тої частини видаваних слухачам навчаль
них закладів стипендій, яка перСЕИшує пересічний розмір сти

пендій, встановлених законом для відповідних категорій учнів



даного типу шкіл, а так само надвишок до стипендій, що іі 
видають державні органи.

У в а г а .  Належні найманцеві суми, передбачені у цьому 
артикулі, наймач не може зараховувати в разі Його проти пра* 
віжів до найманця, крім сум, зазначених у п. п. 4, 5, 3, 9, 
10 і 11 цього артикула. Ці суми наймач — установа, підпри
ємство або організація усуспільненого сектора, може зарахо
вувати в, разі його протиправіжу до найманця, коли розцІ* 
ночно-конфліктна комісія або трудова сесія иароднього суду 
встановить, що робітник привласнив, або втратив, або на
вмисно зіпсував дане йому на користування майно установи, 
підприємства чи організації*.

10. До арт. 348 Цивільного процесуального кодексу УСРР 
додати п. З такої редакції:

,3) на нормований заробіток членів кооперативних об'єднань 
інвалідів, що працюють у загальних майстернях або на підпри
ємствах цих об'єднань, коли ці останні увіходять до системи 
кооперації інвалідів*.

20. У в а г у  1 до арт. 349 Цивільного процесуального кодексу 
УСРР ухвалити в такій редакції:

У в а г а  1. На всі суми, внесені до кредитових установ, 
і як вклади, і на поточні рахунки та для переказу, а так 
само на цінні папери, передані на схов, можна звертати 
справляння не інакше, як за спеціального кожного окремого 
разу постановою судових або судово-слідчих органів.

На вклади, і грошеві, і цінними паперами, внесені до 
державних трудових ощадних кас, а так само на вклади, 
внесені до споживчих, сільсько-господарських І промисло 
вих кооперативних організацій, можна звертати справляння 
тільки у кримінальних справах за спеціяльною кожного ок
ремого разу постановою судових або судово-слідчих ор
ганів*.

21. Арт. арт. 354, 356, 360,363, 364, 371,374 і 376 Цивільного 
процесуального кодексу УСРР ухвалити в такій редакції:

,354. Одночасно з чинностями, зазначеними в арт. 353, судо
вий виконавець надсилає нотаріяльній конторі, де реєструють 
арешти, накладані на будинки і право забудови:

1) зажадання дати відомості про арешти, що вже тяжать на 
даному будинкові або праві забудови;

2) пропозицію накласти арешт на будинок або право забу
дови в межах справляння*.

,356. Майно, описане за судовим справлянням, треба продавати 
з нрилюдних торгів, крім випадків, зазначених в арт. 360 цього 
кодексу".

,360. Описане за судовим справлянням майно, належне дер
жавним органам і кооперативним організаціям, що складається 
з речей, визначуваних родовими ознаками, не можна продавати з



прилюдних торгів,а треба його передавати державним торговельним 
підприємствам або кооперативним організаціям, додержуючи вка
зівок місцевих органів постачання, за ціну, що її вони встано
влюють. Зазначене майно з прилюдних торгів можна продати 
тільки із спеціяльиого кожного окремого разу дозволу районового 
виконавчого комітету або міської ради.

Описані товари, що належать приватним організаціям або 
особам, можна так само, за згодою довжника з правіжником, йе 
продавати з прилюдних торгів, а передавати вищезазначеним 
порядком.

Звертаючи справляння на товари, зазначені в списках, що 
встановив Народній комісаріат постачання УСРР, товарів цих, 
незалежно від того, кому вони належать, продавати з прилюдних 
торгів не можна, а треба передавати їх державним торговим або 
кооперативним організаціям, додержуючи вказівок місцевих ор
ганів постачання, за ціну, що встановили ці органи".

„363. Реченець прилюдного продажу визначає судовий вико
навець. Між арештом І -продажом повинно минути найменш 
5 днів І найбільш один місяць, за винятком продажу нетривких 
продуктів, що їх можна продавати і раніш цього реченця.

364. Про наступний продаж з прилюдних торгів судовий ви
конавець оголошує найпізніш за три дні перед продажем, виві
шуючи свої оголошення у місці, де повинні відбутися торги, у 
своїй канцелярії, в приміщенні народнього суду, що при ньому 
судовий виконавець є, в приміщенні місцевої ради, а в сільських 
місцевостях, по змозі, ще і в приміщеннях найближчих навко
лишніх сільських рад, або в інших місцях на свій розсуд.

На заяву правіжиика або довжника про наступний продаж 
може бути оголошено найпізніш за три дні перед продажем у 
місцевій офіційний або в інших газетах, на волю заявника. Вар
тість оголошення заязник наперед вносить судовому виконавцеві".

„371. Заставу, яку внесла особа, що за нею залишено прода
ний будинок чи право забудови, зараховується до купівельної суми. 
Іншим учасникам торгів заставу вертається негайно по закін
ченні торгів. Коли покупець не внесе всієї належної з нього 
суми протягом п'ятьох день по торгах, то заставу повертається 
на поповнення справляння; крім того, на особу, що не внесла 
відповідної суми, можна накласти штраф у розмірі до 100 крб., 
за постанозою того народнього судді, що в його дільниці про
вадять справляння".

„374. Якщо торги не відбулись, то правіжники протягом 
п'ятьох день можуть заявити, щоб продаване майно залишити 
за ними на суму оцінки. Переважне право на залишення за собою 
продаваного майна мають державні організації, незалежно від 
розміру претенсій, а так само правіжники, що їм належать 
нзйбільші претенсії, за випадків, коли державні організації від 
свого переважного права відмовилися.



Правіжник, що залишив майко за собою, повинен в реченець, 
що його встановлює судовий виконавець, внести в депозит ріж- 
ницю між сумою оцінки І сумою, що припадає на його частину 
за розрахунком сум, належних кожному правіжникові, що його 
складає судовий виконавець. Внесену в депозит суму розподіля
ється на загальних підставах".

„376. Якщо торги не відбулися і ніхто з правіжникїв не за
лишив майна за собою, то судовий виконавець призначає друїі 
торги не раніш, як через п'ять днів.

У разі потреби та за умов, зазначених в арт. 362, другі торги 
призначається в іншому місці. ЦІ другі торги провадиться за 
правилами, встановленими для перших торгів, проте, з тією 
ріжницею, що їх починається з першої запропонованої на цих тор
гах суми, й майно можна продати за ціну і нижчу від оцінки.

Якщо й другі торги не відбудуться, і ніхто з правіжників не 
залишить за собою майна, то судовий виконавець, що провадить 
справляння, реалізує описане майно всіма способами, що їх ви
знає за доцільні, протягом двох місяців після других торгів.

Якщо ж протягом цього реченця майно ке буде реалізовано, 
то судовий виконавець зносить арешт, накладений на це майно, 
а саме майно передає в управу довжника. Правіжники можуть 
в цьому разі звернути справляння на інше довжиикове майно 
або на те саме майно на загальних підставах-.

II.
22. Арт. арт. 27, 28, 39, 47, 50, 51, 55, ч. 2 арт. 97, арт. 167 

з увагою до нього, увагу до арт. 219, арт. арт. 264, ч. 2 арт. 297, 
арт. арт. 357, 358, 359 і частину шосту (арт. арт. 378 — 412) Ци
вільного процесуального кодексу УСРР скасувати.

III.
23. Цю постанову видано на зміну Цивільного процесуаль

ного кодексу УССР, що його затвердили ВУЦВК і РНК УСРР 
5 листопада 1929 р. (36. Зак. УСРР 1929 р. № 25, арг. 201) і 
постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 25 квітня 1930 р. „Про зміну 
арт, арт. 340 і 341 Цивільного процесуального кодексу УСРР" 
(36. Зак. УСРР 1930 р. № 11, арт. 118).

24. З виданням цієї постанови скасуваги:
1) арт. арт. 8 і 9 постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 25 лю

того 1930 р. „Про зміни в законодавстві УСРР у зв'язку з ви
данням постанови ЦВК І РНК Союзу РСР з 4 вересня.1929 р. 
„Про порядок розгляду трудових спорів (конфліт^гів) у селян
ських господарствах" (36. Зак. УСРР 1930 р. № 7, арт. 82);

2) Арт. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 25 квітня 1930 р. 
„Про зміну чинного законодавства УСРР у зв'язку з виданням 
постанови Центрального виконавчого комітету й Ради народнії



комісарів Союзу РСР „Устаза про чехи" (36. Зак. УСРР 1930 р„ 
Лр8 11, арт. 119);

3) арт. арт. 4, 5 і 6 постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 
29 вересня 1930 р. „Про реорганізацію місцевих установ юстиції 
УСРР“ (36. Зак, УСРР 1930 р. № 22, арт. 223) в частині, що ре
гулює судочинство у цивільних справах;

4) арт. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 5 серпня 1931 р. 
„Про зміну й доповнення Цивільного процесуального кодексу 
УСРР (36. Зак. УСРР 1931 р. № 26, арт. 206).

25. Арт. арт. 24і, 32і, 34і, 90і, увагу 2 до, зрт. 320, увагу до 
арт. 347, доповнення арт. 18 і зміни арт. арт. 24,82, 100, 211,266, 
269, 293, 294, 310, 311 і 312 Цивільного процесуального кодексу 
УСРР зроблено відповідно до постанов ЦВК І РНК Союзу РСР 
з 14 червня 1929 р. „Про затвердження Кодексу торгового море
плавства Союзу РСР1* (36. Зак. СРСР 1929 р. № 41 арт. 365). 
з 13 грудня 1930 р.: „Про затвердження устави про Морську ар
бітражну комісію при Всесоюзно-західній торговій палаті" (36. 
Зак. СРСР 1930 р. Кй 60, арт. 636), з 31 січня 1931 р. „Про зміну 
правил про єднально-полюбовний і судовий розгляд трудових 
конфліктів" (36. Зак. СРСР 1931 р.№ 6, арт. 69), з 4 березня 1931 р.: 
„Про скасування арбітражних комісій" (36. Зак. СРСР 1931 р. 
Лгй 14, арт. 135), з 4 березня 1931 р.: „Про порядок розгляду тру
дових спорів наймитів і пастухів з наймачами" (36. Зак. СРСР 
1931 р. № 15, арт. 144), з 9 квітня 1931 року „Устава про ви
находи і технічні удосконалення" (36. Зак. СРСР 1931 р. № 21, 
арт. 18*1), з 3 травня 1931 р.: „Устава про державний арбітраж" 
(36. Зак. СРСР 1931 р. К» 26, арт. 203) та з 3 червня 1931 р.: 
„Про деякі зміни трудового законодавства" (36. Зак. СРСР 
1931 р. № 35> арт. 257) і відповідно до постанови РНК Союзу 
РСР з 24 жовтня 1930 р. „Про затвердження статуту про вну
трішній водяний тракслорт* (36. Зак. СРСР 1930 р. № 55, арт. 581).

Харків, 15 вересня 1931 р.
Т. о. об. голови ВУЦВК В. Затонський. Заст. голови РИК УСРР В. Порайко. 

Заст. секретаря ВУЦВК К. Горлинський.

Держави ПуЛлчЕі
БІБЛІОТЕКА У РСР

Видав НКЮ ДВОУ Видавництво „Пролетар**

Укрліт № 94 жб. Харків.2 друкарня ДВОУ УШІ.
Тир. 12.500 — X1/* ДР- аР> Зан. >6 520.

УШІ. Пушкшська вул 40



І ШЩСЕІТІР

Харків, Московські ряди, 11.

В И Д А В Н И Ц Т В О

„ П Р О Л Е Т А Р "
І

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1932 РІК

З Б І
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-

= СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ —

Офіційне видання Народнього Комісаріату Юстиції.

Крім українського тексту цього видання, збірник 
видасться також окремо для російських нацрайонів 
та російських організацій мовою російською.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
доплачуються 1 крб.

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково 
за абетковий покажчик 1 крб.

Передплату здавайте або безпосередньо до Період- 
сектору Укркнигоцеятру ДВОУ (м. Харків, Москов
ські ряди, ц), або до міжрайонових контор Період- 
сектору Укркнигоцеятру по всіх значних містах 
України, а також до всіх поштових контор. В м. Хар
кові—вул. Вільної Академії, 41, або викликайте 

| уповноважених тел. 66 — 27.



РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
МЬ 37 ЗО грудня 1931 р. № 37

З М І С Т
ПОСТАНОВА ВУЦВК І РНК УСРР

283. Про виробничі товариські суди.
Постанова президії ВУЦВК

284. Про увільнення тов. Карпека від обов'язків заступника Голови ВРНГ УСРР
Постанова Наркомюсту УСРР

285. Про відповідальність урядовців, землекористувачів І лісокористувачів осіб-
ників та інших осіб за злочинне ставлення до лісоспоруд, лісонасаджень та 
деревонасаджень.

Інструкція Наркомюсту та Наркомгоспу УСРР
286. Як прикладати постанову ВУЦВК 1 РНК УСРР з 15 листопада 1931 р. .Про

виселення з будинків Наркомвійскморсправ*.
Постанова Наркомсоцзабезу УСРР

287. Про зміну літ. „Б“ арт. 1 постанови „Про категорії осіб, що мають право
вступати до складу кооперативних об'єднань (артілей) швандів". 

Обов'язкова постанова Головшляхуправи при РНК УСРР
288. Про єдині загальносоюзні нумерні знаки та квитки обліку автомототранс-

иорту.

ПОСТАНОВА ВУЦВК і РНК УСРР 
283. Про виробничі товариські суди.

Щоб залучити широкі кола робітників і службовців держав
них та громадських підприємств і установ, у тому числі радгос
пів, до боротьби з явищами, що дезорганізують виробництво, 
зривають соціялістичне змагання й ударництво, підривають тру
дову дисципліну Й тим гальмують виконання промфінпляну, а 
так само до боротьби з праволомствами, що є пережитком ста
рого побуту Й шкідливо відбиваються на виробничій дисципліні, 
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народніх 
комісарів УСРР постановили: ----------- ----- ---------

Д«рка«>*
БІБЛІОТЕКА УРСР

1Н*. ввгзоз'

І



І.
Затвердити нижченаведену уставу про виробничі товариські 

суди.
1. Виробничі товариські суди організується на державних та 

громадських підприємствах, в тому числі в радгоспах і в уста
новах, де є найменше 100 робітників і службовців.

На великих підприємствах або установах, де є великі цехи 
або сектори, можна організувати цехові виробничі товариські 
суди за тією самою ознакою.

У в а г а. На наведених у цій уставі підставах можна органі
зувати виробничі товариські суди учнів в школах, де є про
фесійний комітет учнів.

2. Виробничі товариські суди чинять у складі голови або 
його заступника і двох членів-засідателів. Голову товариського 
суду» його заступників і членів засідателів обирають загальні 
збори робітників та службовців відповідного підприємства або 
установи на один рік порядком, встановленим для обрання фаб
рично-заводських і місцевих комітетів.

Загальні збори робітників і службовців встановлюють число 
заступників голови й членів-засідателів виробничого товариського 
суду. Загальні збори мають право дотерміново відкликати обра
них до складу суду осіб.

Фабрично-заводські та місцеві комітети мають право відста- 
новлювати і окремих членів виробничого товариського суду І 
склад суду в цілому.

3. Коли виробничі товариські суди організується по цехах 
або секторах, встановлення числа заступників голови й членів 
суду, обрання складу суду, а так само дотерміновий відклик 
обраних провадиться на загальних зборах робітників і службов
ців відповідного цеху або сектора.

4. Склад виробничого товариського суду обирається з числа 
активних членів професійної спілки, переважно ударників.

У виборах беруть участь всі робітники й службовці підпри
ємства або установи, що мають право обирати до рад.

5. На підприємствах або установах, де є значні групи робіт» 
ників з національних меншостей, до складу виробничого това
риського суду обирають таких осіб, що можуть провадити роз
гляд справи мовою національної меншости.

6. Виробничі товариські суди відають справами:
1) про зламання трудової дисципліни, як-от: неодноразове за

пізнення на роботу, прогули, з'явлення на роботу у нетверезому 
стані, і перехід з одного підприємства до одного без уважливих 
до того причин;

2) про систематичне недбайливе поводження з соціялістичним 
майном (машинами, струментами, матеріалами, приміщенням тощо);



3) про припущення браку продукції понад крайні норми;
4) про образи, вчинені вчинком, словом або на письмі, про 

наклеп і а про побій, що не завдав пошкодження на тілі;
5) про крадіж, вчинений на території підприємства або уста

нови, у робітників і службовців, а також про крадіж матеріалів 
або сгрументів, що належать підприємству чи установі, на суму 
найбільш 50 карб.

6) про хуліганські дії, що не вимагають порушення кримїнзль* 
ноі справи, та іншу, що не відповідає ьимогзм колективу, пове
дінку, яка відбиває негативні сторони побуту;

7) про різні вчинки окремих робітників чи службовців що 
ламають правильне робітниче постачання;

8) про різні вчинки окремих робітників чи службоьцїв, що 
гальмують роботу громадських організацій;

9) про майнові сюри на суму найбільш 50 карб.;
7. Не можна порушуваїи справу у виробночому товариському 

суді, коли бід дня виявлення вчинків, передбачених в п.п. 1—З, 
7 і 8 попереднього арт. минуло 2 місяці.

8. Виробничі товариські суди розглядають зазначені в арт. 6 
справи:

1) коли за сторш є робітники і службовці одного підприємства 
або установи, а так само члени їхніх родин та інші особи, що 
хоч і не працюють у даному підприємстві або установі, але жи
вуть на фабрично-заводській території;

2) коли за сторін є робітники і службовці різних підприємств 
або установ одною міста або його району, де виробничі това
риські суди організовано;

3) коли позови вчинено ДО ПООДИНОКИХ робітників і службовців 
від робітників і службовців даного підприємства асо \станови, 
а так само від адміністрації чц громадських організацій і даного 
підприємства або установи і інших, розташованих на території 
міста або його району.

9. Йе належать до розгляду виробничих товариських судів 
справи про праволомсгва, що виникли між підлеглими й вище- 
поставленими урядовцями підприємства або установи, а так само 
між робітниками й особами адміністративно-технічного персоналу 
даного підприємства чи установи з приводу взаємин, що безпо
середньо випливають з їхньої роб°Ти в даному підприємстві або 
установі.

10. Справу розглядає виробничий товариський суд того під
приємства, установ'*, цеху або сектора, де працює або на тери
торії якого живе притягнений до відповідальносте

11. Коли у вчинках винуьацЄ(того( крім праволомства, що його 
М“е розглядати виробничий товариський суд, є ознаки будьякого 
зючину, що справа про ньою це Підсудна товариському судові, 
всю справу в цілому має розгдядатц відповідний загальний суд.



12. Коли виробничий товариський суд визнає, що вчинок ви
нуваченого, хоч і належить до розгляду цього суну, але за кон
кретними обставинами справи за нього слід застосувати суворі
ший захід впливу, ніж ті, що їх вживає товариський суд, він 
передає справу на розгляд до відповідного суду або до відпо
відного адміністративного органу.

13. Справи, що їх слід розглянути дисциплінарним порядком, 
або за правилами внутрішнього ладу, можуть розглядати вироб
ничі товариські суди, в разі: 1) коли адміністрація сама подає 
справу до товариського суду, або 2) коли адміністрація не запе
речує проти розгляду справи, порушеної у виробничому това
риському суді на заяву робітників або службовців, професійних 
чи громадських організацій.

Справу, що її розглянула адміністрація, яка ужила за вчинок 
того чи іншого заходу впливу, не може удруге розглядати ви
робничий товариський суд і навпаки, коли в тій чи іншій спраоі 
виробничий товариський суд виніс постанову, то адммістрація 
не може розглядати справи дисциплінарним порядком.

14. Справи у виробничих товариських судах порушується на пи
сану або словесну заяву поодиноких робітників або службовців, 
професійних і громадських організацій, адміністрації, а так само 
і з ініціятиви самого суду.

15. Кожну справу виробничий товарись<ий суд повинен роз
глянути найпізніш за 5 день, відколи вона надійшла до суду.

16. Засідання виробничих товариських судів повинні відбува
тися прилюдно й призначати іх треба на неробочий час.

17. Розглядаючи справу, виробничий товариський суд не зв'я
заний з будьякими формальними правилами судочинства, прова
дячи засідання, як звичайні збори робітників і службовців, з пра
вом усіх присутніх, з дозволу голови суду брати участь в обго
воренні справи.

Виробничий товариський суд повинен у всякому разі повідо
мити сторони про час розгляду справи, а коли вони стануть на 
суд, заслухати їх пояснення, вжити заходів до найповнішого й 
всебічного розгляду справи й дати винуваченому або запізваному 
останнє слово.

До участи в розгляді справи членів колегії оборонців, як пред
ставників сторін, не допускається.

18. Нестання на суд без уважливих причин на засідання суду 
притягнутого до відповідальности, що був повідомлений про час 
засідання, не є підставою для відкладання справи.

19. Постанови виробничою товариського суду ухвалюється 
більшістю голосів осіб, що увіходять до складу суду, викладається 
на письмі Й підписує їх той склад суду, що справу розглядав.

Всі постанови виробничого товариського суду оголошується 
прилюдно.



20. Виробничий товариський суд має право застосовувати такі 
заходи вплизу:

1) товариське попередження;
2) громадську догану з оголошенням або без оголошення в 

стінній газеті або загальній пресі;
3) штраф до 10 карб, на користь будьякої громадської орга

нізації (МОДР, Культзмички, ТСО Авїяхему тощо), з розсуду то
вариського суду;

4) порушити питання перед відповідною професійною органі
зацією про виключення з членів спілки на певний реченець;

5) порушити перед адміністрацією справу про відстановлення 
від роботи в даному цехові, бригаді або виробництві.

Крім застосування зазначених заходів впливу виробничий то
вариський суд має право покласти на притягненого до відпові- 
дальности обов'язок відшкодувати вчинену майнову шкоду роз
міром найбільш 50 карб.

У в а г а .  Штрафи не застосовується до праволомств, 
передбачених п п. 1—5, 7 і 8 арт. б цієї устави.

21. Постанови виробничого товариського суду є остаточні й 
оскаржувати їх не можна.

Нагляд за діяльністю виробничих товариських судів здійсню
ють народній суд і прокуратура.

Народний суддя, що в його районі чинять виробничий това
риський суд, а так само органи прокуратури, якщо знайдуть у 
виробничому товариському суді непідсудну цьому судові справу, 
або вбачать в постанові виробничого товариського суду наду
життя його компетенції або посутнє зламання закону, зупиняють 
виконання цієї постанови, вилучають справу й надсилають їх на 
розгляд, кому належить.

22. Постанови виробничого товариського суду про штрафи, 
грошеві справляння або про відстановлення гід роботи виконує 
адміністрація підприємства або установи, а питання про виклю
чення з членів профспілки остаточно розв'язують відповідні про
фесійні організації.

Накладені від виробничого товариського суду штраф та інші 
грошові справляння вивертає адміністрація підприємства чи уста
нови із заробітної плати робітника або службовця, додержуючи 
правил Цивільного процесуального кодексу УСРР, з тим, що ви
робничому товариському судові надається право розкладати 
сплату.

23. Жодної плати за свою роботу голова виробничого това
риського суду, його заступники й члени — засідателі не одержу
ють, провадячи роботу як громадське навантаження.

24. Організує виробничі товариські суди в УСРР, загально 
наглядає та керує їх діяльністю Народній комісаріят юстиції



УСРР разом з Всеукраїнською радою профеоРі их спіюк у Аор- 
мах 1 порядком, установленими за взаємною їх згодою.

Роботою виробаичих товариських судів на підприємстві або 
в установі керує народній суддя, що в його районі цей суд чи
нить, і фабрично-заводський або місцевий професійний комітет. 
... Порядок цього керівництва естановпюється в інструкції, що 
іі видає Народній комісаріят юстиції УСРР разом з Всеукраїн
ською радою професійних спілок.

Організує, загально наглядає і керує діяльністю виробничих 
товариських судів АМСРР Народній комісаріят юстиції АМСРР 
разом із Всемолдавською радою професійних спілок, за взаємною 
їх згодою.

ІІ.
25. Цю постанову видано на скасування постанови Всеукраїн

ського центрального виконавчого комітету й Ради народнії ко
місарів УСРР з 19 червня 1929 р. „Устава про товариські суди 
для розв'язання деяких кримінальних І цивільних справ* (36. Зак. 
УСРР 1929 р. № 17, арт. 141).
Харків, 13 листопада 1931 р.

Голова ВУЦЬК Г. Петровський. Заст. голови РИК УССР Сербпченко. Сек
ретар ВУЦВгі М. Василенко.

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВУЦБК
234. Про увільнення тов. Карпека від обов'язків заступника

Голови ВРНГ УСРР.
Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 

п о с т а н о в и л а :
Зважаючи на перехід тов. Карпека н а  інше роботу, увільнити 

його від обов'язків заступника Голови ВРНГ УСРР.
Харків, 21 грудня 1931 р.

Голова ВУЦБК Г. Петровський. Секретар ВУЦВК М. Василенко.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР
285. Про відповідальність урядовців, землекористувачів і лісо- 
користувачів осібників та інших осіб за злочинне ставлення 

до лісоспоруд, лісонасаджень та деревонасаджень.
Зважаючи на величезне значення схоронення лісоспоруд та по

ширень лісонасаджень та деревонасаджень для інтересів народ-



ого господарства, Народній комісаріят юстиції УСРР по сек- 
ру законодавчих проектів і кодифікації законів, на підставі 
5, арт. 10 і арт. 12 Устави про НКЮ УСРР (3. 3. УСРР 1931 р. 
22, арт. 173) п о с т а н о в и в  п о я с н и т и :
1. Урядовців державних, громадських, кооперативних установ, 

длрисмств та організацій за злочинне та недбайливе ставлення 
! виконання своїх обов'язків щодо лісоспоруд, лісонасаджень та 
ревонасаджень, а саме:
а) за зламання затверджених пляків господарства та вироб

них планів в лісах, що е в їхньому користуванні;
б) за зламання встановлених від Наркомзему УСРР правил 

їсподарювания в лісах державного й місцевого значення;
в) за невиконана обов'язків, що їх покладено на землекорис- 

/вачіз щодо лісонасаджень, закріплення та господарчого засво- 
шя непридатної землі за плином, встановленим від Наркомзему 
>ЩО,—

притяіати до права за арт. 99 Кримінального кодексу УСРР*
2. Окремі землекористувачі та лісокористувачі осібиики за 

виконання обов'язків щодо лісонасаджень, закріплення й гос- 
здарного засвоєння непридатної землі та утворення поле-захисних 
чуг за пляаом, встановленим від Наркомзему, повинні відпові
сти порядком, що його встановлено арт. 19 постанови ВУЦВК 
а РИК УСРР з 25 лютого 1930 р. про агрокультурні вимоги 
36. Зак. УСРР 1930 р. № 7, арт. 80) т. т., адгліністративно—за 
. 12 арт. 72 Адмін. кодексу УСРР або кримінально—за арт. 58 
'рим. кодексу УСРР, залежно від певних обставин справи.

3. Відповідних осіб за знищення або пошкодження лісомеліо- 
ативних та меліоративних споруд (закріплення ярів, крутосхи- 
ів, рівчаків тощо) —

притягати до права за арт. 75 Крим, кодексу УСРР.
А.  Розслід та розгляд справ про вищезазначені кримінальні 

лочини та малозначні праволомства треба провадити негайним 
орядком, застосовуючи в межах, встановлених законом, суворіші 
аходи соціялької оборони чи адмінзпливу.
Харків, 23 грудня 1931 р.

Зяст. НКЮ та ГПР А. Приходько. Заст. кер Кодсєктора А1. Петренко.



ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМЮСТУ ТА НАРКОМГОСПУ УСРР
286. Як прикладати постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 15 листо
пада 1931 р. „Про виселення з будинків Наркомвійськморсирав*

ПІДСТАВА: арт. 7постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
з 15 листопада 1931 р. яПро виселенки з будинки 
Наркомвійськморсправ* (36. Зак. УСРР 1931 р. № 33} 
арт. 256).

І.
1. Чинність вищезазначеної постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 

15 листопада 1931 р. шириться на всі будинки, шо ними відають 
органи НКвійсьморсправ на 17 серпня 1931 р., незалежно від того, 
на якій підставі вони ними відають (закріплення, аренда, купівля, 
право забудови).

Виняток становлять будинки, що їх оргаии НКвійськмор- 
справ арендують на реченець менший як 6 місяціз. Коли органи 
НКвійськморсправ арендують лише частину будинку, то чин
ність вищезазначеної постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 15 ли
стопада 1931 р. шириться тільки на арендовану частину бу
динку.

Будинки, що ними відають війська ОДПУ і конвойні війська, 
підлягають чинності вищезазначеної постанови ВУЦВК і РНК УСРР 
на тих самих підставах, як і будинки, що ними відають органи 
НКвійськморсправ.

2. Чинність постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 15 листопада 
1931 р, шириться на всіх без винятку осіб, що не перебувають у 
лавах РСЧА.

3. Усе оперативне керівництво справою виселення із зазна
чених у цій інструкції будинків покладається на спеціальні ко
місії, що їх місцеві ради мають утворити в складі, зазначеному 
арт. 2 постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 15 листопада 1931 р.

Зокрема, на ці комісії покладається:
1) розглядати подавані від начальників залог і місцевих ор

ганів військ ОДПУ та конвойних військ списки осіб, що їх слід 
виселяти;

2) встановлювати черговість та реченці виселення;
3) давати житло вкселюваним;
4) давати органам міліції розпорядження про виселення.
4. У списках осіб, що їх слід виселяти, зазначені в арт. З 

цієї інструкції органи повинні подати до коміс.ї у справах ви
селення відомості про соціяльний стан кожної виселюваної осо
би, місце її роботи, число членів її родини та утриманців, що 
мешкають укупі з нею, розмір житлової площі, що займають 
виселювані особи, та коли саме треба їх виселяти.



5. Домо/прази будинків, що ними відають НКвійськморсправ, 
ДПУ, конвойні війська, повинні під розписку повідомити всіх 
іб, яких слід виселяти.
Одібрані розписки обов'язково додається до списків, перед- 

ічених в арт. 4 цієї постанови.
6. Виселюваним, що належать до числа трудящих, міські ради 

>винні давати придатне житло за пересічними фактичними иср- 
іми даної місцевости. За цього житло надається, по змозі, в 
•йоні місця постійної роботи виселюваного.

Особам старшинського складу довгореченцевої відпустки і 
пасу РСЧА, а так само пенсіонерам НКвійськморсправ житло 
звинно надавати у першу чергу.

Нетрудовим особам житла не надається за винятком членів 
одиии цих осіб, що мають за джерело свого існування само- 
ійну громадсько-корисну працю і через те користуються з права 

бирсіти до рад. Цим особам житло надається на однакових з 
чшми трудящими підставах.

7. Трудящих висолюють, як правило, не раніш, як мине два 
ісяці з дня повідомлення їх про виселення.

Проте, коли трудягцему дають інше житло до спливу вище- 
азкачсного реченця, його можна виселити І до скінчення цього 
єменця, яле не раї іш 5 днів, як йому дано нове житло.

По скінченні двомісячного реченця виселення провадиться 
езалсжно від того, чи дала місцева рада виселюваному протягом 
значеною реченця іншу житлову площу, чи ні.

Виняток становлять трудящі, що належать до категорій, пере- 
ічених в арт. 1 постанови НМО і НКГоспу УСРР з 27 вересня 
931 р. (3.3. УСРР 1931 р. Ла ЗО, арт.236). Цих трудящих не можна 
лселяти інакше, як фактично надавши їм іншу придатну жят- 
ову площу.

Нетрудових осіб вчселюють по скінченні 7 днів, відколи їх 
повідомлено про виселення.

8. Постанова СУЦГК і РИК УСРР з 31 серпня 1927 р. „Про 
ІДМІНІСТрЛТИВИС виселень і громадян із житлових примііцень“(3б. 
Іак. УСРР 1927 р., А*» 43, арт. І96) у частині, дотичній виселен
ня будинків і приміщень, що ними сідають НКВіЙськомор* 
гпр'чі, ОДНУ и конвойм війська, пісія видання постанови ЦВК 
і РНЇС СРСР 17 серпня 1931 р. (36. Зак. СРСР 1931 р. № 53, 
ірт. 312) по с) і втратила силу.

Так само втратила силу постанова ВУЦЕК і РНК УСРР з 18 лю 
юіо 1928 р. „Про надання оргзиам НКВійськмору права адмін- 
\,5е;ївня л будинків, закріплених за військовим урядництвом* 
36. Зак. УСРР 1928 р. Лв 4, арт. 48).



Тому зазначених постанов до виселення із будинків НКВій 
ськморсправ не прикладається.
Харків, 29 грудня 1931 р.

Заст. НКЮ І ГПР А.Приходько. Заст. Наркомгоспу УСРР Косило.

ПОСТАНОВА НАРКОЛ1СОЦЗАБЕЗУ УС°Р
287. Про зміну літ. арт. 1 постанови „Про категорії осіб, 
що мають право вступати до складу кооперативних об'єднань

(артілей) інвалідів".
У зв’язку з припиненням сплати запомог через безробіття (по

станова НКПрацІ СРСР № 314 з 9 жовтня 1930 р. „Про тере
нову посилку безробітних на роботу та про припинення стати 
запомог через безробіття"—„Известия НКТСССР" 1930 р., №28), 
Народній комїсаріят соціяльного забезпечення УСРР п о с т а 
н о в и в :

1. Літ. „Б" арт. 1 постанови своєї з 15 січня 1930 р. „Про 
категорії осіб, що «мають право вступати до складу кооператив
них об'єднань (артілей) інвалідів" (36. Зак. УСРР 1930 р. від. ІЇ, 
№ 1, арт. 15) ухвалити в такій редакції:

„Б. Контингент соціяльного страхування
Ті, що мають право на пенсію порядком соціяльного страху

вання:
1) інваліди праці всіх 6 груп інвалідности;
2) |члени родин померлих або безвісних застрахованих".

Харків, 11 грудня 1981 р.
Заст. Наркоисоцзабезу УСРР Іванов.

ОБОВ’ЯЗКОВА ПОСТАНОВА ГОЛОВШЛЯХУПРАВИ ПРИ
РНК УСРР

288. Про єдині загальносоюзні нумерні знаки та квитки обліку
автомототранспорту.

Щоб утворити сприятливіші умови обліку автомототранспорту 
та нагляду за цим обліком за постановою РНК СРСР з5 липня 
1931 р. „Про впорядкування обліку автомототранспорту" (36. Зак. 
СРСР 1931 р. №44, арт. 300), на підставі директив Цушлях- 
трансу при РНК СРСР, Головна управа шосових і грушових 
шляхів та автомобільного транспорту при РНК УСРР п о с т а н о 
в и л а :

1. Завести в межах УСРР єдині загальносоюзні нумерні знаки 
та квитки обліку автомототранспорту за зразками, що їх 
окремо розіслано до міських відділів комунального господарства 
та до міських і районових інспекторів (відділів) шляхового будів
ництва.



2. Зобов'язати всі установи, підприємства, організації та окре- 
іихосіб, що мають автомототранспорт,наЙпізніш 5 січня 1932 року 
ібміняти облікові нумєрні знаки та квитки у шляховій управі 
ШСРР, міських відділах комунального господарства міст, підпо- 
тдкованих безпосередньо центрові, або у районових інспекторів 
відділах) шляхового будівництва, у кого слід, за зазначеною вище 
юстановою РНК СРСР з 5 липня 1931 року.

3. Зобов'язати шляхову управу АМСРР, міські відділи комуналь- 
юго господарства міст, підпорядкованих безпосередньо центру, 
га районових інспекторів (відділи) шляхового будівництва орга- 
іізувати обмін знаків та квитків обліку автомототранспорту та* 
<им чином, щоб цей обмін був закінчений до 5 січня 1932 року.

4. Обмін облікових знаків та квитків провадиться на всі ма
шини, незалежно від того, чи вони є на ходу, чи в ремонті.

5. Шляхова управа АМСРР, міські відділи комунального го
сподарства та районові інспектори (відділи) шляхового будівництва 
повинні найпізніш 10 січня 1932 року подати до Головшляхуправи 
відомості про наявність та стан автомототранспорту за фор
мою 3, що її окремо надіслано.

6. Всі раніш видані нумєрні знаки та квитки обліку авто
мототранспорту (старих зразків) з 5 січня 1932 року вважається 
за недійсні.

7. За невиконання і зламання правил цієї постанови встанов
люється штраф до 100 крб., або примусову роботу до одного 
місяця, або арешт до 14 діб.

8. Скарги на постанови про застосування заходів адміністра
тивного впливу за невиконання та зламання правил цієї постанови 
подається до президії відповідного районового виконкому або 
міської ради, підпорядкованої безпосередньо центрові, кому слід, 
протягом найпізніш 3 день з часу оголошення постанови про за
стосування зазначених заходів особі, що до неї їх застосовується.

9. Нагляд за виконанням і додержанням цієї постанови покла
дається на міжрайонових автоінспекторів Головшляхуправи, на 
міські комунальні відділи міст, підпорядкованих безпосередньо 
центрові, на районових інспекторів (відділи) шляхового будівництва 
та на органи міліції.

10. Постанова ця набуває чинности з дня її оголошення.
11. Чинність цієї постанови шириться на всю територію УСРР.

Харків, 22 грудня 1931 р.
Заст. Начальника Головшляхуправи при РНК УСРР Рябченко. Начальник Ав- 

тосектора ГШУ УСРР Мерзенюк.

Видає: Видавництво „Пролетар*. Редагують: Редакторн-консультантн НКЮ
Укрліт № 94/жб. Харків. 2 друк. ДВОУ УПП Пушкінська вул., 40

Тир. 12.500 — 3/і друк^арк, Зам, N^16
Дрраавяа ГіуЛіічі* ?
МБДИЛЄКА УГСР 1



П О П Р А В К И
до 36. Зак. УСРР за 1931 рік.

36. Зак. сторінка рядок надруковано треба
2* 486 16 зв. '*) 4.
9 п 12 зя. 5)
9 9 8 зн. 6) «.
* п 4 зв. 7) 7.
«« т 1 зг. 8) 8.

33 677 3 зг. 193—194 191
N 695 13 зн. Головкодгоспу Головулрком-

госпу
п 698 18 зг. Бюро Бюра

і ВИДАВНИЦТВО РАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА 
: ТА ПРАВА ЦРИ ВУЦВК

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1932 РІК

ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО - 
— СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ —

Офіційне видання Нарвднього Квнісаріяту Юстиції.
Крім українського тексту цього видання, збірник 

видасться також окремо для російських нацрайонів 
та російських організацій мовою російською.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 9 крб. на рік без абет
кового покажчика. За абетковий покажчик додатково 
доплачуються 1 крб.

Ті, що хочуть мати, крім українського, й росій
ське видання, мусять доплатити ще таку ж суму, 
тобто 9 крб. без абеткового покажчика і додатково 
за абетковий покажчик 1 крб.

Передплату приймаю Видавництво на адресу: Харків, 
Майдан Тевелева ВУЦВК.
ч



РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАПШ

№ 38 31 грудня 1931 р. № 38

З М І С Т
ПОСТАНОВИ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКО

НАВЧОГО КОМІТЕТУ XII СКЛИКАННЯ.

289. Про контрольні числа нзродньо-господарського пляну УСРР на 1932 рік.
290. Про єдиний фінансовий плян та державний бюджет УСРР на 1932 рік.
291. Поо комунальне господарство УСРР.
292. Про затаерджекня постанов, шо їх ухвалила президія Всеукраїнського цен

трального виконавчого комітету між НІ-ю сесією ВУЦВК XI скликання та 
ІІІ-ю сесією ВУЦВК XII скликання.

293. Про поповнення складу президії Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету.

ПОСТАНОВИ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬ
НОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ XII СКЛИКАННЯ

289. Про контрольні числа народньо - господарського пляну УСРР
на 1932 рік.

І.
1931 рік, третій рік п'ятирічки, відзначився новими вирішаль

ними перемогами робітничої кляси в соціалістичному будівництві, 
що забезпечують здійснення п'ятирічки за чотири роки й успішне 
вивершення побудови фундаменту соціалістичної економіки на
шої країни.

1931 рік відзначився новими величезними успіхами в інду- 
стріялізашї країни. Вже цього року продукція низки підприємств 
досягла рівня, передбаченого останнім роком п'ятирічки, тобто 
ці підприємства завершили п'ятирічний плян. 1931 року стали 
до роботи: велетень радянського машинобудівництвз — Харківська 
тракторна виробня (завод), три доменних печі, потужністю на 
587 тис. тонн чавуну, четпр»-ко*сових уе^ви, виробня (завод) 
комбайнів у Запоріжжі, п#?й»*в4руіП?Й№їі?вати збільшеної потуж-

•>!Ч



ности електровні: Штерівська, їм. КосІора (Зуївська)та Кам'янська, 
створивши цим рішучий перелам в енергопостачанні Донбасу.

Сесія ВУЦВК відзначав перші успіхи, досягнені в справі 
здійснення гасла тов. Сталіна — „опанувати техніку*, що вияви
лися в скороченні термінів будівництва й подоланні труднощів 
пускового періоду (за яскравий приклад править Харківська 
тракторна виробня, що її збудовано за 15 місяців і вона вже 
почала регулярно випускати трактори), організації виробництва 
низки нових потужних машин (Зульцер на ХПЗ, машини — розли
вати чавун, потужні паротяги серії ФД 1—5—1 на Луганській 
паротягобудівні, виробництво комбайнів на Запорізькій виробні, 
розгортання випуску врубових машин на ГорлівськІЙ виробні тощо):

Загальна продукція державної промисловости 1931 року збіль
шилась на 20,8%.

Робота залізничого транспорту збільшилась проти 1930 року на 
19,9%, чимало перевищивши завдання п'ятирічки на 1931 рік. 
Однак, робота транспорту ще не відповідає вимогам, поставле
ним до нього від соціялістичного господарства, що невпинно 
зростає.

Всесвітньо-історичного значення поворіт бідняцько-серед
няцьких мас селянства до колгоспів, підготовлений всією полі
тикою партії, скерованої на індустріалізацію країни і здійснення 
ленінського кооперативного пляну,— широке розгортання рад
госпного будівництва, забезпечили 1931 року абсолютну перевагу 
соціялістичному секторові в сільському господарстві. На 20 ли
стопада 1931 року на Україні колективізовано 72,5% орної землі 
та 69,5% господарств, зокрема по Степу — 87,5% орної землі та 
86,9% господарств; по Лівобережжю — 69,3% орної землі та 
71,1% господарств. Отже, вже 1931 року в Степу і на Лівобе
режжі завершено в основному суцільну колективізацію. Крім 
того досягнено помітних успіхів в розвитку соціялістичного тва
ринництва, що характеризується такими даними: зростання пи
томої ваги соціялістичного сектора в загальному поголів'ї рогатої 
худоби з 7,3% в 1930 році до 20,2% в 1931 році, коней з20,2% 
в 1930 році до 56,5% в 1931 році, свиней з 7,6% в 1930 році до 
31,3% в 1931 році.

Набагато поширилося 1931 року технічне озброєння соціялі
стичного сільського господарства: тракторний парк збільшився 
на 76,5%, кількість МТС доведено до 330 одиниць. Успіхи со
ціалістичної реконструкції сільського господарства забезпечили 
1931 року збільшення засівної площі проти 1930 року на 1.051 тис. 
га, за великого збільшення площі технічних культур і городини.

Загальне зростання народнього господарства та його провід 
них галузей не тільки призвело ще минулого року до певної 
ліквідації безробіття, а й забезпечило дальше зростання робіт
ничої кляси коштом втягнення до соціалістичної промисловости 
колгоспників та членів родин робітників, а надто жіноцтва. Зро



стання промисловости поширення комунального будівництва й 
житлобудівництва, зростання соціялістичного сільського госпо
дарства— забезпечили підвищення матеріального й культурного 
рівня пролетарів і колгоспників.

1931 рік відзначився величезними успіхами в галузі соціалі
стично - культурного будівництва: повне охоплення дітей відпо
відного віку загальним обов'язковим навчанням у першому кон
центрі, запроваджування загального обов'язкового навчання в 
другому концентрі, політехнізація школи, майже цілковита лікві
дація неписьменности людности віком 36 — 35 років.

Успіхи національно - культурного будівництва визначилися 
бурхливим зростанням обслуговування трудящих українською 
пресою (тираж газет збільшився з 3.680 тис. 1930 року до 6.232 тис. 
1931 р., а тираж книжок з 129 млн. 1930 року до 185 млн. 1931 року), 
школою (кількість школярів збільшилася з 3.072 тис. 1930 року 
до 4.300 тис. 3931 року), радіо - мистецтвом тощо поруч розгор
тання культурного обслуговування національних меншостей.

Відповідно до потреб соціялістичного будівництва, бурхливим 
темпом розгорнено готування кадрів фахівців з робітників та 
колгоспників (зростання кількости студентів до 352 тис. проти 
266 тис. 1930 року, збільшення контингенту учнів ФЗУ до 241 тис. 
проти 118 тис.).

Зазначених величезних успіхів соціялістичного будівництва до
сягнено на базі могутнього розгортання соціялістичних форм 
поаці, соцзмагання й ударництва та трудового ентузіазму, що 
охопив пролетарські і колгоспні маси в їх напруженій боротьбі за 
виконання завдань партії і Уряду, за здійснення шости вказівок 
т08. Сталїнз, не зважаючи на шалений опір залишків капіталі
стичних елементів в нашій країні, в непримиренній боротьбі 
проти опортуністів усіх мастей; це є яскравий доказ правдивости 
генеральної лінії партії і її центрального комітету з тов. Сталіним 
па чолі.

Проте, Сесія констатує, що не зважаючи на чимале зростання 
продукції 1931 року супроти 1930 року, маємо недовиконання 
виробничого пляпу в деяких іалузях промисловости (вугільна, 
металюргійна, будматеріялів) і, зокрема, недовиконання якісних 
показників пляну щодо зниження собівартости, підвищення про- 
дукційности праці та якости продукції.

Ці прориви є наслідок невміння господарських та місцевих 
організацій перебудувати свою роботу, стосовно до умов нової 
обстаиови, дарма що є всі об'єктивні дані для виконання пляну. 
Яскравим доказом цього є Донбас, де перші кроки до перебу
дови роботи на базі шости вказівок тов. Сталіна вже забезпечили 
велике збільшення видобутку вугілля.



ІІ.

Виходячи з величезних здобутків робітничої кляси в третьому 
вирішальному році п'ятирічки, що уможливлюють виконання її 
за чотири роки. Сесія відзначає, що основним завданням на- 
родньо- господарського пляну на 1932 рік є забезпечити цілко 
вите виконання та перевиконання п'ятирічного пляну, завершення 
суцільної колективізації та ліквідацію на цій базі глитайства як 
кляси, забезпечення подальшого зросту матеріально - культурного 
рівня трудящих і зміцнення обороноспроможности нашої країни.

Відповідно до цього, в центрі уваги робітничої кляси й всієї 
країни слід поставити:

1) повне виконання й надвиконання програми металюр^йної 
промисловости —основної бази індустріалізації та розвитку всього 
народнього господарства;

2) боротьбу за виконання програми в 49,5 млн. тонн вугілля 
на основі форсованої механізації чинних шахт і максимального 
прискорення вступу до експлуатації нових шахт;

3) ґрунтовне поліпшення роботи транспорту, реконструювання 
його, а надто в Донбасі, та поширення транспортного машино- 
будівництва;

4) максимальне поширення виробництва будматеріялів, особ
ливо ь нових га ефективних, зокрема, вогиетривалих, виходячи 
з велетенського розмаху капітального будівництва .1932 року, 
використовуючи для цього всі місцеві сировинні ресурси та 
притягаючи місцеві господарські та громадські організації.

На основі вже досягнених успіхів індустріалізації та розвитку 
продукційних сил соціялістичного сектору сільського господарства, 
1932 року треба забезпечити широкий розвиток легкої та, зокрема, 
харчової промисловости, щоб повніше задоволити потреби ши
роких трудящих мас.

В галузі сільського господарства найважливішим завданням 
1932 року є організаційно-господарське зміцнення колгоспів, 
організація на цій основі колгоспних мас на боротьбу проти 
дрібно-власницьких настроїв в колгоспах та очищення їх від 
пролізлих туди глитайських елементів, і, зокрема, боротьба за 
соціалістичну організацію праці, проти зрівнялівки, за запрова
дження відрядної системи та соціялістичного обліку, за дальше 
зростання радгоспів, запровадження в них госпрозрахунку та 
піднесення продукційности праці.

Особливу увагу треба зосередити на боротьбі проти посухи, 
за підвищення врожайкости, за повне виконання програми со
ціялістичного тваринництва та його якісних показників, проти 
втрат, з метою досягти максимальних успіхів у розв'язанні м'ясної 
проблеми.

Потужним знаряддям підвищення матеріального рівня трудя
щих має стати дальше розгортання комунального й житлового



будівництва, а надто в Донбасі, Харкові та по інших промисло
вих районах, розгортання радянської торгівлі й корінна перебу
дова роботи в торговельній системі, на основі рішучої боротьби 
проти „німанського духу- в окремих ланках торговельного апа
рату, за корінне вижиття метод механічного розподілу, за здій
снення радянської політики цін, за прискорення крамообігу, за 
краще обслуговувіння споживача;

1932 рік повинен сгаги роком рішучої боротьби за цілковите 
виконання якісних показників у всіг галузях народнього госпо
дарства: якість продукції, зниження собівартосте підвищення 
продукшйности праці, покращання техно-економічних коефіцієн
тів, економія мегалю, палива та різних видів сировини, повне 
запровадження до життя вказівок тов. Сталіна, зокрема, щодо 
ліквідації зяеосібки та зрівнялівки й подальше запровадження 
системи госпрозрахунку.

III.

Розглянувши контрольні числа народиьо - господарського пляну 
УСРР на 1932 рік, що їх подала Рада народніх комісарів УСРР, 
Сесія, зважаючі на зазначені завдання, п о с т а н о в и л а :

а) загальний обсяг капіталовкладень до народнього госпо
дарства УСРР на 1932 рік визначити сумою 4.046,9 мли. крб., 
в чому числі в промисловість 2.174,7 млн. крб., сільське госпо
дарство — 574,2 млн. крб. (по НКЗ), залізничний транспорт —
420,5 млн. крб., районові електродні—157 млн. крб., народній 
зв’язок —35 млн. крб., комунальне господарство — 178,6 млн. крб., 
житлове господарство—найменше 362,4 млн. крб. і на соціально- 
культурне будівництво —167,5 млн. крб.;

б) визначити приріст продукції планованої промисловости на 
43,3% проти 1931 року; приріст роботи транспорту (щодо ван
тажообігу) на 27,8%, засівплощі на 6,0%. Довести усуспільнення 
засізялощі 1932 року до 87%;

в) виходячи з цих загальних лімітів — визначити такі головні 
ліміти в окремих галузях:

У галузі промисловости,

І) визначити загальний обсяг виробництва всієї української 
промисловости сумою 8 314,4 млн. крб., в тому числі союзної 
промисловости ьРНГ — 3.632,7 мли. * крб., республіканської та 
місцевої промисловости ВРНГ — 1.468,1 млн. крб., промисловости 
НКіїостачання —1.835 7 млн. крб., промкооперації — 1.175 млн. крб.

В окремих найважливіших галузях промисловости визначити 
такі виробничі завдання на 1932 рік: вугілля — 49,5 млн. тонн, кок- 
су —10.3 мчи. то.ін, залізної руди—11 млн. тони, чавуну — 
о.Оомлн. тонн, сталі — 4,287 млн. тонн і вальцювання 3,27 млн. тонн.



Вважаючи 5,05 млн. тонн за мінімальну програму витопленая 
чавуну, Сесія закликає всіх робітників, технічний персонал та 
господарників на основі зустрічних плинів, домогтися якнайбіль
шого перевиконання цієї програми;

2) визначити видобуток залізної руди на 1932 рік розміром 
11 млн. тонн, розгорнувши будівництво споруд для збагачування 
руди та прискоривши механізацію видобутку;

3) по інших галузях промисловости визначити виробництво 
цементу розміром 6,256 тис. бочок, вогнетривалів — 800 тис. тонн, 
дегли — 2,2 млн. шт., паротягів серії яЕи—660 шт., вагонів, з пе
рерахунком на 2 осі,— 9.500 шт., тракторів — 27 тис., цукропіску 
23 млн. центнерів, консервів — 200 млн. банок;

4) визначити розмір зниження собівартости в промисловості 
НКПостачання у 4%, республіканській промисловості ВРНГ — 
4,35% і в місцевій промисловості — 9%;

5) схвалити капіталовкладання в промисловість ВРНГ сумою 
1.988,9 млн. крб., в тому числі: в кам'яновугільну промисловість 
330 млн. крб., в чорну металюрґію 602,6 млн. крб., в машннобу- 
дівельну — 332,2 млн. крб., в коксо-хемічну —155 млн. крб,, 
в харчову промисловість Наркомпостачання 146,2 млн. крб. в рес
публіканську та місцеву промисловість ВРНГ —106,8 млн. крб., 
в промкооперацію — 32 млн. крб.

Сесія схвалює вступ до експлуатації в 1932 році таких важ
ливіших об'єктів капітального будівництва:

в кам'яновугільній промисловості — 6 нових великих шахт, 
потужністю на 6.145 тис. тонн, 25 нових середніх шахт потуж
ністю— на 6.740 тис. тонн та реконструйованих і поновлених 
шахт потужністю — на 4.610 тис. тонн;

в металюргійній промисловості: 12 нових і 2 поновлених 
домни, 25 мартенів та 3 блюмінги, в тому числі на нових вироб
них (заводах) Дніпросталі та Азовсталі 4 домни, 10 мартенів і 
1 блюмінг;

в коксохемічній промисловості: 7 устав загальною потужністю 
близько 3 млн. тонн випалу кокусу;

в машинобудівництві: Харківської турбінно-генераторної ви
робні (заводу), Луганбуду, першої черги Краммашбуду й закін
чення реконструкції низки інших великих об'єктів, що забезпе
чують дальшу технічну реконструкцію промисловости й дальше 
звільнення країни від закордонної залежності*.

В галузі електрифікації.
Визначити загальний обсяг капіталовкладень в будівництво 

районових електровень в 157 млн. крб., що уможливить довести 
потужність районових електровень до 908,8 тис. клвт., проти
420,8 тис. клвт. 1931 року, з тим, що загальна потужність елек* 
тровень на Україні, на кінець 1932 року, має зрости до 1.603,0 тис* 
клвт. Проти 984,6 тис. клвт. 1931 року.



Відзначаючи героїчне напруження зусиль будівників Днібпро- 
буду, що забезпечують вчасний пуск Дніпровської гідростанції 
потужністю 310 тис. клвт., Сесія підкреслює особливе значення 
форсованого будівництва основних об'єктів Дніпрокомбінату: 
Дніпросталі, алюмінієвого комбінату та виробні ферростопів.

Сесія відзначає, що завдання за пляном 1932 року в галузі 
енергопостачання Донбасу, зокрема пуск на повну потужність 
Штерівської електровні (157 тис. клвт.) електровні ім. Косіора, 
кол. електровні Зуївської (200 тис. клвт.), поширення електровні 
ім. Дзержинського до 72 тис. клвт. та інших потребують зосе
редити особливу увагу на вчасному збудуванні електропередач в 
Донбасі і в Дніпропетровському районі, щоб забезпечити цілко
вите використання електроенергії для промислових виробництв.

Поряд цього Сесія визначає, що 1932 рік повинен стати 
першим роком розвитку теплофікації міст.

З галузі залізничого Й водного транспорту та безрейкових шляхів

„Залізничий транспорт, не вважаючи на деякі піднесення своєї 
роботи супроти минулого року, все ще є вузьке місце й одна з 
серйозних перешкод в справі успішного виконання народньо-го- 
сподарського пляну" (жовтневий пленум ЦК ВКП(б).

Бойовим завданням 1932 року в галузі транспорту на Україні 
є посилений розвиток та реконструкція наявних шляхів і пере
довсім мережі в Донбасі.

Для створення нових виходів з Донбасу Сесія ухвалює:
а) розпочати 1932 року побудову нових колій: Несвітай — 

Старобільське — ВалуЙки, Гришине — Павлоград, Чапліне — За
поріжжя та на південь напрямом до Маріюлїля, і реконструкцію 
колії Харків — Льгов — Курське — Валуйки, а гак само поширення 
вузлів Дебальцеве, Ясинувата, Харків;

б) зобов'язати УпНКШляхів та ВРНГ забезпечити ліквідацію 
найважчих ділянок водопостачальної мережі Донбасу, зокрема 
забезпечити транспорт устаткуванням водопостачання (смоки, 
рушії, рури, резервуари, мотори) і подбати про забезпечення 
відповідним великовантажним рухомим складом перевозів на 
циклі вугілля — руди;

в) прискорити 1932 року здійснення реконструктивних заходів 
щодо шляхових споруд, а надто реконструкцію рухомого складу 
(паротяги, великовантажні вагони, автозчеплення, автобльоку- 
вання, автогальма на вантажному складі) відповідним чином 
посилюючи розвиток та поширення чинних підприємств і приско
рення побудови нової Луганської паротягобудівельні.

г) розгорнути 1932 року електрифікацію колій Дебальцеве — 
Зверево (156 клметр.) і Довгінцево— Запоріжжя (155 клметр., 
а так само Харківського вузла.

г) почати підготовні роботи до електрифікації 1933 року колії



Запоріжжя—Чапліне—Ясиновата (209 клкетр.) та Лиман—Основа 
а так само забезпечити форсоване готування й організацію кад
рів та поширення електротехнічної промисловості!.

Відзначаючи обмеженість будівництва нових залізниць через 
рейковий ліміт, Сесія, проте, вважає за конечне включити до 
переліку робіт 1932 р. будування залізниці ЗІнов'ївське—Бобринець.

Виходячи з усього цього, Сесія затверджує ліміти капітало* 
вкладень у залізничвй транспорт 1932 року сумою 420,5 млн. крб, 
в тому числі на нове залізнице будівництво (без колії Несвітай— 
Старобільське ВалуЙки) — ЗО мли. крб. і на рухомий склад 
75 млн. крб.

Сесія закликає провідні кадри радянських, партійних і про
фесійних організацій та всіх робітників транспорту до більшо
вицької боротьби за ліквідацію знеосібки, проти зривіь паристої 
їзди, проти зрівнялівки, за використання внутрішніх ресурсів 
транспорту, за кращу поставу справи експлуатації. Сесія під
креслює, що тільки мобілізація уваги всієї країни навколо бойо
вих завдань транспорту забезпечить цілковите виконання госпо
дарського пляну четвертого — останнього року першої п'ятирічки 
та підготує транспорт до обслуговування народнього господар 
ства в другу п'ятирічку.

Проблема Дніпра 1932 року, в зв'язку з закінченням Дніпров
ського будівництва, стає особливо актуальна, а надто зважаючи 
на відкриття транспортного руху через Запорізький шлюз на 
всьому Дніпрі. Отже, Сесія вважає за конечне посилити капітальне 
будівництво річного транспорту 1932 року, для чого ухвалює; 
визначити розмір капіталовкладень сумою 32,6 млн. крб., та рі
шуче подбати про капітальну перебудову й поширення Херсон
ського та Маріюпільського портів, а так само почати побудову 
карабельні в Мзріюполі. Поруч цього Сесія вважає за конче по
трібне поширити чинні корабельні й почати підготовні роботи 
до спорудження нової в Дніпропетровському.

Безрейкові шляхи є на сьогодні одне з дошкульних місць 
соціялістичнсго будівництва. 1932 рік повинен стати переламним 
в розвиткові безрейкового транспорту. На боротьбу за рішуче 
поліпшення безрейкового транспорту поруч коштів держави й 
господарських організацій, треба широко мобілізувати засоби і 
активність трудящих мас.

Сесія визначає капіталовкладення в безрейкові шляхи на 
1932 рік сумою 171,1 млн. крб., з тим, щоб спрямувати їх на 
забезпечення передовсім підвізними шляхами промислових райо
нів Донбасу, цукроварень, залізниць, пристанів, радгоспів, МТС, 
а так само найважливіші шляхи середорайоиового значення.

В галузі народнього зв'язку.
Зростання народнього господарства, бурхливий розвиток ко

лективізації і культурного будівництва та поширення культурних



потреб людности ставлять величезні вимоги до роботи народ- 
нього зв'язку, що ще й досі дуже недостатньо їх задовольняє, 
зокрема щодо якости обслуговування. 1932 року слід домогтися 
корінного поліпшення обслуговування народнього господарства 
роботою зв'язку й наближення установ зв'язку до людности.

Визначаючи ліміт капіталовкладень у народній зв'язок роз
міром 35 мли. крб., Сесія доручає Урядові затвердити плян те- 
леграфізації, телефонізації та радіофікації на 1932 рік з тим, щоб 
у цьому пляні передбачити забезпечення нзродньо*господарських 
та культурно-побутових потреб країни, зокрема, Донбасу.

В галузі сільського господарства.
Загальну суму капіталовкладень в сільське господарство (по 

Наркомземсправ) визначити у 574,2 міл. крб.
Довести на весну 1932 року кількість МТС до 416 і до кінця 

1932 року до 545, з тракторним парком в 448,877 кінських сил.
Визначити загальну засівплощу в 30.200 тис. га, зокрема лі

нією радгоспів 3.200 тис. га. З усієї засівплощІ — під технічні 
культури 3.469 тне. га.

Встановити на 1932 рік пересічну врожайність зернових куль
т у р — 1 1  црнти. з га; врожайність цукрового буряку — 200 центи, 
з га в радгоспах і 350 центи, в колгоспах.

Довести поголів'я в промислово-тваринницьких господар
ствах: в радгоспах — корів до 474 тис., свиноматок до 291 тис., 
овець до 350 тис., телят в розплідниках до 360 тис.; в колгос
п а х —  корів до 325 тис., свиноматок до 400 тис., овець до 
800 тис. і телят до 1200 тис

Зобов'язати НКЗемсчраз подати на розгляд РНК УСРР кон
кретну програму заходів на 1932 рік щодо боротьби проти по
сухи та за підвищення врожайности.

1932 рік повинен стати переламним роком в боротьбі за роз
виток конярства. Сесія рішучо засуджує злочинне, під впливом 
глитаїв, ставлення деяких колгоспіз та радгоспів до коней й 
доручає урядові накреслити та перевести в життя низку кон
кретних заходів до боротьби за поліпшення й збільшення числа 
коней.

В галузі праці.
Виходячи з загального зростання виробництва та з накресле

ного в пляні, на підставі досягнень капітального будівництва і 
технічної реконструкції, підвищення 'продукційности праці пере
січно на 26,6% супроти минулого року, визначити загальне зро
стання робітної сили 1932 року оріентаційно на 16,5%.

Вважаючи на хиби в комплектуванні робсили минулого року, 
коли частина господарників „здавалася, як і перше, на само- 
плив робітної сили* (Сгалін), треба 1932 року особливо подбати 
про організоване вербування робітної сили, укладаючи договори



з колгоспами, а так само активізуючи родини робітників по 
містах та промислових центрах, зокрема, втягуючи жІноцтео у 
виробнидтво (найменш 250 тис.).

Підвищення рівня технічного озброєння виробництва дає змогу 
1932 року поширити механізацію виробництва по основних лан
ках соціялістичного будівництва І, в першу чергу, на найважчих 
та трудоміських ділянках процесів праці.

Зважаючи на досвід роботи провідних галузей промисловости 
(вугілля, металюргії), Сесія підкреслює, шо настанова партії на 
рішуче викорінення дрібробуржуазної „лівацької* зрівнялівки 
стає одним з найпотужніших чинників до створення сталих кад
рів промисловости, усунення плинности та піднесення рівня лро- 
дукційности праці.

Визначаючи загальне зростання фондів зарплати 1932 року 
на 29,5%, Сесія підкреслює, як неодмінний обов'язок всіх госпо
дарників та профорганізацій, потребу забезпечити всі умови для 
дальшого поліпшення матеріяльного та культурного стану робіт
ників своїх підприємств (охорона праці, постачання громад
ського харчування, житлобудівництва, культурне та санітарне 
обслуговування).

1932 рік має бути роком корінного поліпшення організації 
праці, шляхом рішучого знищення знеосібки та зрівнялівки, пра
вильного розставлення сил на підприємствах і значного поліп
шення плянування та технологічних процесів на самому вироб
ництві і з одночасним дальшим розгортанням і закріпленням со
ціалістичних метод праці (соцзмагакна, ударництво тощо).

В галузі постачання та радянської торгівлі.

Поширити торговельну мережу 1932 року на 22.200 одиниць, 
в тому числі міську на 7.300 одиниць, довівши всю торговельну 
мережу до 75.000 одиниць.

Встановити капіталовкладення в торговельну мережу спо
живчої кооперації сумою 7 мли. крб., системи торгів—5 млн. крб. 
і інших систем — 5 млн. крб.

Підвищити перепускну спроможність міських підприємств 
громадського харчування на кінець 1932 року 80°/0. Охоплення 
людности в цілому довести до 58°/0, а в Донбасі — до 68°/0. Охо
плення робітників — до 68°/о, а в Донбасі—-до 82°/о.

Довести механізацію хлібопечення в Донбасі 1932 року до 
100°/о, а по інших промцентрах забезпечити виконання цього 
завдання протягом 1933 року. Для цього визначати капіталовкла
дення по УСРР сумою в 18,6 млн. карбованців.

Загальний обсяг капіталовкладень БУКС визначати 91,4 млн. 
крб., в тому числі на громадське харчування (Вукопхарч)-»- 
13 млн. крб.,на торговельно-технічну базу — 20 млн. крб., на при
міське господарство — 29,4 млн. крб., зростання роздрібного то



варообігу довести до 6.500 млн. крб. Обсяг капіталовкладень 
Доннархарчу визначити сумою 25 млн. крб.

Сесія зобов‘язує в торговельно-кооперативний апарат перейти 
від механічного розподілу на рейки радянської торгівлі, підви
щити якість обслуговування споживача та прискорити товарообіг. 
Особливу увагу Сесія звертає на поширення додаткових ресур
сів робітничого постачання коштом децентралізованих заготівель, 
роздрібної торгівлі об'єднань легкої індустрії ВРНГ та НКПо- 
стачання, радгоспних об'єднань Наркомземсправ, колгоспів та 
промкооперації, на основі радянської політики цін, та коштом 
продукції допоміжних підприємств при їдальнях, ЗРК тощо.

Сесія нагадує всім органам радянської влади, зокрема, 
РВК та міськрадам, що вони, поряд усіх торговельно-коопера
тивних організацій, відповідають за справжнє розгортання ра
дянської торгівлі.

В галузі комунального та житлового господарства.

На виконання постанови партії та Уряду про ліквідацію від
ставання комунального та житлового господарства від потреб 
соціялістичного будівництва, що чимраз зростають, визначити 
загальну суму капіталовкладень у комунальне господарство на 
1932 рік в 178,5 млн. крб., проти 84,2 млн. крб. 1931 року, і в 
житлове господарство — 362 млн. крб., проти 192 млн. крб. 
1931 року.

Основну суму капіталовкладень спрямувати до промислових 
робітничих центрів, зокрема — на розвиток столиці України — 
Харкова та Донбасу на основні нові будівлі.

Для забезпечення якнайскоршого поліпшення житлових умов 
робітників, Сесія вважає за потрібне далі прискорювати темпи 
житлового будівництва, і підвищувати фактичні житлові норми, 
використовуючи з максимальною ефективністю капіталовкладення. 
Виходячи з потреби рішучо скоротити вживання в житлобудів
ництві дефіцитних будматеріялів, треба широко розгорнути на
ступним роком застосування нових будівельних матеріялів.

Основну масу капіталовкладень у комунальне господарство 
треба зосередити на санітарно-технічні заходи і на міський транс
порт, щоб якнайшвидше його реконструювати й поширити, на 
задоволення потреб промисловости і робітничих мас.

В галузі соціяльно-культурного будівництва.

Відзначаючи велике зрушення соціяльно-культурного будівни
цтва на Україні 1931 року (проведення загального обов'язкового 
навчання, ліквідація неписьменности, боротьба проти малопись- 
меннности, запровадження політехнізації школи, рішуче зрушення 
в організації і темпах готування кадрів для всіх галузей народ- 
нього господарства тощо), чимале підвищення політичного і куль
турного рівня в трудящих, дальше поліпшення матеріяльно-побу-



тових і санітарно-гігієнічних умов трудящих та пивншеїнп ролі 
науки в соціалістичному будівництві,— Сесія вважає, п о 1°3і року 
треба рішуче подбати: про підвищення кільюсти, якості і тем
пів готування кваліфікованої робітної сили І носових кадре,, 
середнього та вищого персоналу фахівці? з різних гглу.еЛ нзрод- 
нього господарства; про перехід до загальне-обоь'яакоро о на
вчання на базі семирічно-політехнічної школи; про и'дковиту лік
відацію неписьменности на основі широкого охоплення с три их 
іруп за віком; про піднесення на виший  щабель нає'міня ц.ато- 
письменних на базі чотирирічки; про суцільну по псхьі ацію 
шкільного навчання з піднесенням якости політехнізації п^о^тій- 
снення вказівок тов. Сталіна за ролю теорії в соціяпіс и і ому 
будівництві; про розгорнення та зміцнення районової преси, за
безпечивши значне зростання питомої ваги технічної літіратурн; 
про кількісне зростання органів охорони здоров'я, поліпшення 
їх роботи та посилення їі в галузі профілактики й обслуговуванні 
побутових потреб трудящих.

Затверджуючи капіталовкладення на ссвЬу сумою 104,9 мтн. 
крб. і, зокрема, на шкільне будівництво с у м < ю  32 мли. крб. Се
сія відзначає недостатнє постачання шкільних приміщень т< учбо
вого приладдя мережі загальною навчання та гобов'я ує рздгн 
ські, господарські й громздські організзи'ї забезпечити рико- 
ьання програми будівництва шкіл та постач шія їм учбового 
приладдя, розгорнувши навколо нього широку і оботу І маг си* 
мально мобілізуючи місцеві булматеріяли та кешти.

Довести загальний контингент студент'в та учнів у всіх галу
зях до 900 тис. осіб, втому числі по ФЗУ 380 тисяч, звернувши 
особливу увагу на розвиток готування кадрів, не відриваючи іх 
від виробництва.

Визначити капіталовкладення на кадри сумою 66 млн. г і б., 
в тому числі на гуртожитки для студентів — 9 млн. к р б ,  Сесія 
пропонує міськрадам, господарським та іншим організаціям 
та звертається до профорганізацій, особливо тих місць, де є 1 и- 
мала кількість, студентів повести енергійну роботу над поліпшен
ням матерІяльно побутових умов студентства.

Сесія вважає за конечне широко розгорнути технічну пропа
ганду та боротьбу за те, шоб трудяща людність опавуряла тех
ніку, підвищити ефективність роботи науково-дослідних установ 
та забезпечити рішучий поворот науки лицем до завдань соціа
лістичного будівництва, якнайшільніше пов'язуючи роботу югу- 
ково-дослідних інститутів з роботою господарських організацій? 
забезпечуючи здійснення наслідків науково-дослідної роботи.

Визначаючи капіталовкладення на науку ло республіканських 
установах сумою 11,4 млн. крб., Сесія звертає особливу увьгу 
на потребу посилити пролетарські кадри наукових працівників.

Відзначаючи зрушення в санітарному обслуговуванні трудя
щих, Сесія підкреслює потребу посилити боротьбу за кращий



санітарним стан країни та притягти радянську суспільність до ро
боти над охороною здоров'я та поліпшення санітарних умов побуту.
Капіталовкладення на охорону здоров'я трудящих затвердити 

сумою в 62,6 млн. крб. з тим, щоб поширити мережу ліжок в 
лікарнях на 18 тис. одиниць, поширити позалікарняну допомогу, 
зокрема, перейти на систему єдиного диспансеру та звернути 
увагу на організацію медсанцехів по важливіших підприємствах.

Сесія зобов'язує ВРНГ, промкооперацію і Нарзомздоров'я як 
слід подбати про розгортання виробництва медикаментів та ме
дичного устаткування.

В галузі фінансів.

Визначити прибутки в єдиному фінансовому пляж України на 
1932 рік гумою -4548,1 млн. крб., в тому числі нагромадження 
усуспільненого сектора —1347,4 міл. крб. і притягнення коштів 
людности— 1560,4 млн. крб.

Видатки єдиного фінансового пляну визначити сумою 3454,1 
млн. крб., в тому числі на капітальні роботи республіканського 
господарства 1108,0 млн. крб., на соціально-культурні заходи—
1495,5 млн. крб.

Забезпечення коштами заходів за народньо-господарським пла
ном у галузі будівництва і соціально * культурних заходів по
требує від господарських організацій та фінансової системи 
повного виконання плянів мобілізації коштів людности і вну
трішніх нагромаджень в усуспільненому секторі, не тільки 
щодо кількісних показників народньо - господарського пляну, а 
й якісних показників (зниження собівартости, зокрема в бу
дівництві, підвищення продукційности праці, зміцнення госпроз
рахунку та контроля карбованцем). Тому, господарські організа
ції повинні якнайбільше уваги приділити запровадженню та 
зміцненню господарського розрахунку на всіх ділянках господар
ства, боротьбі за зменшення витрат, за справжню перевірку 
господарювання карбованцем, поставивши фінансування в пряму 
залежність від виконання госпорганізаціями виробничих програм.

IV.
За основну умову успішного виконання пляну 1932 року й 

завершення цього року першої п'ятирічки є широкий розвиток 
соціялістичного наступу цілим фронтом, мобілізація трудящих 
мас на повсякденну більшовицьку боротьбу за виконання плянів, 
могутній розвиток соціялістичних форм праці і непримиренна 
боротьба за генеральну лінію партії проти всіляких виявів опор
тунізму: і правого, і „лівого **, проти виявів „гнилого, ліберального* 
ставлення до нього.

Запроектовані контрольними числами на 1932 рік темпи роз
витку народнього господарства УСРР визначають виконання



завдань першого п'ятирічного пляну за чотири роки і тим самим 
готують базу для побудови другої соціялістичної п'ятирічки.

Велетенський розмах завдань народньо господарського пляну 
1932 року на тлі заглиблення економічної кризи в капіталістич
них країнах і загострення в них внутрішніх та зовнішніх супе
речностей на базі загальної кризи капіталізму, ще раз яскраво 
свідчить про переваги плянового соціялістичного господарства 
країни диктатури пролетаріату перед стихійною антагоністичною 
системою капіталістичного господарства.

Зважаючи на виїмкову вагу виконання пляну 1932 року і 
передовсім, у вирішальних Його галузях: металюргїї, як чільної 
галузі народнього господарства, щодо збільшення видобутку 
вугілля та широкого розгортання роботи транспорту, відповідно 
до потреб країни, а так само на вагу гострого поліпшення яко- 
сти продукції та праці на засадах нових соціалістичних метод,— 
Сесія закликає робітників, колгоспників, науково-технічні кадри 
та всю радянську громадськість УСРР докласти всіх сил, щоб 
забезпечити 1932 року вивершення першого п'ятирічного пляну.

Харків, 20 грудня 193! р.
Голова ВУЦВК Г. Петровський. Секрегар ВУЦ8К ІЛ.  Василенко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК* 24 грудня 1931 р. 292.

290. Про єдиний фінансовий плян та державний бюджет УСРР
на 1932 рік.

1. Єдиний фінансовий плян зростає 1932 року, супроти 1931 ро
ку, на 34, 6%. Ці величезні темпи є наслідок зростання еко
номічної сили країни, піднесення енерґоозброєности народнього 
господарства, закінчення будівництва багатьох велетнів Індустрії, 
вирішальної переваги соціялістичного сектору в місті та на селі, 
зростання добробуту широких трудящих мас та переваги планової 
соціялістичної системи господарювання. Фінплан 1932 року від
биває величезну програму народньо - господарського будівництва, 
що забезпечує цього таки року завершення п'ятирічки.

2. Найголовніше місце в фінансовому плянї посідають нагро
мадження усуспільненого сектору. Ці нагромадження можна 
здійснити тільки за умов цілковитого виконання якісних та кіль
кісних показників в усуспільненому господарстві, рішучого по
ліпшення якости продукції, зниження собівартости, здійснення 
госпрозрахунку. Для цього далі треба, на основі шости вказівок 
тов, Сталіна ще посилити боротьбу за цілковиту ліквідацію зне- 
осібки та зрівнялівки на всіх ділянках народнього господарства, 
посилити боротьбу проти безгосподарносте неощадного витра
чання коштів, за високі темпи нагромадження, за нові джерела 
прибутків.



3. Потужне знаряддя до боротьби проти знеосібки — € запро
вадження госпрозрахунку на всіх ділянках народнього господар
ства: 1931 рік дав чималих успіхів у ліквідації механічного 
ставлення до кредитування та фінансування, встановлені між 
госпорганами договірних взаємин, оформленні фінансового госпо
дарства госпорганів, ліквідзції знеосібки в обігових коштах тощо. 
Проте, багато господарських організацій здійснюють госпрозра
хунок ще формально, на папері, і він не дає потрібних зрушень 
до посилення темпів нагромаджування. Нового господарського 
року треба далі вдосконалювати методи здійснення госпрозра
хунку й забезпечити цілковите виконання плянів нагромаджу
вання на основі справжнього запровадження госпрозрахунку на 
всіх ділянках народнього господарства.

4. Велику ролю в усій системі грошевого обігу відограє 
крамообіг. Недовиконання плянів крамообігу, недосить швидке 
просування краму, штучне закрамовування, бронювання краму 
тощо,— все це надзвичайно утруднює регулювання фінансового 
господарства.

III Сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 
зобов'язує всі місцеві органи влади забезпечити повне й своє
часне виконання плянів крамообігу, вести рішучу боротьбу проти 
втрат в обігові краму, штучного закрамовування, допомагати 
найшвидшому просуванню краму до споживача, позбутися меха
нічною розподілу краму. Твердо запроваджуючи заходи до орга
нізації справжньої радянської торгівлі, місцеві органи влади по
винні водночас систематично домагатися цілковитого виконання 
плянів децентралізованих заготівель і мобілізації місцевих това
рових ресурсів.

5. Перетворення радянської України нз країну суцільної ко
лективізації, здійснення головного завдання партії та Уряду — 
організаційно-господарського зміцнення колгоспів,— рішуче вима
гають від місцевих органів влади та всієї колгоспної системи 
негайного піднесення фінансового господарства колгоспів на 
вищий щабель та нещадної боротьби проти всіляких виявлень 
знеосібки, безгосподарности у фінансовому господарстві кол
госпів.

Сесія ВУЦВК звертає увагу всіх місцевих рад на потребу 
організувати практичну допомогу колгоспам щодо організації та 
зміцнення їхнього фінансового господарства, посилення нагро
маджень у колгоспній системі, поставивши фінансування кол
госпів у залежність від їхніх власних нагромаджень, залучати 
широкі маси колгоспників до боротьби за ощадне витрачання 
коштів, за посилення темпів нагромаджування.

6. Поруч ресурсів усуспільненого господарства, чимале місце 
в фінплянї посідає мобілізація коштів людности. Великий успіх 
позики «третього вирішального року** серед-широких робітничих 
та колгоспних мас, розгорнення масової політичної роботи, мо



білізація думки пролетарської громздськости навколо фінансових 
завдань, поліпшення та зміцнення фінансового апарату,— все це 
забезпечило, надто другого півріччя 1931 року, великі успіхи 
у виконанні плянів мобілізації коштів.

Нового господарського року міськради та РЗК повинні при
ділити ще більше уваги мобілізації коштів на потреби соціялі- 
стичного будівництва. На основі організації систематичного чіт
кого оперативного керівництва, створення фінансового активу 
з робітників та колгоспників, ще більшої мобілізації широких 
робітничих та колгоспних мас навколо фінансових завдань треба 
забезпечити цілковите та вчасне виконання плянів мобілізації 
коштів.

7. Фінплян відбиває всі фінансові ресурси країни, зібрані на 
потреби соціялістичного будівництва, об'єднує різноманітні дже
рела фінансування, відповідно до народньо - господарського пляну, 
забезпечує найефективніше й найраиіональніше використання цих 
ресурсів. Але в межах єдиного фіипляну кожний фінансовий 
інститут чинить самостійно, цілком відповідаючи за стан свого 
фінансового господарства та за виконання плянів нагромаджу
вання. Фінансова система в цілому повинна пильнувати вико
нання фінпляну на всіх ділянках, рішуче борючись проти без- 
господарности та неощадного витрачання коштів та практично 
контролюючи карбованцем якість господарювання та пам'ятаючи, 
що всі ресурси фінансового пляну спрямовані на потреби на- 
родньо- господарського та соціально-культурного будівництва.

8. Сесія ухвалює: зведення та розписи державних прибутків 
і видатків Української соціалістичної радянської республіки на 
1932 рік затвердити загальними сумами:

а) прибутки: чотириста шістдесят, п'ять мільйонів сімсот п'ят
десят тисяч карбованців (465.750.000 крб.);

б) видатки, чотириста шістдесят п'ять мільйонів сімсот п'ят
десят тисяч карбованців (465.750.000 крб.).

9. Бюджет АМСРР, як складову частину бюджету УСРР, 
Сесія затверджує:

за прибутками, сумою: один мільйон сімсот двадцять дві 
тисячі сто карбованців (1.722.100 крб.);

за видатками, сумою: тринадцять мільйонів триста сорок вісім 
тисяч шістсот шістдесят три карбованці (13.348.663 крб.).

Дефіцит сумою: одинадцять мільйонів шістсот двадцять шість 
тисяч п'ятсот шістдесят три карбованці (11.626 563 крб.) віднести 
за рахунок прибутків державного бюджету УСРР.

10. Сесія доручає Урядові опрацювати заходи до того, щоб 
тісно пов'язати роботу науково-дослідних установ з народнім 
господарством країни, забезпечивши практичне більшовицьке 
використання досягнень науки й техніки, а так само фінансу
вання науково-дослідних інститутів від господарських органі



зацій, зокрема, визначивши певну фінансову участь госпорганів 
у роботі над стандартизацією.

Щоб домогтися більшої ефективносги витрат на готування 
кадрів, Сесія вважає за потрібне раціоналізувати фінансове госпо
дарство шкіл, зокрема, видатків на викладання, рішуче борючися 
за поліпшення якости готування кадрів.

11. Сесія доручає Урядові, виконуючи бюджет 1932 року, 
забезпечити посилене фінансування комунального господарства, 
зокрема, реконструкції комунального господарства м. Харкова 
Й м. Києва, а так само домогтися, щоб запроектовані за фінпля- 
ном України кошти на кооперативне житлобудівництво й на бу
дівництво місцевих рад використати за їхнім прямим призна
ченням.

12. Зростання ресурсіз місцевого бюджету уможливлює, на 
основі дедалі більшої самодіядьности місцевих рад, розгорнути 
інтенсивну роботу, щоб цілком використати місцеві продукційні 
сили та поширити місцеве будівництво. Нові великі ресурси 
місцевого бюджету уможливлюють та^ само чимало поширити 
програму соціально-кулл-уриого будівництва, І зокрема, забез
печують здійснення загального навчання обсягом семирічки. 
Місцевий бюджет треба іі надалі будувати на основі децентра
лізації, поширення бюджетові прав низових органів влади, 
зміцнення та поширення сільських бюджетів.

13. Найважливіші завдання щодо виконання державного та 
місцевого бюджетів — ці забезпечення вчасного та повного над
ходження всіх прибутків. Для цього треба рішуче і поліпшити 
фінансово - податкову роботу на всіх ділянкзх, запроваджувати 
сувору фінансову дисципліну, забезпечити проведення чіткої 
клясової лінії в оподаткуванні, широко залучати робітничі та 
колгоспні маси до фінансово - податкової роботи. Треба так само 
запровадити сувору фінансову дисципліну у всіх госпорганах, 
забезіечивши вчасне надходження всіх платежів від усуспільне
ного господарства.

14. Здійснення величезної програми народньо - господарського 
будівництва 1932 року, програми завершення п'ятирічного пляну, 
потребує суворого режиму ощадности.

Сесія зобов'язує всіх керівників установ та господарських 
організацій здійснювати суворий режим ощадности. не допу
скаючи зайвого витрачання коштів. Наркомфін УСРР та його 
система повинні пильно наглядати витрачання коштів в усіх 
госпорганах, притягаючи до права винних у безгосподарності та 
в неощадному витрачанні коштів.

15. Сесія доручає президії Всеукраїнського центрального ви
конавчого комітету остаточно вточнити суми окремих призначень 
з державного бюджету УСРР на 1932 рік.

Харків. 20 грудня 1931 р.
Голова ВУЦЗК Г. ПетровськиЙ, Секретар ВУЦЗК М. Василенко.



291. Про комунальне господарство УСРР.

І.
1. Міське господарство перед Жовтневою революцією, за ча

сів буржуазно-поміщицького панування було засобом додатко
вого визиску трудящих мас.

,Буржуазно-купецькі й домовласницькі міські думи витрачали 
найбільше коштів на впорядкування тих кварталів, що їх засе
ляли буржуазні й заможні елементи, а робітничі квартали й око
лиці потопали серед бруду, без світло, води, каналізації, бруку 
й без найелементарніших вигод, дарма що головний тягар місь
ких податків падав на трудящі маси* (з резолюції червне
вого пленуму ЦК ВКП(б).

Радянська влада поставило міське господарство на службу 
пролетаріатові, обслуговувати його матеріальні й культурно-по
бутові потреби.

2. Одержане в спадщину від капіталістів — надто відстале 
зруйноване під час імперіалістичної та громадянської війни й інтер
венції,— комунальне господарство УСРР, за роки існування ра
дянської влади, в наслідок правильної політики комуністичної 
партії та радянського уряду, на основі індустріалізації та за
гального господарського піднесення країци, значно зросло й 
поліпшилося.

3. Надто широко розгорнулося житлове й комунальне буді
вництво в промислових центрах, робітничих селищах і кварталах 
великих міст за останні роки, коли радянська влада досягла ве
ликих успіхів у відбудові та соціалістичній реконструкції лроми- 
словости й сільського господарства.

У нове житлове будівництво за останні п'ять років вкладено 
понад 500 млн. крб. і збудовано щось із 5,6 млн. кв. метрів но
вої житлоплощі, що з них понад 2,8 млн. кв. метрів—у Донбасі. 
Від цього в самому лише Донбасі житловий фонд за ці роки збільши
вся на 71 %.,У збудовані нові будинки вселено понад 650 тис. ро
бітників. Поруч цього здійснено масове вселення робітників з 
околиць у колишні буржуазні будинки, націоналізовані по Жост* 
невої революції.

4. Чимало реконструйовано старі міста та розпочали буду
вати нові міста: Велике Запоріжжя (Дніпрельстан), Новий Хар
ків (Тракторобуд).

Збудовано нові водогони в 14 містах. Значно поширено водо
гінне господарство по містах, що мають промислове значення. 
Лише останніми роками водогінна мережа збільшилася на 588 клм. 
переважно в робітничих районах. Почали будувати нові каналі
зації у містах: Полтаві, Луганському та Запоріжжі; збудовано, 
нові трамваї в Сталіному, Макіївці, Костянтинівні, Рикові. Зовсім 
реконструйовано (переведено на широку колію) трамвайне госпо



дарство в Харкові та втричі здовжено його трамвайну колію. В 
22 містах організовано міський автобуснйй транспорт, що його 
зовсім не було в передреволюційний період.

5. За роки революції більшість міст та робітничих селищ 
чимало^зросли й грунтовно змінили своє обличчя. За цей час ціла 
низка міст і робітничих селищ перетворилася на велихі проми
слові центри. Лише за останні три роки міська людність на 
Україні зросла на 21% (з 5420,0 тис. чол. 1927 р. до 6363,0 тис. 
1931р.), зокрема: у Донбасі з 851,0 тис. до 1420,6 тис. чол.: у’ 
Харкові в 417,0 до 600,0 тис.; у Дніпропетровському — з 232,0 
до 322,0 тис.: у Сталіному—з 104,9 до 200,0 тис. чол. тощо. 
Міська людність зростає переважно коштом зростання числа інду
стріального пролетаріяту. Робітнича людність у Харкові 1931 року 
становить,’228>5 тис. супроти 120,1 тис. 1926 р.: в Сталіному—
130,0 тис. супроти 60,4 тис. 1 т. д.

6. Реконструкція багатьох старих підприємств та будівництво 
значної кількости нових в тому числі також велетнів, як Дніпро- 
комбінзт, Харківської тракторної та турбо-генераторноївиробень 
(заводів), Краматорської машинобудівні, Маріюпільської та Криво
різької металюрґійних виробень, Луганської паротягобудівні, низки 
великих шахт тощо, розвиток промисловости в сільських районах 
та перебудова сільського господарства на соцїялістичних засадах 
не тільки ведуть до дальшого зростання людности й, передовсім 
пролетаріяту в старих містах, а й до виконання нових міст, до 
перетворення селищ і районових центрів на соціалістичні міста.

7. Це ставить на всю широчінь завдання якнайшвидше злікві
дувати відставання житлового та комунального господарства від 
загального господарського та культурного розвитку країни й, 
насамперед, в основних промислових містах і районах, та забез
печити такі темпи комунального і житлового будівництва, що 
відповідали б темпам індустіялізації країни та зростанню міської 
людности, й забезпечили б піднесення на дедалі вищий щабель 
матеріяльно-побутового й культурного обслуговування та охорону 
здоров'я широких трудящих мас, тим самим підвищуючи про- 
дукційність праці трудящих й остаточно визволивши жінку-ро* 
бітнищо від тягару хатнього господарства, щоб залучити її до 
роботи на виробництві.

Виходячи з цього III сесія ВУЦВК ухвалює контрольні числа 
житлового та комунального будівництва, що їх визначив уряд 
УСРР на 1932 рік.

ІІ.
8. Сесія ухвалює постанову Раднаркому УСРР з 2 вересня 

1931 року про розвиток житлового й комунального будівництва 
в м. Харкові.

9. В наслідок величезного розвитку Й реконструкції промисло 
еости в м. Харкові, розгорнення нових галузей виробництва,



вступу до експлуатації нових велетнів соціялістичної індустрії— 
тракторної та турбиногенераторної виробень (заводів)—Харків 
перетворюється на один з найбільших промислових центрів СРСР.

10. Водночас зростав значення Харкова, як столиці України, 
де розташовано центральні радянські, господарські органи й 
широко розгорнено мережу нзуково-дослідчих установ та навчаль
них закладів, шо готують кадри для переднього господарства 
цілої країни.

Тим часом комунальне господарство столиці ще й на цей час 
значно відстав й ке задовольняє тих доконечних потреб, що по
стали в умовах швидкого зростання робітничої людности та куль
турно-побутових потреб її.

11. Завдання перетворити Харків на зразкове місто України, 
спричинює потребу посилити заходи до соціалістичної рекон
струкції всього міського господарства столиці. На здійснення 
цього, Сесія ухвалює такі основні заходи в галузі житлового та 
комунального будівництва в м. Харкові:

1) обсяг нового житлового будівництва у Харкові, лінією 
комунального господарства та житлової кооперації, а так само 
лінією промисловости та інших урядництв визначити на 3932 рік 
у 524 тис. кв. метрів житлоплощі.

Здійснюючи плян житлового будівництва, звернути особливу 
увагу на реконструкцію житлофонду у впорядкованих частинах 
міста, з тим, щоб найменш 20°/0 усієї нової житлоплощі добути 
від реконструкційних робіт (надбудова, добудова тощо);

2) Для найскоршого поліпшення технічного стану наявного 
житлофонду, провести 1932 р. широкі ремонтні роботи на заса
дах максимального притягнення самодіяльности людности та мо
білізації внутрішніх ресурсів житлового господарства;

3) щоб забезпечити місто на майбутні роки питною та техніч
ною водою, почати будувати центральний водогін з Північного 
Донця, з тим, щоб 1932 р. закінчити роботу першої черги: збу
дувати забірні, очисні та приймальні споруди й прокласти водо
води на 33 клм.;

4) зміцнити артезіанське водопостачання міста на ЗО тис. ку
бометрів води за добу та збільшити розвідну мережу на 24 клм., 
щоб приєднати робітничі райони й райони нової житлової 
забудови;

5) щоб поширити1 та реконструювати міську каналізацію, 
організувати 1932 року поля зрошення й фільтрації, збудувати 
смоковню, колектор до полів зрошення, поширити біологічну 
станцію та збільшити каналізаційну мережу на 25 клм.;

6) щоб краще перевозити людність,— поширити трамвайну 
колію на 25 клм., збільшити пасажирський парк трамвайних ва
гонів на 50 моторних і 60 причіпних, збудувати трамвайний парк 
та підстанцію, поширити трамвайні ремонтні майстерні й прн- 
дбвти 100 автобусів, 125 тексі, а так само змцнити ванта



транспорт на 500 автомашин, що з них 100 автомашин—для кому
нального господарства;

7) закінчити будівництво теплоелектроцентралі, ХЕМЗ‘у й 
ЦЕС № 1, встановити паровики на ЕСХАР з тим, шоб забезпе
чити 1632 року потужність її на 60 тис. клв.; виконати програму 
теплофікації 1932 року та поширити теплофікаційну мережу на
5,5 клм.; поширити електромережу та виконати інші роботи щодо 
впорядкування електрогосподарства міста;

8) поширити газофікаційну мережу на 19 клм. та збудувати 
майстерні й газгельдер;

9) збудувати 1932 року чотири лззне-пральневі комбінати 
(лазні на 2С0 місць кожна, пральні—кожна на 800 клгр, білизни 
на зміну) та душові устави;

10) розгорнути роботу над обводненням та впорядкуванням 
річок у м. Харкові, з тим, шоб 1932 р. закінчити побудову водо
сховищ та врегулювати річки Харків і Лопань. Збудувати міст- 
греблю біля Гончарівського бульвару, для забезпечення підпору 
води в річці та збудувати новий Марійський міст через р. Ло
пань для забезпечення трамвайного руху;

11) поряд з будуванням великих водосховищ, що визначено 
в пляні впорядкування річок, влаштувати навколо м. Харкова 
низку ставків;

12) здійснити 1932 року будівництво вдосконалених б р у к і в  
на площі найменш 160 т-ис. кв. метрів, перебрукувати старі скал
кові бруки на гранітні, площею найменш 40 тис. кв. метрів, а 
так саме впорядкувати майдан Дзержннськсго;

13) здійснюючи поліпшення загального комунального обслуго
вування, розвинути разом з тим вичищання міста, поліпшити 
освітлення міста, збільшити площу зелених насаджень на 125 га, 
провести дальше поліпи ення пожежної справи й прискорити 
утворення парку культури та відпочинку;

14) закінчити будівництво всього готеля на майдані Дзержин* 
ського, устаткувати Його, а так само відремонтувати наявне го
тельне господарство.

12. Щоб забезпечити виконання цих робіт, Сесія затверджує, 
на 1932 рік обсяг капіталовкладень у комунальне господарство 
м. Харкове сумою 124 млн. крб., шо з них: на житлове будів
ництво 64 млн., а на комунальне — 60 млн. крб.

13. Сесія так само ухвалює постанову уряду УСРР про ви
ділення м. Харкова, шодо плямування, комунального господар
ства та постачання матєріялів в екзему одиницю і доручає уря
дові забезпечити належними матеріалами плян житлового й ко
мунального будівництва, вважаючи його за ударний. Поруч цього 
Сесія зобов'язує Харківську міську раду якнайширше розгорнути 
виробництво місцевих і нових будівельних матєріялів.

14. Затверджуючи постанову РНК про організацію робіт над 
складанням генерального пляну дальшого розвитку м. Харкова,



зокрема, реконструкції Харківського залізничого вузла та елек
трифікації мережі приміського сполучення, Сесія зобов'язує Нар- 
комгосп УСРР та Харківську міську раду подати на розгляд 
РНК УСРР, другою половиною 1932 року,, попередній плян ге
неральної реконструкції та перебудови м. Харкова, що забезпе
чив би перетворення Харкова — столиці Украіни — на зразкове со- 
ніялістичне місто.

III.
15. Поставлене на всю широчінь завдання—якнайшвидше 

зліквідувати відставання комунально-побутового обслуговування 
трудящих мас і піднести це обслуговування до рівня загального 
розвитку нашої країни — є особливо актуальне в Донбасі, — цій 
основній вугільно-маталюрґійній базі СРСР.

Нечувані темпи зростання всіх галузей промисловости в Дон
басі, здійснювання механізацій виробничих процесів, надзвичайне 
зростання числа робітників, що безпосередньо працюють на ви
робництві й на капітальному будівництві — потребують розгор
неної системи заходів, щоб утворити заново в містах та робіт
ничих селищах у Донбасі комунальне господарство, якого за 
передреволюційних часів майже зовсім не було.

Забезпечення робітничих кадрів у Донбасі культурним житлом 
водопостачанням, каналізацією, механічним транспортом (трамвай, 
автобуси), електричним освітленням та електроенергією на побу
тові потреби, лазне-пральнями, зовнішнім впорядкуванням залюд
нених місць — все це повинно піти врівень з індустріяльним зро
станням Донбасу.

Проблема організації належного комунально-побутового обслу
говування робітничих мас у Донбасі ставить насамперед завдання 
рішуче покласти край безплановому, розпорошеному залюднюван
ню та невпорядкованій забудові.

16. Сесія ухвалює напрям, що його взяв уряд на поступовий 
перехід до будівництва нових міст з тим, щоб уже 1932 року 
розпочати організовано будувати нові міста: Горлівку, Краматор
ське, Кадіївку й Ворошилівське та розгорнути реконструкцію 
міст — Сталіного, Луганського й Макіївки.

Відповідно до цього Сесія визначає обсяг капіталовкладень 
у житлове будівництво Донбасу на 1932 рік сумою найменш 
193 млн. крб. для збудування 2.200 тис. кв. метрів житлоплощі 
та на комунальне будівництво найменш 40 млн. крб.

17. Закінчення будівництва Дніпровської гідростанції, побудова 
Дніпровського промислового комбінату, розгорнення будівництва 
нових велентнів металюргійної промисловости на Криворіжжі 
■(Кривий Ріг, Никопіль), реконструкція та розвиток Криворізь
кого рудного басейну Й широка реконструкція та поширення 
промисловости міст Дніпропетровського та Кам'янського ставлять 
леред комунальним господарством Дніпровського промислового



району величезні завдання щодо піднесення культурно-побутового- 
обслуговування робітничої людности.

Відповідно до цього, Сесія пропонує рішуче посилити темп» 
будування нових міст — Запоріжжя та Кривого Рогу, — соціалі
стичної реконструкції комунального господарства м. Дніпропет
ровського, а так само рішуче поліпшити комунально-побутове 
обслуговування робітничої людности м. Кам'янського.

18. Такими самими прискореними темпами треба розгорнути ко- 
мунальне й житлове будівництво в Маріюполі, та Миколаєві що в 
зв'язку з розвитком промислового будівництва швидко зростають.

19. Поруч виконання завдань щодо розвитку й реконструкції 
житлового та комунального господарства головних промислових 
районів УСРР треба конче подбати й забезпечити реконструкцію 
комунального господарства міст Києва та Одеси — цих великих 
міських центрів не лише України, а цілого Союзу РСР, де ко
мунальне господарство хоч і більш розвинене, супроти інших 
міст УСРР, проте відстає від темпів розвитку промисловосте 
цих міст та потреб місцевої трудящої людности.

Вважаючи, що реконструкцію комунального господарства міст 
Києва та Одеси треба скерувати на перебудову й зміцнення 
основних комунальних господарств, Сесія доручає урядові окремо 
розглянути плян реконструкції комунального господарства цих міст.

20. Затверджуючи ці завдання і заходи щодо основних промис
лових міст і районів України, Сесія водночас пропонує урядові 
розвинути загальне впорядкування інших міст і міських селиш 
УСРР, з тим, щоб вже 1932 року рішуче поліпшити комунальне 
обслуговування робітничої людности. У плянІ комунального бу
дівництва на 1932 рік треба визначити здійснення в цих містах 
конкретних заходів до поліпшення водопостачання, вичищання, 
забрукування головних вулиць та під'їзних шляхів до підприємств* 
розвитку зелених насаджень, зміцнення протипожежної охорони 
тощо.

21. Виходячи з цих завдань, III Сесія ВУЦВК доручає урядові 
і зобов'язує Наркомкомгосп УСРР та міські ради забезпечити 
в плясах житлового й комунального будівництва на 1932 рік 
здійснення ось таких найголовніших заходів:

А. В галузі житлового будівництва.
1) Рішуче перейти до вживання в житловому будівництві міс

цевих і нових будівельних матеріялів.
2) Міскради і система житлової кооперації повинні посилити 

відповідальність житлокоопів та орендарів за збереження наяв
ного житлового фонду та догляд його, а так само забезпечити 
вчасний 1 повний ремонт, якнайбільше спираючись на самодіяль
ність людности та використовуючи на це внутрішні ресурси жит
лового господарства.

3) Забезпечити справжній перехід будинкового господарства



на госпрозрахунок та втягнення кооперованої трудящої людно- 
сти до практичної участи в управлінні житловим фондом.

Б. В галузі водопостачання.
1) Збільшити 1932 року мережу міських водогонів в УСРР 

найменш на 450 клм, зокрема:
а) в містах га робітничих селищах у Донбасі збудувати роз

відну мережу від центральних водогонів загальною довжиною 
найменш 200 — сОО клм.;

б) посилити реконструкцію водогінного господарства міст 
Києва Одеси, Дніпропетровського та інших, зміцнюючи джерела 
водопостачання, побудовуючи очисні споруди та збільшуючи 
розвідну мережу до загальної довжини найменш 90 клм.;

в) розпочати будівництво водогону в м. Маріюполі і в основ* 
йому закінчити 1932 р. будування водогону у м. Запоріжжі.

2) ЬЬркомземсправ та Н^ркомгоспу УСРР, складаючи другого 
п'ятирічного пляна, передбачити розгорнену систему заходів до 
поліпшення водопоста іання сіл і, першою чергою,— пунктів роз
виненого сільсько господарського будівництва.

В. В галузі санітарного оздоровлення міст.
1) Здійснити зелені насадження в містах та робітничих сели

щах відповідно до норм, що їх визначив Раднаркоч УСРР та 
розгорнути роботу над утворенням парків культури Й відпочинку 
у низці міст (Харкові, Києві, Сталіному та інших).

2) Почати будувати нові каналізації в містах—Сталіному, 
ГорлізцІ, Краматорському, Кадіївці, Ворошилівському, Макіївці, 
Красному Лучі, Маріюполі та Миколаєві.

3) Пзшириги каналізаційну мережу в м. Дніпропетровському 
найменш на 18 клм, в Києві — найменш на ІІ клм., в Оаесі за
кінчити каналізацію Пересипу, а так само закінчити будування 
нових каналізацій в Луганському та Запоріжжі, з тим, щоб уже 
цього року охопити каналізацією основні райони цих міст.

Г. В галуз лазне-пральнезого будівництва.
Збудувати в УСРР 1932 р. найменш 20 л&зне-пральневих ком

бінатів, 33 лазень та 15 пралень, розгорнувши лазне пральнезе 
будівництво в містах промислового значення і, першою чергою, в 
Донбасі га Дніпропетровсько -криворізькому промисловому районі

Г. В галузі протипожежної охорони.
Рішуче зміцнити пожежну охорону, зокрема на селі, поси

лити постачання пожежним командам відповідного устаткування 
та зміцнити склад пожежних команд і добровільних пожежних 
дружин.

Хи В галузі міського транспорту та шляхового будівництва.
1) Збільшити трамвайну колію в УСРР найменш на 120 клм., 

а рухомий склад трамваїв—найменш на 350 вагонів.



2) Закінчити будування трамваю в м. Запоріжжі, з тим, щоб 
до травня місяца 1932 року відкрити рух колією, що з'єднує 
старе місто з Дніпрельстаном.

3) Почати будувати трамвай у м. Маріюполі.
4) Почати реконструкцію трамвайного господзрспа в м. Дні

пропетровському, перебудувавши вузьку колію на широку та 
замінивши рухомий склад трамваю, а так саме сполучити трам
вайною колією м. Дніпропетровське з Амур-Нижнєдніпровським.

5) Збільшити кількість автобусів по УСРР на 650 одиниць,, 
з яких у Донбасі — найменш 270 автомашин.

6) Посилити забрукувания вулиць та під'їзних шляхів в усіх 
містах, використовуючи для цього місцеві сировинні ресурси та 
можливості з тим, щоб протягом 1932 р. збільшити площу бруку 
на 328 клм., а з них у Донбасі на 174 клм.

Лінією Головшляхупру рішуче розвинути будування та ре
монт під'їзних шляхів навколо великих промислових центрів — 
Харкова, Донбасу, Запоріжжя, Дніпропетровського та інших, 
щоб поліпшити сполучення міста з селом та приміською смугою 
та для підвезення с.-г. сировини і продуктів робітничого поста
чання до міста.

Є. В галузі енергетичного господарства міст.
1) Пуск великих елекіроьень у Донбасі—штерівської, 

ім. тоз. Кооіора (кол. Зуївсьної), Донсодівської, забез У 
ктрифікацію міст та робітничих селищ у Донбасі. Сес Р 
нує Иаркомгоспу УСРР, а так само міським та сел«“""м рад®“ 
у Донбасі посилити відпуск електроенергії для освітлення
побутових, потреб. будшішцтва Дніпропетровської гідростаниіі, 
будівництво та поширення ройолових електровень Кам »
Дніпропетровської, Київської, Одеської, Миколаївської та
утворює ВСІ перебудови до елек р.фікащі ци* місікоа д^м
піт районів. Сесія пропонує Наркомгоспу УСРР і місьі рад 
широко розгорнути дальший розвиток міських електричних - 
раж, будинкових прилучень і поступового викори

п
с™®у^“" 

електроенергії ид побутові г.оіреби, а так само посилити буду 
ванни в митах і селишзх, ще йе охоплених районовими елек 
роннями, комунальних єлеї тровень, зосередивши в °Ргана* 
пального господарства керування будівництвом електровень у 
Районах і сільських центрах. кіннипі

3) Закінчити будівництво електростанції у містах 
Бердичеві, Херсоні, Кременчуці й інших та зміцнити інші елект- 
ровні, пустивши в експлуатацію 1932 року комунальні електровні

4) Для розвитк^теплофікації міст при будівництві промисло
вих підприємств «спорудженні теплосилових устав, передбачити 
потребу та змогу використовувати для міст відхідну пару та гази.



IV.
Плянування міст.

23. Невпорядкованість забудування міст, розташування про
мислового, житлового та соціяльно-культурного будівництва, не 
зважаючи на перспективи розвитку міст, через брак плянів пе* 
реплянування та реконструкції,— спричиняє зменшення ефектив- 
ности капіталовкладень, здорожчує здійснення заходів до впо
рядкування й утруднює правильну організацію побутового обслу
говування трудящих.

Тому, Сесія зобов'язує:
а) Наркомгосп УСРР, відповідно до плянів розвитку промис

лового будівництва—опрацювати та подати на затвердження 
Уряду УСРР плян і реченець здійснення плянування (перепляну- 
вання та реконструкції) міст.

Наркомгоспу УСРР та міськрадам, відповідно до реченців, що 
їх визначить Уряд УСРР,— забезпечити складання проектів пля
нування:

б) міськради та райвиконкоми, відводячи ділянки під будівни
цтва, здійснювані на території міст та селищ, або в безпосеред
ній близькості від них, повинні додержувати затверджених проек
тів плянування відповідних міст і селищ.

24. Сесія доручає Урядові встановити надалі такий порядок 
забудови міст, за яким нове будівництво здійснювали б лише за 
плянами, що їх затверджують міські ради.

V.
Організація та фінансування комунального господарства.

25. Щоб забезпечити організацію та фінансування комуналь
ного господарства УСРР, Сесія ухвалює:

1) припинити вилучення коштів з прибутків комунального 
господарства на інші потреби з тим, щоб усі прибутки кому
нального господарства Йшли виключно на комунальне та житлове 
будівництво,

2) зобов'язати Наркомгосп УСРР, райвиконкоми, міські І 
селищні ради забезпечити переведення комунального господар
ства на справжній госпрозрахунок, оформивши остаточне утво
рення комунальних трестів, комбінатів та окремих госпрозрахун
кових підприємств;

3) доручити РНК УСРР за місяць розв'язати справу про 
організацію спецїялізованих будівельних організацій в системі Нар- 
комкомгоспу УСРР;

4) доручити президії ВУЦВК, в зв'язку з новими завданнями, 
що їх покладено на комунальне господарство, переглянути струк
туру й штати місцевих органів комунального господарства.



VI.
Постачання комунального будівництва.

26. Для здійснення накресленого пляну житлового та кому
нального будівництва й ремонтних робіт, Сесія доручає Урядові 
забезпечити це будівництво відповідними матеріялами та устатку
ванням, зокрема:

1) Наркомгоспу УСРР, житлокооперації та міськрадам—широко 
розвинути в системі комунального господарства виробництво 
дефіцитного комунального встаткування (водогінних та каналіза
ційних труб і запасних Частин для комунальних підприємств), 
а так само місцевих будівельних матеріалів (цегли, каміння, тре- 
пела, пісковику тощо);

2) РНК УСРР протягом двох тижнів,—затвердити спеціяльну 
програму виробництва комунального встаткування та будівельних 
матеріалів у системі комунального господарства;

3) ВРНГ УСРР, Наркомгоспу УСРР, міськрадам і пром
кооперації—організувати та широко розвинути 1932 року вироб
ництво на Україні дерев'яних, азбестово-цементних, залізо-бето- 
нових та ганчарно-керамічних водогінних і каналізаційних труб, 
газових труб та встаткування радїяторів, а так само виділити 
спеціяльну ливарню — виливати запасні та обрисові частини для 
водогінних підприємств.

4) ВРНГ УСРР — посилити виробництво лазне-пральневого 
устаткування до повного забезпечення визначеної програми бу
дування лазень та пралень.

VII.
Готування кадрів.

27. Широкий розвиток комунального та житлового будівни
цтва й завдання, що поставлені в галузі технічної реконструкції 
комунального господарства, ставлять на всю широчінь проблему 
готування для комунального господарства кадрів інженерно-тех
нічних та кваліфікованих робітників.

28. Зважаючи на гостру недостачу надто інженерно-технічних 
кадрів в цей час, Сесія ВУЦВК доручає Урядові:

а) забезпечити лінією Наркомгоспу УСРР такий розвиток ме
режі вищих та середніх шкіл, що уможливив би якнайшвидшу 
ліквідацію наявної недостачі та рішуче зміцнення інженерно- 
технічними кадрами органів та підприємств комунального госпо
дарства;

б) зобов'язати Наркомгосп УСРР та міськради поширити 
організацію шкіл ФЗУ І періодичних курсів для перепідготувакня 
та підвищення кваліфікації робітників комунального господар
ства;

в) запропонувати міськрадам забезпечити належне керівництво 
на місцях справою готування кадрів.



29. Для наукового опрацювання комунальних І житлових 
проблем та для глибшого опрацювання питань комунально-побу
тового обслуговування трудящих мас утворити в системі Нар- 
комкомгоспу УСРР Науково-дослІдчиЙ ітституг комунального 
господарства.

VIII.
30. „Успіхи-, що їх досягла партія та робітнича кляса в бо

ротьбі за індустріалізацію та колективізацію країни, створили всі 
потрібні умови для рішучого поліпшення міського господарства— 
цієї найважливішої бази перебудови побуту мільйонів трудящих 
мас на нових соціалістичних засадах-.

Місцеві органи влади, повинні перебудувати свою роботу, 
стати за справжніх господзрів, що відповідають за всі галузі 
міського господарства, залучити сотні й тисячі робітників і, 
зокрема, жіноцтво до роботи на здійснення веіиклх завдань по
ліпшення та розвитку комунального господарства.

Питання міського комунального господарства й житлового бу
дівництва повинні стояти з центрі уваги й практичної роботи 
пленумів, секцій і депутатських груп міськрад та господарських 
і громадських організацій; комунальні секції рад повинні орга
нізувати масозяй робітничий контроль над тим, як органи кому
нального господарства здійснюють покладені на них завдання 
та як вони забезпечують потреби трудящих на житло й кому
нальні послуги.

Міські відділи комунального господарства повинні перетво
ритися на бойові штаби пляново-олеоативного керівництва кому
нальним господарством і справою забудови міст.

Сесія закликає всіх робітників, інженерів, техніків та наукові 
кадри комунального господарства докласти всіх сил і виявити 
максимум ініціативи, щоб забезпечити якнайскорше поліпшення 
впорядкування залюднених пунктів та поліпшення житлопобутових 
умов робітничих мас на засадах соціалістичної перебудови життя.

Харків, 20 грудня 1931 р.}
Голова ВУЦЗК Г. Петровський. Секретар ВУЦВК М. Василенко.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК" 23 грудня 1931 р.

292. Про затвердження постанов, що їх ухвалила президія 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету між 

ІІ! сесією ВУЦЗК XI скликання та III сесією ВУЦЗК
XII скликання.

Третя сесія Всеукраїнського центраіьного виконавчого комі
тету XII скликання, заслухавши доповідь про постанови, що їх 
ухвалила президія Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету між III сесією ВУЦВК XI скликання та III сесією ВУЦВК



ХЇІ скликання й що їх має на підставі арт. 35 Конституції УСРР, 
затвердити Всеукраїнський центральний виконавчий комітет по
с т а н о в и л а :
І. Затвердити такі кодекси законів УСРР та зміни й доповнення

до ннх:
Кодекс законів про працю УСРР.

1. З 25 лютого 1931 року „Про зміну й доповнення Кодексу 
законів про працю" (36. Зак. УСРР 1931 р. № б, арт. 51).

2. З 25 лютого 1931 року „Про доповнення арт. 87 Кодексу 
законів про працю1*. (36. Зак. УСРР 1931 р. № 7, арт. 65).

3. З 5 серпня 1931 року „Про зміну та доповнення Кодексу 
законів про працю". (36. Зак. УСРР 1931 р. № 29, арт. 204).

4. З 4 грудня 1931 року „Про доповнення арт. 87 Кодексу 
законів про працю". (36. Зак. УСРР 1931 р. № 34, арт. 266).

Кримінальний Кодекс УСРР-

1. 3 25 лютого. 1931 року „Про доповнення арт. 58 Кримі
нального кодексу УСРР" (Зо. Зак. УСРР 1931 р. № 6, арт. 54).

2. З 25 лютого 1931 року „Про скасування арт. 547 а Кримі
нального кодексу УСРР та про доповнення цього кодексу арт. 
арт. 5бз° 75* та 75е, (36. Зак. УСРР 1931 р. № 7, арт. 63).

3. З 25 березня 1931 року „Про доповнення Кримінального 
кодексу УСРР“ (36. Зак. УСРР 1931 р. № 10, арт. 90).

4. З 25 травня 1931 р. «Про доповнення та зміни Криміналь
ного кодексу УСРР- (36. Зак. 1931 р. № 19, арт. 156).

5. З 5 червня 1931 року „Про зміну арт. 1972 і доповнення 
арт.137 Кримінального кодексу УСРР" (36. Зак. УСРР 1931 р. №21, 
арт. 170).

6. З 25 липня 1931 року „Про зміну арт.арт. 66 і 206і Кри
мінального кодексу УСРР" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 25, арт. 196).

7. З 5 вересня 1931 року „Про доповнення Кримінального 
кодексу УСРР арт. 69і “ (36. Зак. УСРР 1931 р. № 28, арт. 217).

Кримінально-процесуальний кодекс УСРР.
1. З 5 травня 1931 року „Про зміну й доповнення Криміналь

но-процесуального кодексу УСРР" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 17, 
арт. 148).

Цивільний кодекс УСРР.
1* 3 15 квітня 1931 року „Про зміну й доповнення Цивіль

ного кодексу УСРР- (36. Зак. УСРР 1931 р. № 13, арт. 121).
2. З 25 липня 1931 року „Про зміну Цивільного кодексу УСРР, Ко

дексу законів про працю й Устави про реєстрацію актів грома
дянського стану, в зв'язку з затвердженням Статуту внутрішнього 
водного транспорту" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 25, арт, 195).



Цивільний процесуальний кодекс УСРР.
1. З 5 серпня 1931 року „Про зміну та доповнення Цивіль 

ного процесуального кодексу УСРР* (36. Зак. УСРР 1931 п. 
№ 26, арт. 206).

2. З 15 вересня 1931 року „Про зміну й доповнення Цивіль
ного процесуального кодексу УСРР* (36. Зак. УСРР 1^31 р 
\о 36, арт. 282).

Устава про судоустрій УСРР,

1. З 25 вересня 3931 року „Про надання чинности Уставі про 
судоустрій УСРР у редакції 1931 року* і „Устава про судоустрій 
УСРР* (36. Зак. УСРР 1931 р. № 35, арт. 280 — 281).

Адміністративний кодекс УСРР.

1. З 25 березня 1931 року „Про зміну арт. 507 Адміністрл 
тивного кодексу УСРР“ (36. Зак. УСРР 1931 р. Лг 10, арт. 87).

2. З 25 березня 1931 року „Про зміну уваги 1 до арт. 234 та 
доповнення арт. 241 Адміністративного кодексу УСРР* (Зб. Зак 
УСРР 1931 р., N9 10, арт. 89).

Кодекс законів про народню освіту УСРР.

1. З 15 січня 1931 року „Устава про студентські гуртожитки* 
(Зб. Зак. УСРР 1931 р. № 1, арт. 2).

2. З 5 лютого 1931 року „Устава про технікуми УСРР* (Зб 
Зак. УСРР 1931 р. № 4, арт. 43).

3. З 5 лютого 1931 р. „Устава про робітничі факультети* 
(Зб. Зак. УСРР 1931 р. № 4, арт. 44).

4. З 5 лютого 1931 року „Устава про вищі школи (інститути) 
УСРР* (Зб. Зак. УСРР 1931 р. № 4, арт, 45).

5. З 25 березня 1931 р. „Про комісії в справах недолітків* 
(Зб. Зак. УСРР 1931 р. № 10, арт. 85).
Кодекс законів про родину, опіку, подружжя та акти громадянського стану.

1. З 5 червня 1931 року „Про зміну арт.арт. 59 і 63 Кодексу 
законів про родину, опіку, подружжя та акти громадянського 
стану і про скасування додатку 2 до цього кодексу" (Зб. Зак 
УСРР № 2 1 ,  арт. 169).

Гірничий кодекс УСРР.
1. З 25 лютого 1931 року „Про зміну в Гірничому кодексі 

УСРР“ (Зб. Зак. УСРР 1931 р. № 6. арт. 52).

Кодекс про ПІЛЬГИ військовикам І ВіЙСЬКОВО-Зобов'ЯЗ'їНИМ Робіт* 
ничо-селянської червоної армії та їх родин.

1. З 15 січня 1931 року „Про оборону правного й майнового 
стану військових службовців, військово-зобов'язаиих І звільнених 
зовсім від служби в Червоній армії та їхніх родин* (Зб. Зак. 
УСРР 1931 р. № 1, арт. 7).



2. З 15 січня 1931 року „Про зміни в законодавстві УСРР у 
зв'язку з виданням у новій редакції Кодексу про пільги для 
військових службовців і військовозобов'язаних Червоної армії 
та їхніх родин* (36. Зак. УСРР 1931 р. № 1, арт. 8).

ІІ. Такі окремі постанови:
1. З 22 грудня 1930 року „Про заходи проти хижацького 

нищення коней* (36. Зак. УСРР 1930 р. № 29, арт. 267).
2. З 26 грудня 1930 року „Про реорганізацію Наооднього ко

місаріату торгівлі УСРР на Народній комісаріат постачання 
УСРР- (36. Зак. УСРР 1930 р. № ЗО, арт. 269).

3. З 28 грудня 1930 р. „Про ліквідацію Народнього комісаріату 
внутрішніх справ УСРР* (36. Зак. УСРР 1930 р. № ЗО, арт. 271

4. З 31 грудня 1930 р. «Про оподаткування куркуль*, 
ськкх господарств єдиним сільсько-господарським податком в 
Індивідуальному порядкові* (36. Зак. УСРР 1930 р. № ЗО, 
арт. 273).

5. З 15 січня 1931 р. „Про фонди загального навчання* 
(36. Зак. УСРР 1931 р., № і, арт. 3).

6. З 15 січня 1931 року „Устава про міжурядницькі ради го
тування та розподілу робітної сили при Народньому комісаріаті 
праці УСРР, міських радах і районових виконавчих комітетах* 
(36. Зак. УСРР 1931 р. № 6, арт. 50).

7. З 15 січня 1931 року „Про заведення до штатів деяких 
райвиконкомів посади інструктора по роботі серед нацменшо
стей* („Вісті ВУЦВК* 20 січня 1931 р. № 17).

8. З 25 січня 1931 року „ П р о  затвердження устави про сіль
ські суди* та „Устава про сільські суди* (36. Зак. УСРР 1931 р. 
№ 2, арт. 21—22).

9. З 25 січня 1931 року „Про підпорядкування Криворізької 
міської ради безпосередньо центрові11 (Зо. Зак. УСРР 1931 р. 
№ 10, арт. 92).

10. З 5 лютого 1931 року „Про реорганізацію районів УСРР" 
(36. Зак. УСРР 1931 р. № 3, арг. 33).

11. З 4 лютого 1931 року „Про організацію „Комісії вико
нання* при Раді народніх комісарів УСРР* (36. Зак. УСРР 1931 р.

3, арт. 34).
12. З 5 лютого 1931 року „Про зміну арт. 18 Устави про 

дисциплінарну відповідальність порядком підлеглости* (36. Зак. 
УСРР 1931 р. 3, арт. 35).

13. З 5 лютого 1931 року „Про скасування місцевих податків 
з трааспортових засобів та з худоби для усуспільненого сектора* 
(36. Зак. УСРР 1931 р. Л* 3, арт. 36).

14. З 25 лютого 1931 року „Про зміну й доповнення арт.арт. 
11, 16 і 18 постанови „Про вилучення й відвод земель та про 
вивласиенна будівель і споруд для державних і громадських 
потреб* (36. Зак. УСРР 1931 р. № 6, арт. 53).



15. З 25 лютого 1931 року „Про центральну й місцеві парти
занські комісії* (36. Зак. УСРР 1931 р. Х> 6, арт. 56).

16. З 25 лютого 1931 року „Про заходи проти хижацького ни
щення худоби* (Зо. Зак. УСРР 1931 р. Л* 7. арт. 62).

17. З 25 лютого 1931 року „Про зміну постанови „Про фонди
сприяння будівництву та устаткуванню культурно-побутових і 
політично-санітарних уставов у колгоспах* (36. Зак. УСРР 1931 о. 
Х« 7, арт. 64). у

18. З 25 лютого 1931 року „Про скасування Арбітражних ко
місій для розв'язання майнових спорів між державними устано
вами та підприємствами" (36. Зак. УСРР 1931 р. Х> 8, арт. 69)

19. З 25 березня 1931 року „Як настановлюєтеся склад Дер
жавної плянової комісії УСРР" (36. Зак. УСРР 1931 р, X® 10. 
арт. 88).

20. З 25 лютого 1931 р. „Про визначення назви об'єднаного 
Городищенського району (но Шевченкївщині) районом імені 
Г. І. Петровського* (36. ’Зак. УСРР 1931 р. Хз 10, арт. 94).

21. З 25 березня 1931 року „Про підпорядкування Кам'янської 
міськради безпосередньо центрові" (36. Зак. УСРР 1931 р. 
Х° 10, арт. 86).

22. З 25 березня 1931 року „Як фінансувати шляхове госпо
дарство УСРР" (36. Зак. УСРР 1931 р. Хе 11, арт 105).

23. З 25 березня 1931 року „Про жіночі виробничі наради 
при сільських радах" (Протокол президії ВУЦЗК 1931 р. №3/486, 
п 12).

24. З 5 квітня 1931 року „Устава про секції робітничо-селян
ської Інспекції при сільських радах" (36. Зак. УСРР 1931 р 
№ 11, арт. 104).

25. З 5 квітня 1921 року „Про пільги членам промислових 
кооперативних артілей і товариств* (36. Зак. УСРР 1931 р,Хг 11, 
арт. 106).

26. З 15 квітня 1931 року „Про зміну й доповнення Устави 
про сільські суди" (36. Зак. УСРР 1931 р. Хе 13, арт. 118),

27. З 15 квітня 1931 року „Устава про розгляд справ на над
звичайних сесіях судів УСРР* (36. Зак. УСРР 1931 р. №13, арт. 120).

28. З 15 квітня 1931 року „Устава про Головну управу шо* 
сових і грунтових шляхів та автомобільного транспорту УСРР 
(36. Зак. УСРР 194 р. № 13, арт. 124).

29. З 25 квітня 1931 року „Про чтенство в промисловій коопе
рації* (36. Зак. УСРР 1931 р. Хе 15, арт. 130).

30. З 25 квітня 1931 року „Про розмір штрафів, що їх вста- 
новлгоють місцеві органи влади за зламання обов'язкових постанов 
(36. Зак. УСРР 1931 р. Хе 15, арт. 131).

31. З 25 квітня 1931 року „Про зміну арт. 4 пос^нови про 
ліквідацію Народнього комісаріягу внутрішніх справ ^
Зак. УСРР 1931 р. Хе 15, арт. 132).



32. З 5 травня 1931 року „Про утворення рад культурного 
будівництва*1 (36. Зак. УСРР 1931 р. № 16, арт. 140).

33. З 25 травня 1931 року „Про зміну постанови „Про заходи 
проти хижацького нищення коней1* (36. Зак. УСРР 1931 р. № 19, 
арт. 155).

34. З 25 травня 1931 року „Затвердження устави Й устава 
про 'Народній комісаріят юстиції УСРР1* (36. Зак. УСРР 1931 р. 
№ 22, арт. 173).

35. З 5 червня 1931 року „Про обов*язкову участь сільської 
людности в шляховому будівництві" (36. Зак. УСРР 1931 р. 
№ 21, арт. 167).

36. З 5 червня 1931 року „Про державний арбітраж в УСРР*4 
(36. Зак. УСРР 1931 р. № 21, арт. 168).

37. З 15 червня 1931 року „Про державну контролю та нагляд 
за будівництвом" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 22, арт. 174).

38. З 25 липня 1931 року „Про спеціальні капітали кредиту
вати робітниче житлове будівництво" (36. Зак. УСРР 1931 р. 
№ 25, арт. 189).

39. З 25 липня 1931 року „Про надання санітарним лікарям 
права накладати адміністративним порядком штрафи за зламання 
правил охорони здоров'я" (36. Зак. УСРР 1931 р. №25, арт. 191).

40. З 25 липня 1931 року „Про затвердження Устави і Устава 
про каси взаємного страхування та взаємодопомоги промислової 
кооперації" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 25, арт. 193).

41. З 25 липня 1931 року „Про утворення Народнього комі
саріату комунального господарства УСРР" (36.Зак. УСРР 1931 р. 
№ 25, арт. 198).

42. З 25 липня 1931 року „Про настановлення тов. Кузьмен- 
ко В. Д. на Народнього комісара комунального господарства 
УСРР" („Вісті ВУЦВК" 26 липня 1931 р. № 171).

43. З 5 серпня 1931 року „Устава про Народній комісаріят 
соціального забезпечення УСРР" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 26, 
арт. 207).

44. З 5 серпня 1931 року „Про орден „Трудовий червоний 
прапор УСРР" (36. Зак. УСРР 1931 р. № 26, арт. 208).

45. З 13 серпня 1931 року „Про самооподаткування людности 
в 1931 році на задоволення її громадських потреб" (36. Зак. 
УСРР 1931 р. № 27, арт. 312).

46. З 5 вересня 1931 року „Про виселення нетрудових осіб 
Із будинків, що перейшли у власність держави" (36. Зак. УСРР 
1931 р. № 28, арт. 218).

47. З 11 вересня 1931 року „Про остаточну ліквідацію непись-
менности та про заходи до ліквідації малописьменности серед до
рослої трудової люди *'^г'гч“ 2932 р4 28,
о ™  ою\арт. 219).

48. З 15 вересня 12 постанови



«Як фінансувати шляхове господарство УСРР* (36. Зак. УСРР 
1931 р. № 28, арт. 220).

49. З 15 вересня 1931 року «Про фонд імені В. І Леніна дія 
боротьби з дитячою безпритульністю* (36. Зак. УСРР 1931 р 
№ 28, арт. 221).

50. З 15 листопада 1931 року «Про обов'язкові примірники 
творів друку для книгосховищ* (36. Зак. УСРР 1931 р. 33, 
арт. 258).

51. З 15 листопада 1931 року «Про виробничі товариські 
суди* (36. Зак. УСРР 1931 р. № 37, арт. 283).

52. З 4 грудня 1931 року «Про доповнення арт. 8 постанови 
ВУЦВК і РНК УСРР «Про остаточну ліквідацію неписьменностн 
та про заходи до ліквідації малописьменности серед дорослої 
трудящої людности УСРР** (36. Зак. УСРР 1931 р. № 34, арт. 207).

53. З 4 грудня 1931 року «Як соціяльно забезпечувати родини 
військовиків, призваних до кадрів 1 до перемінного складу тери* 
торіяльних частин Робітничо-селянської червоної армії* (36. Зак. 
УСРР 1931 р. № 34, арт. 265).

Харків, 20 грудля 1931 р.
Голова ВУЦВК Г ПетровськнА. Секретар ВУЦВК М. Василенко

293. Про поповнення складу президії Всеукраїнського централь
ного виконавчого комітету.

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

Ввести до складу президії Всеукраїнського центрального ви
конавчого комітету тов. М у с у л ь б а с а  Івана Андрісвича.

Харків, 20 грудки 1931 р.
Голова ВУЦВК Г. ПетровськнА. Секретар ВУЦВК М. Васнленко

ПОПРАВКА
до 36. Зак. УСРР за 1931 рік.

36. Зак. Сторінка Рядок Надруковано Треба
М 37 781 18 вг. передбачених передбачених

п.л. 1—-5,718 п.я. 1--3,5,71В
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